


   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS  

 

NR. 2 / 2009 

 

ÎN LOC DE CUVÂNT ÎNAINTE…………………………………...….……………2 

 

DREPTURI ŞI CONSECINŢE ÎN INTERVENŢIA UMANITARĂ (Alexandru 

Climescu)………………..............................................................................................3 

 

IMPLICAREA FEMEILOR ÎN RĂZBOI: ARHETIPURI ŞI ROLURI (Iulia 

Furfurică)……………………………………………………………………………..12 

 

INTERES, PUTERE ŞI CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 

ÎNCALZIRII GLOBALE (Ramona Moise)………………………………………….23 

 

AL DOILEA RĂZBOI DIN GOLF – UN CAZ DE RĂZBOI TOTAL? (Vlad Cucu-

Popescu)……………………………………………………………………………...33 

 

ROLUL ALIANŢELOR DE STATE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR 

GLOBALIZĂRII (Diana Şutic)……………………………………………………...41 

 

SISTEMUL EUROPEAN DE SECURITATE: O ABORDARE NEOREALIST-

DEFENSIVĂ (Fănica Băjenaru)……………………………………………………..52         

 

 

 

 1



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 
În loc de cuvânt înainte  

 

Numărul de faţă include o serie de articole ale  actualilor  studenţi la Master  şi ale 

absolvenţilor din luna iulie a.c. ai  Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul 

universităţii noastre. 

 

Publicarea articolelor ştiinţifice de către studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe 

Politice este rezultatul implicării acestora în activitatea de cercetare organizată în 

cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.  Articolele prezentate  abordează o tematică 

din domeniile Eticii Politice, Filosofiei Politice, Dreptului Internaţional, Relaţiilor  

Internaţionale şi sunt fie reflecŞii teoretice aprofundate care respectă termenii calităţii 

ştiinţifice, fie aplicarea teoriilor Eticii Politice, Ştiinţelor Politice, Relaţiilor 

Internaţionale la o temă liber aleasă. Lucrările teoretice au la bază aprofundarea 

literaturii specifice temei propuse  analizată critic, precis, riguros. 

   

Sunt prezentate tematici actuale  precum  raportul  dintre  state  în  procesul 

globalizării, perspectiva neorealistă în analiza sistemului european de securitate, 

impactul războiului total în contextul internaţional, legitimitatea intervenţiei 

umanitare, implicarea femeilor în război, implicaţiile  încălzirii globale asupra 

ordinii internaţionale.  

 

Pentru acest număr 2 al revistei noastre,  mulţumim studenţilor, absolvenţilor şi 

organizatorilor pentru spiritul de implicare în acest proiect al Facultăţii de Ştiinţe 

Politice.  

 

Vă invităm, dragi  studenţi, să citiţi acest număr al "Revistei de eseuri şi comentarii 

politice"  cu  speranţa  că  lectura  acestuia vă va stimula preocupările  de  cercetare  şi 

publicistice. 

Lector univ. drd. Daniela Radu 

Prep. univ. Alexandru Climescu
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Drepturi şi consecinţe în  intervenţia umanitară 

 

Alexandru Climescu 

 

Abstract. This paper considers whether there is a plausible utilitarian or 

consequentialist critique against the humanitarian intervention. The 

consecquentialist ethical theories argue that an act can be judged in terms of the 

consequences it produces and that what is “right” can be evaluated in terms of 

“good.” The deontological ethical theories argue that “good” must be defined in 

terms of “right” and that human persons have the status of rational beings, gifted 

with dignity and fundamental rights. According to the deontological model, 

humanitarian interventions are not justified because they always produce 

collateral damage, meaning that persons are used as means in accomplishing a 

humanitarian mission. The consequentialist model assumes that armed 

intervention, no matter their objective, destabilize the international equilibrium 

and that the violation of the rules which interdict international use of force have 

negative long-term effects. This article will formulate a different type of moral 

principles, thus showing that humanitarian interventions are morally justified. In 

this paper, humanitarian intervention is defined as a proportionate help, 

expressed through armed force, offered by governments to the persons of another 

state who are victims of tyranny(denial of fundamental rights by the government) 

or of anarchy(denial of fundamental rights due to the collapse of social order)
 1. 

 

Keywords: humanitarian intervention, deontological ethics, consequentialism, 

double effect doctrine 

 

Fericirea generală nu este singurul aspect pe care teoria consecvenţialistă 

încearcă să îl maximizeze. Un consecvenţialist poate căuta să maximizeze un bine 

distributiv.2 Din acest punct de vedere, consecvenţialismul poate justifica încălcări ale 

drepturilor omului în cazul în care costurile acestora cântăresc mai puţin decât 

bunăstarea sau fericirea agregată globală. O asemenea obiecţie priveşte însă doar 

utilitarismul şi nu totalitatea viziunilor consecvenţialiste întrucât numai utilitarismul 

                                                 
1 Teson, Fernando. (2005). Humanitarian Intervention: An Inquiry Into law and Morality. New York: 

Transnational Publishers Inc. 
2 Ibidem, p. 60. 
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încearcă să maximizeze bunăstarea generală în mod nediferenţiat, fiind insensibil la 

modul în care beneficiile şi daunele sunt distribuite între persoane.  

Adepţii acestei teorii afirmă, în legătură cu intervenţia umanitară, că tirania 

sau anarhia este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru legitimitatea intervenţiei. 

Uneori, intervenţia presupune costuri foarte ridicate pentru cel care intervine şi cum 

intervenţia umanitară presupune utilizarea forţei armate, cei care intervin trebuie să fie 

siguri că binele adus de intervenţie nu este depăşit de distrugerile pe care le va cauza.3 

Iar uneori, îndreptarea unui rău înseamnă vătămarea unor persoane într-un mod 

asemănător răului pe care dorim să îl îndreptăm.  

Din aceste motive, dilema morală a intervenţiei nu este rezolvabilă prin 

distincţia între abordările deontologice şi consecvenţialiste. Argumentarea liberală a 

intervenţiei umanitare combină spre exemplu atât elemente deontologice, cum ar fi 

respectul pentru drepturile omului, cât şi elemente consecvenţialiste, cum ar fi 

necesitatea ca o intervenţie să producă mai mult bine decât rău. Acţiunea militară, 

inclusiv intervenţia umanitară, va încălca întotdeauna şi drepturi ale unor persoane 

nevinovate. Astfel, într-o viziune strict deontologică, cel care intervine nu îşi va putea 

niciodată justifica acţiunile, chiar dacă scopul său este să protejeze drepturile omului. 

În modul acesta, etica deontologică susţine că şi în cazul în care intervenţia este 

încununată de succese, ea va fi folosit persoane inocente drept mijloace, un aspect 

interzis în viziunea deontologică.  

Un sistem etic internaţional şi o practică a intervenţiei umanitare ar trebui să 

maximizeze respectarea demnităţii umane, să înţeleagă imperativul de a-i trata pe toţi 

indivizii cu respect într-un mod care reflectă statutul lor de fiinţe autonome. Dar 

această poziţie nu este pur deontologică, deoarece ea permite uneori încălcarea 

limitelor morale ale unor persoane dacă aceasta este singura cale de a impune 

respectul pentru demnitatea umană.  

 

Moartea persoanelor nevinovate: doctrina dublului efect 

O obiecţie majoră împotriva intervenţiei umanitare provine din tabăra kantiană. Dacă 

intervenţiile ar putea să afecteze în mod precis tiranii, atunci ele ar fi justificate 

                                                 
3 Chaterjee, Deen & Scheid, Don. (2003). Ethics and Foreign Intervention. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
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deoarece utilizează violenţa împotriva persoanelor vinovate şi salvează victimele de 

orice tratament injust. Cu toate acestea, în realitate, natura intervenţiei umanitare 

implică şi moartea unor persoane nevinovate. Chiar dacă armata care intervine 

încearcă din răsputeri să nu îi afecteze pe civilii inocenţi, mulţi dintre ei vor suferi ca 

parte a pagubelor colaterale ce sunt inerente oricărui război. Aşadar, kantienii ar 

spune că intervenţia umanitară trebuie interzisă. Această viziune este justificată 

deoarece se bazează pe imperativul de a nu utiliza fiinţele umane pe post de mijloace 

în realizarea unui obiectiv. Intervenţioniştii trebuie să explice de ce morţile inevitabile 

ale nevinovaţilor sunt justificate. Până la urmă, asemenea persoane nu renunţă în mod 

voluntar la viaţa lor. Astfel, provocarea morţilor lor este problematică din punct de 

vedere moral, chiar şi dacă obiectivul este nobil. Chiar dacă în discursul sau practica 

internaţională pare că nici o persoană nu a făcut apel la etica deontologică pentru a 

contesta intervenţia umanitară, au fost exprimate puncte de vedere care în mod 

inconştient utilizează elementele acesteia. Cancelarul german Gerhard Schroder, care 

s-a opus utilizării forţei în Irak, a afirmat: „Întrebarea mea este aceasta: gradul de 

ameninţare ce îşi are originile în Irak justifică un război care va provoca moartea a mii 

de bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi? Răspunsul meu este nu.”4  

Problema majoră a acestui tip de critică este că exclude orice război sau 

revoluţie, nu doar intervenţia umanitară, deoarece acestea vor cauza întotdeauna 

moartea nevinovaţilor. Dacă interzicerea morţii unor persoane nevinovate ar fi 

absolută, nici un război sau nici o revoluţie nu ar fi justificată. Dreptul la viaţă nu 

poate fi absolut şi nu poate fi întotdeauna prevalent dreptului şi uneori datoriei de a 

rezista tiraniei. Dintr-o perspectivă deontologică, Aliaţii nu ar fi avut nici o justificare 

pentru reacţia lor la agresiunea Germaniei din al doilea război mondial. Deoarece 

această reacţie ar fi rezultat aşa cum s-a şi întâmplat în moartea a mii de persoane 

nevinovate.  

Cu toate acestea, obiecţia deontologilor nu este lipsită de sens. Ce principiu 

moral ne poate permite să acceptăm moartea unor persoane nevinovate? Pentru a 

răspunde, trebuie să abandonăm o analiză strict deontologică. Conform doctrinei 

                                                 
4 Swanson, Stevenson. (2003, 19. Mar). Blair Wins Parliament Support for Irak War. Chicago Tribune. 

Descărcat din http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-

0303180329mar18,0,4385087.story 
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dublului efect, un act prin care sunt ucise persoane nevinovate este legitim doar 

dacă satisface trei condiţii: 

 actul trebuie să aibă consecinţe benefice cum ar fi stoparea tiraniei; 

 intenţiile actorului să fie bune din punct de vedere moral, adică acesta să 

urmărească să realizeze un set de consecinţe benefice; orice consecinţe cu 

rezultat negativ cum ar fi uciderea necombatanţilor să nu fie intenţionate; 

 consecinţele benefice ale actului de stopare a tiraniei, spre exemplu, să fie 

superioare cantitativ celor cu efecte negative: uciderea noncombatanţilor5. Acesta 

poartă denumirea de principiul proporţionalităţii. 6 

 

 Doctrina dublului efect distinge în acest sens acţiuni intenţionate ce au 

consecinţe negative şi acţiuni neintenţionate care au consecinţe negative. Primele 

dintre acestea sunt blamabile, fapt pentru care victimele colaterale ale intervenţiei 

umanitare, în mod proporţional, ar putea fi ignorate din acest punct de vedere. Astfel, 

intervenţia este o acţiune structurată conceptual asemenea unui comportament 

deontologic conform căruia agentul este constrâns să respecte drepturile tuturor. În 

acelaşi timp, intervenţia  este o acţiune ce intenţionează să maximizeze respectul 

universal pentru drepturile omului, dar este constrânsă moral de interdicţia de a ucide 

în mod deliberat persoane nevinovate. Moartea colaterală proporţională a persoanelor 

nevinovate, deşi este cauzată de cel care intervine, nu condamnă în mod necesar 

intervenţia ca fiind imorală. Argumentul pentru intervenţia umanitară este localizat  la 

mijlocul distanţei dintre abordarea deontologică absolută şi abordarea 

consecvenţialistă absolută. Aceasta din urmă  îi îndeamnă pe agenţi să intervină ori de 

câte ori maximizează binele în termenii fericirii generale (concepută adesea în termeni 

de vieţi umane). Abordarea deontologică ar interzice o intervenţie ce ar cauza 

încălcarea drepturilor celor nevinovaţi. În schimb,  intervenţia umanitară înţeleasă ca 

o formă de ajutor constrânsă moral acceptă uneori că provocarea de daune persoanelor 

inocente este justificată pentru a îndeplini nu un grad de bunăstare generală, ci un 

obiectiv  ce este  imperativ  conform  unor  principii  morale.  Doctrina dublului efect  

                                                 
5 Walzer, Michael (2000). Just and Unjust Wars. New York: Basic Books Publishing., p. 153 
6 Mangan, Joseph. (1949). An Historical Analysis of the Doctrine of Double Effect în Theological 

Studies 10:41-61 în Doctrine of Double Effect, descărcat din http://plato.stanford.edu/entries/double-

effect/ 
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respinge la fel ca cea deontologică calculele nediferenţiate ale costurilor şi beneficiilor 
 
conform cărora dreptatea constituie un indicator al consecinţelor benefice printre mulţi alţii.  

Scopul de a salva vieţi şi de a restaura respectul pentru drepturile omului şi 

pentru dreptate sunt suficient de importante pentru a autoriza intervenţia umanitară 

chiar şi cu costul de vieţi umane. Nu putem afirma că persoana care intervine 

îmbunătăţeşte pur şi simplu lumea într-un sens general. În cazuri particulare 

intervenţia nu numai că salvează vieţi, deşi acest obiectiv este într-adevăr imperativ. 

Aceasta ajută la restaurarea dreptăţii şi a drepturilor, ceea ce reprezintă şi obiectivul 

tuturor instituţiilor politice legitime şi al statului prin excelenţă.

Scopul de a impune respect pentru drepturile omului şi dreptate este mai mult 

decât un simplu ajutor acordat oamenilor.  Obiectivul de a restaura instituţii şi practici 

juste este un obiectiv privilegiat din punct de vedere normativ indiferent de evoluţia 

binelui general. Spre exemplu, ajutorul umanitar este în mod cert dezirabil, dar acesta 

suspendă doar temporal simptomele anarhiei şi tiraniei.  În schimb, construirea şi 

menţinerea instituţiilor democratice care să respecte drepturile cetăţenilor nu numai 

că  semnifică o  acţiune  benefică  pentru o societate, ci şi un pas strategic în 

reconstrucţia politicii sale interne şi externe.  

În sensul acesta, justificarea intervenţiei umanitare este atât deontologică cât şi 

utilitaristă, fapt pentru care pierderea de vieţi omeneşti nu este singurul indicator al 

legitimităţii intervenţiei umanitare. De asemenea, trebuie făcută distincţia între 

violarea unui drept şi încălcarea sa. Încălcarea unui drept este caracterizată prin 

limitarea interesului victimei. Numai tipul de drepturi şi numărul de victime sunt 

relevante pentru a calcula proporţiile acestei încălcări. Aceasta din urmă determină  

dacă un război just este proporţional, proporţionalitatea fiind una dintre condiţiile 

doctrinei dublului efect. Violarea unui drept reprezintă o încălcare ce implică lipsa de 

respect pentru victimă sau deposedarea acesteia de calitatea sa de fiinţă umană. 

Violarea drepturilor fundamentale este acuzată intenţionat şi cu conştientizarea 

faptului că aceasta implică lipsa de respect pentru victimă. Astfel, când evaluăm 

justeţea unui război, nu trebuie să ne concentrăm  doar asupra răului cauzat de actorii 

relevanţi, ci şi asupra motivelor pentru care acesta este cauzat. În acest punct, noţiu-

nea kantiană de respect acordat persoanelor ne oferă un criteriu plauzibil. Acesta, 

ca element al definiţiei  de acţiune dreaptă, include motive drepte şi nu doar interese. 

Rezultă astfel că uneori persoanele inocente pot fi constrânse moral să sufere o 
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anumită povară pentru un obiectiv superior aceluia de a ne asigura că drepturile 

nevinovaţilor nu sunt încălcate.  

Tirania guvernamentală  reprezintă un model sistematic de violare a drepturilor 

fundamentale. Aşa cum s-a menţionat adesea, există ceva în mod particular rău în 

instituţionalizarea violării drepturilor omului de către conducător, adică de către 

indivizii care au monopolizat utilizarea forţei într-o comunitate politică. Guvernele 

care se angajează în deprivarea indivizilor de drepturile lor fundamentale eşuează în a 

acorda respect persoanelor în două moduri:7 

  ele  alterează  autonomia  individuală a  victimelor, asemeni  unui criminal  de 

drept comun.  

   totodată, ele tratează indivizii  cu o totală lipsă de respect într-un  sens 

profund: nu îşi onorează obiectivul propriului mandat de a proteja şi de a 

asigura dreptul tuturor. Aşadar, tiranii violează drepturile omului nu doar 

pentru faptul că intervin în exerciţiul autonomiei individuale a cetăţenilor, ci şi 

pentru că îşi trădează raţiunea de a fi în calitate de conducător de stat. În 

termenii doctrinei dublului efect, decesul nevinovaţilor, prevăzut dar 

neintenţionat. reprezintă o încălcare a dreptului la viaţă. dar nu şi violarea 

acelui drept întrucât "războinicul just" ar evita victimele colaterale dacă ar putea.  

 

Pericolul abuzului 

 

Cercetătorii în domeniu au oferit un număr de argumente consecvenţialiste 

împotriva intervenţiei umanitare.  

În primul rând, intervenţia umanitară cauzează moartea şi suferinţa persoanelor 

nevinovate, acestea trebuind să fie comparate ca şi proporţii cu moartea şi suferinţa 

cauzată de metodele tiranice de guvernare. Teoreticienii argumentează că nu este sigur 

dacă inoportunitatea opresiunii politice este mai mare decât inoportunitatea cauzată

de invazii.  

În al doilea rând, existenţa excepţiei umanitare pentru regula neintervenţiei va 

oferi posibilitatea guvernelor agresive de a invada sub pretexte umanitare,  provocând 

astfel suferinţă şi moarte ce nu ar putea fi contrabalansată de realizarea oricărui 

                                                 
7 Teson, Fernando, op. cit., p. 127. 
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obiectiv umanitar veritabil.  În felul acesta se va abuza de excepţia regulii de 

interzicere a forţei.   

În momentul în care consecinţele intervenţiei umanitare sunt măsurate în termeni 

de suferinţă şi fericire, acestea sunt percepute ca fiind indezirabile. Tocmai din acest 

motiv, dreptul internaţional nu ar trebui să recunoască un drept atât de general chiar şi 

dacă conştientizează atracţia morală de a interveni în anumite cazuri.  

Benn şi Peters exprimă această idee foarte succint afirmând că în sfera proprie 

de jurisdicţie, un stat are dreptul să intervină în activitatea unor asociaţii doar dacă o 

face în mod imparţial. În afacerile internaţionale, statele sunt foarte rar imparţiale  iar 

politicile acestora sunt modelate în primul rând de propriile interese. Atunci când un 

stat se implică în afacerile interne ale unui alt stat, populaţia statului ţintă este rar 

considerată ca fiind pe acelaşi nivel cu populaţia statului care intervine. Acesta din 

urmă o tratează ca pe un mijloc de realizare a propriilor obiective. 8 

Majoritatea criticilor intervenţiei umanitare fac referire la acest punct de 

vedere. Această afirmaţie este una empirică şi nu principială şi depinde de faptul că 

guvernele au adeseori motive egoiste şi astfel abuzează în cadrul unei intervenţii, chiar 

dacă în mod oficial declară motivele umanitare ale propriei intervenţii şi chiar dacă 

rezultatul intervenţiei este restaurarea instituţiilor liberale.  

Plecând de la această premisă, neintervenţioniştii îşi dezvoltă argumente 

utilizând etica utilitaristă. Pentru utilitariştii care studiază regulile. ar trebui să adoptăm 

acea regulă care are probabilitatea să producă per ansamblu cele mai benefice 

consecinţe. Aşadar este mai bine să avem o regulă a neintervenţiei absolute pentru a 

minimiza abuzul.  Dat fiind pericolul abuzului, o regulă împotriva neintervenţiei ar 

produce rezultate pozitive pe termen lung chiar dacă în cazuri particulare intervenţia 

ar maximiza libertatea pe termen scurt. Obedienţa generală faţă de regula absolută a 

neintervenţiei va salva astfel mai multe vieţi şi va preveni mai multe suferinţe decât o 

regulă care permite excepţii umanitare.  

Asemeni multor argumente utilitariste, acesta este dificil de evaluat deoarece 

depinde de factori factuali complecşi. Astfel, guvernele vor evita să abuzeze de 

doctrina intervenţiei umanitare din cauza costurilor şi din cauza faptului că propria 

                                                 
8 Stanley,  Benn & Peters, R.S. ( 1959) , Social Principles and the Democratic State. London: Allen and 

Unwin, p. 361. 
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stabilitate ar avea de suferit. Adiţional, dacă se compară daunele cauzate de tiranie şi 

daunele cauzate de intervenţii aparent umanitare, nu este clar  dacă una cauzează mai 

multe daune decât cealaltă. Totodată, dacă utilitariştii sunt într-adevăr preocupaţi de 

consecinţele benefice (spre exemplu maximizarea drepturilor), atunci în mod logic 

aceştia ar subscrie ideii că guvernele au voie  să  nesocotească  regula de  neintervenţie 

în acele cazuri în care intervenţia umanitară va maximiza exerciţiul drepturilor 

fundamentale iar regula generală ce interzice războiul nu se va eroda.   

 Există o altă obiecţie la adresa argumentelor prezentate de utilitarişti. Aceştia 

presupun că guvernele intervin justificat în conflictele domestice, deoarece în acest 

caz  acestea  acţionează  imparţial. În  contrast, din cauza faptului că ele nu  au  un 

astfel de angajament faţă de străini,  nu pot fi imparţiale când intervin in exteriorul 

graniţelor.  Utilitariştii  nu  demonstrează  însă  de  ce  ar  trebui să  presupunem  că 

guvernele sunt mereu imparţiale atunci când intervin în chestiunile propriilor cetăţeni.  

Nu dorim să sugerăm că guvernele nu abuzează niciodată în cazuri de 

intervenţie externă, însă aceste presupuneri sunt strict empirice. Din acest motiv, 

moralitatea unei intervenţii trebuie evaluată în funcţie de îndeplinirea obiectivului de 

a stopa tirania. Dacă un guvern eşuează în această misiune, dacă abuzează, atunci 

nu se mai poate vorbi despre o intervenţie umanitară. Aşadar, argumentul moral

pentru intervenţia umanitară rămâne intact.
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Implicarea femeilor în război: arhetipuri şi roluri 

 

Iulia Furfurică 

 

Abstract. The conventional thought about the army and the militarism has its 

roots in ancient Greek, where the notion of loyalty towards the state through 

military service was omnipresent. It has been argued that from ancient Greek to 

modern times, women had a limited role in the military sphere, doing household 

chores or nursing the wounded on the battlefield. This paper describes the 

archetypes related to the image of „men-warriors” and tries to demonstrate that 

this image is an andocentric one. It will also be shown that the numerous legends 

about war recall only the masculine part of the story, ignoring women’s 

contribution. 

 

Keywords: archetype, warrior, women, androcentrism, pacifism 

 

 

Instituţia războiului şi a armatei au fost percepute în mod tradiţional ca 

aparţinând exclusiv bărbaţilor.  Fie că se ocupă de casă în timpul conflictelor, fie că 

are grijă de bolnavi şi răniţi pe front, fie că este unul din combatanţi, femeia nu 

rămâne neafectată de război. Istoria abundă în exemple de mame care îşi sacrifică fiii 

în război, soţii care îşi pierd soţii sau copii care îşi pierd taţii în luptele armate. Cu 

toate acestea, aceste portretizări sunt androcentrice şi reţin numai partea masculină a 

poveştii. Există mituri despre femei războinice (Amazoanele, Ioana D’Arc), dar aceste 

basme sunt excepţii ale dominaţiei masculine asupra istoriei războiului.  

Moartea pentru propria ţară era văzută ca cel mai onorabil şi loial act pe care îl 

putea întreprinde cineva. Din moment ce femeile erau percepute ca aparţinând taţilor 

sau soţilor lor, legate fiind doar de sfera privată, era de neconceput pentru o femeie să 

facă parte din armată sau să apere statul. Singurele roluri apreciate pe care femeile le 

îndeplineau în Grecia erau cele de mame, pentru a produce fii care să apere şi să 

moară pentru statul lor. Femeile erau cele ce dădeau viaţă, in timp ce bărbaţii erau cei 

care luau viaţa. Această dihotomie a fost naturalizată ca fiind ordinea normală şi 

potrivită a vieţii şi a servit la fundamentarea societăţii civile moderne. Serviciul 

militar pentru femei nu a devenit o realitatea decât mii de ani mai târziu.  

 12
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Rolul arhetipal al eroului/războinicului masculinizat a fost central în 

conceptualizarea politicii şi a războiului în ultimii 2500 de ani.1 Mituri despre aceşti 

războinici/eroi au devenit responsabile parţial pentru crearea noţiunii de cetăţenie ca o 

experienţă masculină. Barăcile militare din Sparta şi Grecia antică reprezintă o formă 

extremă de comunitate masculină, în care capacitatea militară, personalitatea civică şi 

masculinitatea erau contagioase. Deşi femeile erau fizic excluse din această 

comunitate, ele au modelat construcţia teoretică a instituţiilor în forma simbolului şi a 

mitului. Femeile, sau mai bine spus forţele feminine au fost considerate o ameninţare. 

Concepţia lui Machiavelli despre Fortuna, spre exemplu, este aceea a unei zeiţe care 

posedă puteri extraordinare pentru a face pe bărbat prinţ sau pentru a-l distruge. În 

acest fel, Fortuna este văzută ca o femeie care, pentru a putea fi stăpânită, trebuia să fie 

cucerită prin forţă. Machiavelli şi contemporanii săi au argumentat că prăbuşirea 

Imperiului Roman a fost cauzat de degradarea virtuţii de a fi erou/războinic şi că 

singura soluţie la dezordinea provocată de Fortuna este o reafirmare a masculinităţii.2 

Probabil că cea mai semnificativă schimbare de la oraşele state greceşti şi până la 

Imperiul Roman a fost cea care a afectat concepţia despre comunitatea politică. 

Distincţia dintre viaţa politică, publică şi cea privată a devenit mai clară şi din motive 

ce au de a face cu genul. 

În „Femeile şi războiul”, Jean Bethke Elshtain argumentează că istoric, ethos-

ul masculin a fost transformat într-o legendă a războinicului just, în timp ce ethosul 

feminin s-a transformat într-o legendă a sufletului frumos. 3 Aceste imagini reprezintă 

un cumul colectiv de modalităţi prin care societatea a portretizat femeile şi bărbaţii. În 

timp ce bărbaţii sunt consideraţi violenţi, femeile sunt socotite ca fiind lipsite de 

violenţă şi pasive. Dacă războinicul just este responsabil de protejarea propriei familii, 

ţări şi a modului de viaţă, sufletul frumos reprezintă puritatea şi inocenţa. Elshtain 

preia acest concept de suflet frumos din "Fenomenologia Spiritului" a lui Hegel şi 
                                                 
1 9Harstock, Nancy. (2002). The Baracks Community in Western Political Thought. Prolegomena for a 

Feminist Critique of War and Politics. Women’s Studies International Forum, 5(4), 283-286. Descărcat 

din http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBD-466FGR8-

6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=955845

115&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1f52

5242ab714d3fd678c9b4f0c3615e 
2 Ibidem 
3 Elsthain, Jean. (2004). Women and War. Chicago: University of Chicago Press, p. 44. 
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utilizează această imagine ca o metaforă pentru rolul istoric al femeilor în sfera 

publică în ceea ce priveşte relaţiile interstatale, violenţa şi războiul.  

Aceste arhetipuri conţin anumite noţiuni distincte despre rolul pe care femeile 

şi bărbaţii le au şi pe care ar trebui să îl aibă în timpul războiului. Există variaţiuni pe 

aceeaşi temă fundamentală, dar imaginile continuă să opereze ca o justificare explicită 

în dezbaterea despre război şi pace. 4 

În plus, Elshtain sugerează că femeile nu au fost niciodată considerate uniform 

şi exclusiv  suflete frumoase ale societăţii,  ci  mai degrabă ele au îndeplinit  rolul 

unei proiecţii colective a unei entităţi pure, pacifiste,  cu  o  capacitate de sacrificiu de 

sine. În felul acesta, feminitatea este construită în opoziţie cu masculinitatea, creând o 

dihotomie falsă de gen între cele două sexe. În timp ce ethosul masculin necesită 

forţă, putere şi agresivitate, ethosul feminin cere femeilor să fie gentile, pacifiste şi 

pasive. Aceste caracteristici au existat aparent din cele mai străvechi timpuri şi au 

susţinut patriarhia şi androcentrismul dintr-o societate. 

Ca parte a construcţiei feminităţii, femeile au fost în mod natural asociate 

mişcărilor pacifiste, în opoziţie cu fixaţia războinică şi crimele în masă ce rezultă din 

război, specifice bărbaţilor. Există o cantitate considerabilă de literatură ce 

examinează presupusa legătură dintre femei şi pacifism. În acelaşi mod în care mulţi 

autori consideră domeniul militar ca fiind unul masculin, există autori care 

argumentează că femeile sunt înclinate spre pacifism  sau că există o legătură de 

necontestat între femei şi mişcările pentru pace. Argumentul acesta este în esenţă unul 

biologic determinist prin faptul că unii factori genetici sau biologici ar sta la baza 

acestui pacifism inerent părţii feminine. Această teză include şi noţiunile social 

constructiviste despre feminitate, conform cărora acţiunile specifice unui gen definesc 

femeile şi ceea ce ar trebui ele să fie.  

Ideea că femeile sunt inerent înclinate spre pace este similară ideii că femeile 

sunt dătătoare de viaţă şi că ele au grijă de aceasta, în timp ce bărbaţii sunt cei îngrijiţi 

şi cei care iau viaţa. Dacă există dovezi empirice conform cărora femeile sunt 

implicate în mişcările pentru pace, nu există nici o probă care să sugereze că acest 

aspect este determinat de factori biologici sau genetici.  Totuşi,  femeile au un rol de 

                                                 
4 Ibidem, p. 52. 
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lider în iniţierea mişcărilor pacifiste şi în mobilizarea suportului popular atât din 

partea bărbaţilor, cât şi a femeilor pentru cauza păcii.  

Împărtăşirea convingerilor pacifiste şi susţinerea mişcărilor pentru pace par să 

alimenteze stereotipiile culturale actuale despre femei. Femeile sunt văzute ca nişte 

reprezentante ale valorilor păcii şi s-a studiat chiar modul în care femeia, ca dătătoare 

de viaţă, poate contribui la precipitarea morţii. 5 Această supoziţie este susţinută şi de 

poziţia pe care unele femei o au în protestele pentru pace. Deşi eforturile organizate în 

mişcările de protest pentru pace au început abia cu primul val al feminismului, al 

cărui debut este asociat începutului secolului XX, exemple ale mişcărilor de pace din 

secolul XX includ Liga Internaţională pentru Pace şi Libertate, Federaţia Mondială 

Democrată a Femeilor, mişcarea „Femei pentru Pace din Europa” şi Comitetul de 

Acţiune al Femeilor din Statele Unite. Nu a fost argumentat doar că mamele au o 

responsabilitate şi o putere specială de a se opune luptei, ci şi că femeile sunt 

considerate în mod natural ca fiind lipsite de violenţă.  

Alte femei, printre care cea mai proeminentă a fost Virginia Woolf, s-a devotat 

viziunii pacifiste nu pe baza faptului că este normal pentru femei să aibă o afinitate 

intrinsecă pentru pace, ci pe baza faptului că războiul este greşit, imoral sau o cale 

nepotrivită pentru ca oamenii educaţi să îşi rezolve disputele. Ea afirma că pacifismul 

este susţinut de femei pentru că acestora  nu li se permite accesul la serviciul militar. 

Fiicele indivizilor educaţi ar trebui să refuze să li se alăture fraţilor lor în eforturile de 

pace sau de război şi ar trebui în schimb să fondeze o societate a outsider-ilor bazată 

pe principiul că, în calitate de femei, ele nu aparţin niciunei ţări. Aşa cum nota Woolf, 

„ca femeie, nu doresc nici o ţară. Ca femeie, ţara mea este întreaga lume.”6  

Ce este interesant de reţinut în legătură cu majoritatea mişcărilor pentru pace 

ale femeilor care au apărut în secolul XX este ideea că femeile sunt inerent pacifiste şi 

că au un interes mai mare să susţină pacea decât bărbaţii, idee care nu a fost aproape 

deloc explorată. Într-o explicaţie a valorilor feminine, Betty Reardon afirmă că 

valorile feminine care ocrotesc viaţa şi recunosc necesitatea de a evita competiţia şi 

violenţa sunt o condiţie pentru politicile care ţintesc spre evitarea sau abolirea 

                                                 
5 Russo, Valeria. (1994). The constitution of a Gendered Enemy. Woman Soldiers: Images and Reality. 

New York: Saint Martin’s Press, p. 51.  
6 Roe, Sue & Sellers helen. (2000). The Cambridge Companion to Virginia Woolf. New York: 

Cambridge University Press, p. 208. 
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războiului. Prezenţa crescută a femeilor care susţin asemenea valori pot avea un efect 

benefic asupra problemei războiului şi a violenţei. 7  

Reardon continuă să îşi susţină ideea că atât sexismul, cât şi sistemul bazat pe 

război sunt exacerbate şi perpetuate prin patriarhat şi în final, acesta din urmă este 

responsabil atunci când pacea eşuează. Pledoaria sa, la fel ca pledoaria altor mişcări 

organizate pentru pace, ţinteşte spre temele justiţiei sociale şi ale egalităţii, care sunt 

percepute ca făcând parte din acelaşi tip de probleme, ce se iveşte din dominaţia 

patriarhală a societăţii. Secolul XX a fost martor la o militarizare masivă, iar cultura 

militară care domină societatea este patriarhizată şi masculinizată atât ca formă, cât şi 

ca funcţie.  

Atunci când se compară imaginea eroului/războinicului din Grecia antică cu 

imaginea soldatului modern, este uluitor să observăm că s-au schimbat foarte puţine 

aspecte. Imaginea eroului/războinicului modern este portretizată ca un rol ultra-

masculin, care necesită ca soldatul să nu fie doar bărbat, ci şi un bărbat foarte 

masculin în toate sensurile cuvântului.  

Militarismul manifestă excesele acestor caracteristici care sunt asociate 

termenului de „macho”, un cuvânt ce denotă putere, curaj şi responsabilitate, toate 

necesare pentru a îndeplini funcţiile sociale masculine. Conceptele şi valorile 

militariste sunt susţinute de către patriarhat, structurile şi practicile care fac parte din 

stat formând paradigma fundamentală a sistemului de state naţionale.  

Aşadar, există o orientare sexistă în ceea ce priveşte în special securitatea în 

toate unităţile sistemului. 8  

Orientarea sexistă la care Reardon face referire este un model ce se poate 

observa nu doar în tradiţiile civice ale Greciei antice, ci şi în construcţia socială a 

genului în societatea modernă. Chiar şi în calitate de copii, băieţii sunt condiţionaţi să 

fie agresivi şi să utilizeze violenţa pentru a-şi obţine obiectele dorite, în timp ce fetele 

sunt condiţionate să se teamă de violenţă şi să fie pasive. În timp ce bărbaţii sunt 

învăţaţi să îşi canalizeze frica şi să o transforme în agresiune, frica femeilor este 

transformată în spunere. 

                                                 
7 Reardon, Betty. (2005). Sexism and the War System. New York: Teachers’ College Press, p. 22. 
8 Ibidem, p. 15. 
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Aceste elemente ale condiţionării sociale au fost utilizate pentru a menţine şi a 

alimenta autoritarismul patriarhal.9 De la naştere, atât bărbaţii, cât şi femeile  sunt 

antrenaţi să îndeplinească anumite funcţii în societate pe baza genului.10 Bărbaţii şi 

femeile sunt de asemenea condiţionaţi să aibă viziuni diferite în legătură cu războiul, 

fapt exacerbat de relaţiile diferite cu actele militare de distrugere a teritoriilor şi 

relaţiile diferite cu forţele militare.11 Mărimea forţelor militare ale unei ţări, cât şi 

cantitatea de fonduri pe care acestea le primesc, sunt determinate în mare măsură de 

către politică şi de către guvern. Politica rămâne un domeniu esenţial masculin prin 

faptul că majoritatea politicienilor numiţi sau aleşi sunt bărbaţi. Ca rezultat al acestei 

dominaţii masculine, politica este făcută de către bărbaţi şi se conformează 

standardelor implicit masculine. Ca şi în război, succesul în politică este perceput ca o 

dovadă a masculinităţii şi necesită un grad propriu de ferocitate.12  

În încercarea de a teoretiza propria viziune asupra legăturii dintre femei şi 

pace, Sara Ruddick articulează o politică a păcii feministă, statuându-şi scopurile prin 

îndepărtarea ameninţărilor violente, demascarea violenţei ascunse şi inventarea unor 

strategii şi idealuri pentru non-violenţă.13 Ca şi Reardon, Ruddick ia în discuţie de 

asemenea interconexiunile complexe şi subtile dintre război şi masculinitate, 

examinând atât ethosul masculin afirmat în cadrul ierarhiilor militare, cât şi modul în 

care masculinitatea se transformă în misoginism pe timp de război. 

Conceptul masculinităţii este exprimat într-un registru inferior în ritualurile de 

antrenament din aşezămintele militare, în uralele şi cântecele soldaţilor, în desenele 

graffiti de pe tunuri şi obuze, în discursul dur al generalilor, în  metaforele utilizate de 

strategi, în  gesturile şi obiceiurile soldaţilor care revin după o confruntare. Această 

masculinitate, la nivel criminal, este exprimată prin acte de viol, agresiuni sexuale sau 

tortură.14 

                                                 
9 Ibidem, p. 38. 
10 As, Berit. (1982). A Materialistic View of Men’s and Women’s Attitudes Towards War. Women’s 

Studies International Forum, 5 (4), 355-364. doi:10.1016/0277-5395(82)90046-2     
11 Ibidem. 
12 Reardon, Betty, op. cit., p. 33 
13 Ruddick, Sara. (2003). Notes towards a Feminist Peace Politics, Princeton: Princeton Univeristy 

Press, p. 109. 
14 Ibidem, p. 110. 
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Atunci când se subliniază atrocităţile de război care rezultă din această 

masculinitate hegemonică şi toxică, caracterul reprobabil al războiului este relevat în 

termeni civili în opoziţie cu termenii militari cum ar fi cel de victime colaterale, care 

ascund sau dezumanizează violenţa într-un război. Ruddick argumentează că prin 

reliefarea atitudinilor arogante, homofobe sau misogine ale soldaţilor, feminiştii anti-

militarişti expun o singură variantă a masculinităţii.15 Adiţional, prin sublinierea 

caracterului construit social al acestei variante a masculinităţii, feminiştii anti-

militarişti facilitează respingerea acestei norme specifice genului.16 

Probabil că cel mai forte punct al literaturii ce examinează interconexiunea 

dintre femei şi pace este faptul că aceasta se centrează pe experienţa femeilor şi că se 

afirmă fără a încerca să opereze într-un cadru de lucru masculin. Ea poate fi însă 

criticată pentru acest aspect deoarece eşuează să se prezinte într-un mod practic sau 

util, cu scopul de a precipita schimbarea pentru care pledează. Această literatură se 

bazează pe anumite valori care sunt condamnate a fi în mod distinct masculine sau 

feminine şi nu există nici o probă genetică sau biologică care să susţină faptul că 

bărbaţii sunt intrinsec dispuşi la acte violente. Deşi hormonul masculin numit 

testosteron a fost asociat unei accentuări a agresiunii, violenţa şi lupta sunt 

comportamente învăţate, asemeni celorlalte  caracteristici ale acestei nebuloase 

numite gen, acestea sunt social construite.  

Literatura despre femei şi pace reprezintă o şcoală de gândire alternativă prin 

faptul că ea ţinteşte spre o societate demilitarizată, o noţiune ce ar putea părea radicală 

pentru şefii de state actuali sau pentru consilierii lor. Cu toate acestea, în argumentele 

ce susţin rolul femeilor în stabilizarea păcii, autorii includ anumite mituri de gen.  

Ideea că femeile sunt persoane ocrotitoare ce dau viaţă, în opoziţie cu bărbaţii 

care sunt consideraţi violenţi rezultă din stereotipiile de gen pe care feminiştii au 

încercat din greu să le respingă. În ciuda faptului că s-a demonstrat existenţa unei 

legături între femei şi pace şi a sublinierii ,modului în care militarizarea pune în 

pericol vieţile oamenilor, războiul face victime atât in rândul civililor, cât şi al 

militarilor din întreaga lume. Date fiind aceste fapte, poate fi argumentat că dacă 

militarizarea va continua să existe, este prudent pentru femei să se abţină de la a 

                                                 
15 Ibidem, p. 111. 
16 Ibidem, p. 112. 
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avea o voce în cadrul structurilor militare şi să acceadă la oportunităţile financiare şi 

profesionale oferite de cariera militară? 

Aşa cum a fost demonstrat, istoria şi tradiţia îndeplinesc un rol substanţial în 

modul în care privim asumarea anumitor roluri de gen în contextul unui război.  

Legendele de război constau în povestirea şi repovestirea anumitor evenimente 

care nu numai că menţin vie memoria războiului, ci totodată recreează evenimentele 

într-un fel nerealist. Legendele moderne despre război apar cel mai des în filme, prin 

intermediul cărora au un impact major asupra societăţii şi culturii occidentale. Prin 

excluderea femeilor de la crearea legendelor despre război, rolurile lor în aceste 

legende au fot predominant pasive.  

Aşadar, cele mai comune roluri care le sunt asociate femeilor sunt cele pasive: 

pretext pentru un război (Elena din Troia), pradă pentru agresori (aşa cum a fost 

evidenţiat prin intermediul utilizării violului ca tactică de război între sârbi şi croaţi în 

fosta Iugoslavie), recompensă pentru aliaţi, un bun ce trebuie protejat ( observat în 

propaganda de război prin imaginile unor femei ce îşi strâng în braţe disperate copiii), 

o valoare în sine, simbolizând pacea sau virtutea, recrearea, în calitate de prostituate, 

artiste care îi amuză pe soldaţii cărora le este dor de casă (dansatoare sau cântăreţe), şi 

în final, ca şi victime. 

 Rolurile reactive atribuite femeilor le includ pe cele de asistente medicale, 

spioni seducători, mame (dând naştere viitorilor soldaţi), soţii (ţinând aprins focul din 

casă până la întoarcerea eroului), trădătoare care se îndrăgostesc de inamic şi cetăţeni 

cooperanţi care fac sacrificii cotidiene pentru război. Deşi aceste roluri par exagerate, 

ele pot fi ilustrate printr-un număr de exemple reale de către istorici sau pot fi 

glorificate de către scriitori, artişti sau scenariştii de film. 

Imaginea unor femei care spre exemplu lucrau în fabrici de producţie de 

armament ilustrează devotamentul acestora pentru cauza războiului, dar şi faptul că 

sunt în stare să facă munca unui bărbat păstrându-şi în acelaşi timp feminitatea. 

Muncitoarele care fie produceau muniţie, fie aveau munci ce nu erau în mod 

tradiţional feminine purtau uniforme, la fel ca şi bărbaţii, dar spre deosebire de 

bărbaţi, de la ele se aştepta să fie atrăgătoare, iar în propagandă erau portretizate 

purtând machiaj, cu părul aranjat şi cu unghiile făcute.  

Filmele de propagandă din Marea Britanie şi din Statele Unite arătau munca 

din fabrică într-un mod asemănător cu treburile domestice. Utilizarea unei prese de 
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metal era ilustrată în mod similar tăierii prăjiturilor iar polizarea aripilor avioanelor 

era asemuită pilirii unghiilor de către femei. Acest aspect este semnificativ pentru 

modul în care femeile erau încurajate să îndeplinească munci tradiţional bărbăteşti, 

dar trebuiau să îşi menţină feminitatea.   

Structura de gen a gospodăriei sau a muncii îşi recăpăta ordinea după ce 

războiul se termina iar femeile părăseau locurile de muncă pentru a-şi continua 

ocupaţiile ca soţii sau ca mame. Cele care doreau să îşi păstreze poziţia profesională 

erau concediate pentru a lăsa loc liber eroilor/războinicilor care se întorceau de pe 

front. 

Legendele de gen menţionate anterior creau o falsă dihotomie între rolurile pe 

care şi le asumau femeile şi bărbaţii în timpul războiului. Această dihotomie 

alimentează dominaţia masculină asupra femeilor şi le plasează într-o poziţie de 

pasivitate. Cu toate acestea, ordinea genizată a războiului creează o dihotomie în 

cadrul căreia există doar două roluri: cel de protector şi cel de protejat. În cadrul 

acesteia, toţi bărbaţii sunt foşti, actuali sau viitori protectori, în timp ce femeile sunt 

persoanele protejate.  

Deşi statul utilizează forţa într-un mod legitim şi oferă protecţie în timpul 

exercitării acesteia, numai bărbaţii au dreptul de a utiliza această forţă.17 Prin 

intermediul statului, bărbaţii sunt învăţaţi să fie combatanţi şi să urmeze ordinele 

statului în legătură cu locul, momentul şi modul în care trebuie să exercite violenţa.  

Multe ţări sunt conduse de către regimuri militare şi chiar în statele conduse de 

guverne civile, domeniul militar reprezintă cel mai important domeniu din punct de 

vedere militar.18  

În aceste condiţii, pare un act patriarhal să se excludă jumătate din populaţie de la 

dreptul de a exercita violenţa guvernamentală, plasând acest segment al populaţiei pe 

                                                 
17 Stiehm, Judith. (2002). The Protector, the Protected, the Defender. Women’s Studies International 

Forum, 5 (4), 367-376. Descărcat din 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBD-466FGR8-

K&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=955927

681&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1afb

aea605e82f9d22f40bfb39b8b76e. 
18 Ibidem. 
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o poziţie inferioară în termeni de drepturi egale, comparativ cu cealaltă jumătate a 

populaţiei.  

Femeile, pe de altă parte, sunt plasate pe o poziţie superioară fiind considerate 

non-combatanţi în statele moderne. Ca şi non-combatanţi, femeile sunt protejate şi 

forţate să se bazeze pe protecţia masculină. Categoria celor protejaţi îi include pe 

tinerii şi bătrânii de ambele genuri, pe cei consideraţi superprotectori cu o valoare 

superioară (şefii statului, demnitarii), cei care nu se bucurau de încrederea statului 

(cum ar fi comuniştii în Statele Unite) şi femeile, despre care se consideră că au atât o 

valoare superioară, cât şi un grad mai mic de încredere.  

Deşi atât femeile, cât şi bărbaţii au un rol de îndeplinit în această dihotomie, 

relaţia dintre protector şi protejat este întotdeauna asimetrică. Unul are acces la forţă, 

celălalt nu, de unii depind ceilalţi, iar ceilalţi sunt dependenţi. Bărbaţii sunt atât 

protectorii, dar ei reprezintă şi ameninţarea, prin faptul că peste tot în lume ei sunt 

combatanţii. De asemenea, tot bărbaţii alcătuiesc regulile exercitării violenţei 

legitime, şi tot ei se bucură de susţinerea, onoarea şi recompensa celor pe care ii 

protejează.19  

În aceste condiţii, ar părea că statul nu reglementează doar uzul legitim al 

forţei, ci împuterniceşte patriarhatul şi dominaţia masculină asupra femeilor. Acest 

fapt le plasează pe femei în poziţii lipsite de putere şi chiar inferioare comparativ cu 

cele ale bărbaţilor.  
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Interes, putere şi cunoaştere ştiinţifică în lupta împotriva  

încălzirii globale 

 

Ramona Moise 

 

Abstract. Scholars like Oran Young or Stephen Krasner identified three types of 

factors that can influence the creation and development of an international 

regime, which were named generally “social forces”:  power, knowledge and 

interest. This paper tries to define and analyze these factors and the way they 

shaped the international regime of climate change. In order to obtain a clear 

perspective on the evolution of the climate change regime, it is mandatory to 

draw a distinction among different levels of analysis regarding the concept of 

power and also among the various roles that scientific knowledge has in relation 

to the political decision.   

 

Keywords: international regime, power, knowledge, interest, climate change. 

 

Înainte de a realiza o scurtă analiză a modului în care distribuţia şi raporturile 

de putere la nivel internaţional au influenţat procesul de formare a regimului 

internaţional ce ne interesează, trebuie făcute anumite precizări privind conceptul de 

putere.  

Puterea este un concept relativ. Aşa cum politologul Hans Morgenthau scria, 

„conceptul de putere politică creează una dintre cele mai controversate probleme ale 

ştiinţelor politice”.1 Înţelegerea acestui concept este de mult timp una dintre 

preocupările centrale ale teoriei relaţiilor internaţionale. Misiunea de a defini puterea 

este şi mai dificilă deoarece perioada de constituire a regimului internaţional al 

încălzirii globale a fost marcată de capacităţile economice, militare şi tehnologice ale 

Statelor Unite fără precedent şi fără egal în restul lumii. Cu toate acestea, Statele 

Unite au trebuit să îşi exercite puterea într-o lume dominată nu numai de state, ci şi de 

forţe transnaţionale şi actori nonstatali care uneori au acţionat ca şi competitori, 

factori de constrângere şi uneori factori de sporire ale acelei puteri.  

                                                 
1 Morgenthau, Hans. (2007). Politica între naţiuni: lupta pentru putere şi lupta pentru pace. (Trad. Oana 

Andreea Bosoi). Iaşi: Polirom. (Lucrare originală publicată în 1948). p. 37. 
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Puterea statală poate fi analizată la trei niveluri: nivelul resurselor sau al 

capabilităţilor, nivelul de conversie a puterii prin procese naţionale şi nivelul puterii 

reflectat în rezultate, adică determinat de circumstanţele în care un anumit stat 

prevalează. Un punct de plecare pentru a reflecta măsurarea puterii este considerarea 

statelor ca posesori de capabilităţi. Cu toate acestea, capabilităţile demografice, 

economice, tehnologice şi de alte tipuri se manifestă printr-un proces de conversie 

naţională.2 Statele trebuie să convertească resursele materiale sau potenţialul 

economic în instrumente mult mai utilizabile pentru a se desfăşura la nivel 

internaţional. În final însă, decidenţii politici nu pun un accent aşa mare pe putere în 

sensul ei de bogăţie in resurse materiale sau pe puterea rezultată din ethosul naţional, 

sistemul politic şi coeziunea socială. Ei sunt preocupaţi de finalitatea, de rezultatele 

exercitării puterii. Cel de-al treilea nivel de putere este cel mai vag deoarece este cel 

mai contingent şi mai relativ. El depinde de modul în care puterea se manifestă şi de 

actorii asupra cărora este exercitată puterea.  

Principalele categorii utilizate în identificarea primului nivel de putere statală, 

cel al resurselor şi capacităţilor, sunt produsul intern brut, populaţia, cheltuielile 

destinate apărării şi inovaţiile tehnologice. Estimând aceşti factori, puterea statală este 

reliefată ca un anumit procent din întreaga putere globală, deşi cu greu poate fi 

considerată un tip de putere izolat şi unilateral.  Statele Unite deţin în prezent 20% din 

puterea globală, şi sunt îndeaproape urmate de Uniunea Europeană considerată o 

structură unitară şi de către China, fiecare deţinând 14% din puterea globală. Indiei ii 

revine 9% iar Brazilia, Coreea de Sud şi Rusia deţin 2%.3  

Aceste cifre, deşi sunt simple estimări, sugerează posibile alianţe care ar putea 

contrabalansa puterea Statelor Unite şi a aliaţilor săi tradiţionali.  

În contextul internaţional actual, marcat de un accentuat proces de globalizare 

s-a realizat un transfer de putere, dinspre state spre alţi actori ai sistemului 

internaţional. Statele nu au avut niciodată un monopol asupra puterii. Chiar şi în urmă 

cu sute de ani au existat alţi actori internaţionali, cum ar fi Biserica Catolică sau 

Compania Indiilor Orientale. Dar este corect să afirmăm că în momentul actual, 

                                                 
2 Nye, Joseph. (2005). Descifrarea conflictelor internazionale: teorie şi istorie. (trad. Vlădoiu, Ion). 

Filipeştii de Târg: Antet .(Lucrarea originală pubblicata în 2001). p. 64. 
3 The Economist Intelligence Unit. (2008). Contry Profiles. Descărcat din 

http://www.eiu.com/index.asp?rf=0 
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statele împart puterea cu actori nestatali într-o măsură mai mare decât în orice alt 

moment al istoriei. Un actor nestatal poate fi un individ sau o organizaţie ca Naţiunile 

Unite, o corporaţie transnaţională sau o organizaţie nonguvernamentală ca 

Greenpeace.  Cu toate acestea, statele rămân principalii actori ai sistemului 

internaţional. Mai mult decât oricare alte entităţi, statele pot modela sistemul 

internaţional.  

În acelaşi timp, există şi provocări la adresa primatului dominaţiei statului, a 

suveranităţii sale. Entităţi de tipul Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau organizaţii 

regionale ca Uniunea Europeană constituie un concurent pentru stat.  

Uneori, schimbul de putere este unul voluntar. Comerţul este exemplul perfect 

în care guvernele au transferat autoritatea unei organizaţii cum este Organizaţia 

Mondială a Comerţului.  

Există deci actori autonomi cu care statele trebuie să interacţioneze, dar 

acestea din urmă îşi menţin încă în mare măsură puterea. În acelaşi timp, statele deţin 

pârghiile necesare pentru a regla activitatea acestor organizaţii autonome.  

Revenind la regimul internaţional al încălzirii globale, se pot evidenţia diverse 

legături între puterea exercitată de actorii internaţionali, structura raportului de putere 

la nivel mondial şi acest regim. Pentru aceasta trebuie însă să privim asupra sistemului 

internaţional şi să ne situăm în timp în perioada de construcţie a regimului schimbării 

climatice, adică în ultimul deceniu al secolului XX. 

În primul rând, principiul de ordonare al sistemului este unipolar, ceea ce face 

ca balanţa de putere la nivel sistemic să dispară după sfârşitul războiului rece, odată 

cu prăbuşirea Uniunii Sovietice.4 Statele Unite au constituit singura putere la nivel 

mondial, iar poziţia sa nu a fost contestată de nici un alt stat. Tocmai din acest motiv 

actorul care a încercat să se sustragă de la aplicarea cotelor de restricţie a emisiilor de 

gaze cu efect de seră a fost Statele Unite. Poziţia sa hegemonică i-a permis să aibă o 

altă atitudine faţa de fenomenul încălzirii globale. Chiar şi în contextul în care 

partenerii săi tradiţionali au ratificat protocolul de la Kyoto, Statele Unite au avut o 

politică diferită, în timpul administraţiei Bush luând contur o opoziţie clară împotriva 

acestui act. 

                                                 
4 Miroiu, Andrei & Ungureanu, Radu Sebastian. (2006). Manual de relaţii internaţionale. Iaşi: Polirom, 

p. 39. 
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O altă caracteristică principală a acestei perioade o reprezintă transformările 

din cadrul sistemului legate de natura actorilor ce acţionează în interiorul său. Teoriile 

globalizării susţin că epoca westfalică s-a încheiat, iar acum trăim într-o lume 

postwestfalică pe care procesul globalizării o transformă în mod radical, în sensul 

multiplicării exponenţiale a interdependentei dintre statele sistemului internaţional 

crescând astfel responsabilitatea reciprocă a statelor.5 În timpul eforturilor de a 

construi un regim internaţional al încălzirii globale, două mecanisme ale 

responsabilităţii s-au aplicat statelor. În primul rând, ţările fără o influenţă care să 

conteze  pe scena internaţională care depind economic  de deciziile ţărilor mai bogate 

au fost subiectul pretenţiilor acestora din urmă şi anume de a internaliza şi de a 

participa la acest regim internaţional. Profesorul Albert Hirschmann reliefa cu 50 de 

ani în urmă că, atunci când produce beneficii, comerţul internaţional generează un 

efect al influenţei, facilitând responsabilitatea şi alinierea puterilor mici care 

beneficiază de pe  urma acestor schimburi comerciale.  

O altă caracteristică a societăţii internaţionale în perioada la care facem 

referire este emergenţa organizaţiilor regionale, a organizaţiilor multinaţionale, în 

general a actorilor transnaţionali ca jucători semnificativi în sistemul internaţional. Al 

doilea mecanism al responsabilităţii, strâns legat de această caracteristică a societăţii 

internaţionale, este reprezentat de responsabilitatea instituţională. Statele care sunt 

membre ale unor organizaţii regionale cum este Uniunea Europeană sunt subiectele 

unor pretenţii de responsabilitate din partea colegilor lor. O dovadă ce vine în 

susţinerea acestui aspect este faptul că toţi membrii uniunii Europene au semnat şi fie 

au ratificat protocolul de la Kyoto, fie şi-au exprimat intenţia de a-l ratifica.6  

Un alt aspect ce ţine mai puţin de structura raporturilor internaţionale de 

putere se referă la o posibilă legătură între prăbuşirea unuia dintre cei doi hegemoni ai 

sistemului bipolar ce a durat până la începutul ultimului deceniu al secolului XX, 

respectiv Uniunea Sovietică. Nu se poate stabili o legătură cauzală între prăbuşirea 

acestui actor internaţional şi construirea unui regim al  încălzirii globale, dar se poate 

observa cum, după o perioadă în care majoritatea eforturilor internaţionale se 

concentrau strict pe probleme de competiţie între cei doi poli de putere, pe agenda 

                                                 
5 Ibidem, p. 40. 
6 United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto Protocol Status of Ratification. 

Descărcat din http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.  
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internaţională şi-au făcut loc noi teme, cum ar fi migraţia, ajutorul acordat statelor 

slab dezvoltate, criminalitatea cibernetică, dar şi încălzirea globală. Deci absenţa unei 

competiţii între cei doi poli de putere, ocazionată de dispariţia unuia dintre aceştia, a 

constituit o premisă pentru construirea acestui regim internaţional ce nu ar fi fost 

posibilă în cazul unei lumi în care clivajul şi antiteza est-vest ar mai fi fost de 

actualitate. 

O altă forţă socială ce a influenţat procesul de formare a unui regim 

internaţional al schimbării climatice îl reprezintă cunoaşterea, mai exact cunoaşterea 

ştiinţifică.   

Roger Pielke, profesor la catedra de studii de mediu a Universităţii din 

Colorado, descrie patru tipuri de roluri pe care oamenii de ştiinţa le pot avea în 

influenţarea deciziei politice.  Cele patru categorii sunt într-o mare măsură tipuri 

ideale, lumea reală fiind mult mai complicată, dar în acelaşi timp acestea ajută la 

clarificare rolurilor şi responsabilităţilor ce pot fi asumate de către experţi în 

încercarea de a aduce un plus de informaţie procesului decizional.  

Omul de ştiinţă pur încearcă să se concentreze numai pe fapte şi nu are nici o 

interacţiune cu decidenţii politici. Doctorul ar putea publica un studiu care să arate că 

aspirina este un medicament eficace pentru reducerea febrei. Acel studiu ar fi valabil 

şi accesibil oricui este interesat de acest domeniu al literaturii ştiinţifice.  

Arbitrul ştiinţific răspunde la întrebări actuale specifice ridicate de către 

decident. Cineva l-ar putea întreba pe doctor despre beneficiile şi riscurile asociate 

ibuprofenului în comparaţie cu cele ale aspirinei în tratamentul febrei la copii.7  

Avocatul unei probleme încearcă să reducă gama largă de opţiuni pe care un 

decident le poate face. Un doctor îi poate da medicului o cutie cu medicamente şi să îl 

instruiască să le administreze copilului.8 

Agentul Onest al opţiunilor politice încearcă să extindă sau cel puţin să 

clarifice gama de opţiuni accesibile unui decident. În acest caz, doctoral ar putea 

explica faptul că un număr de diferite tratamente sunt valabile, de la simpla aşteptare 

                                                 
7 Idem 
8 Idem 

 27



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 
până la administrarea anumitor medicamente, fiecare dintre aceste opţiuni având o 

gamă variată de posibile consecinţe.9 

Fiecare model de interacţiune se confruntă cu provocarea de a integra ştiinţa şi 

politica prin modalităţi diferite.  

Se pune atunci întrebarea cum poate lua cineva o decizie în legătură cu 

bonitatea sfaturilor primite într-un anumit context? Profesorul sus menţionat 

argumentează că un sistem democratic sănătos va beneficia de pe urma tuturor celor 4 

tipuri de sfaturi, dar în funcţie de contextul particular, unele tipuri de sfaturi pot fi mai 

eficiente şi mai legitime decât celelalte. Rolurile Omului de Ştiinţă Pur şi ale 

Arbitrului Ştiinţific au cea mai mare semnificaţie atunci când sunt împărtăşite aceleaşi 

valori şi atunci când incertitudinea ştiinţifică este controlabilă (dacă nu reductibilă), 

Un expert ar acţiona ca un Arbitru Ştiinţific atunci când ar încerca să ghideze o 

anumită decizie şi ca un Om de Ştiinţă Pur atunci când nu este oferită nici un fel de 

orientare. În situaţii de conflict valoric sau atunci când certitudinea ştiinţifică este 

contestată, rolurile Avocatului sau ale agentului Onest sunt cele mai potrivite, 

Alegerea dintre acestea două ar depinde de dorinţa expertului de a reduce sau de a 

extinde gama de opţiuni diferite.  

Deci un copil este bolnav şi părinţii îl duc la doctor. Cum ar putea doctoral să 

servească cel mai bine decizia părinţilor în legătură cu acel copil? Răspunsul depinde 

de context şi implică mult mai multe nuanţe decât metafora lui Al Gore. Dacă cineva 

se simte capabil să câştige expertiza necesară pentru a lua o decizie informată, poate 

consulta mai multe jurnale ştiinţifice pentru a înţelege opţiunile de tratament potrivite 

copilului şi renunţă astfel  să mai meargă la doctor. Dacă cineva este bine informat în 

legătură cu condiţia copilului şi dacă există suficient timp pentru a acţiona, atunci 

acea persoană s-ar putea angaja într-un schimb de opinii cu doctorul, punând întrebări 

despre condiţiile şi efectele diverselor tratamente. Dacă un copil este grav bolnav şi o 

acţiune urgentă şi imediată este necesară, un părinte l-ar putea ruga pe doctor să ia 

orice decizie este necesară pentru salvarea copilului. Dacă există o gamă variată de 

tratamente, părintele l-ar putea întreba pe doctor în legătură cu toată gama de opţiuni 

de tratament şi  consecinţele  probabile pentru a lua o decizie informată.10  

                                                 
9 Idem 
10 Idem 
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Interacţiunea dintre  un expert şi un decident poate fi complicată, chiar şi într-

o situaţie relativ simplă precum discursul pacient-doctor. Este şi mai complicat într-un 

cadru politizat.  

În cazul problemei încălzirii globale, se pune problema rolului pe care 

cunoaşterea ştiinţifică şi mişcările de idei l-au avut în configurarea acestei teme într-

un regim internaţional.  

Un moment ce ne interesează din acest punct de vedere este expansiunea 

mişcărilor pentru protecţia mediului în anii 80 în mod particular în Canada, Statele 

Unite şi  Marea Britanie,  datorită dezvoltării economiei de consum şi a reportajelor 

media despre problemele legate de mediu. Această etapă a marcat începutul unei ere 

globale a grijii faţă de mediu. Rădăcinile acestei îngrijorări crescute faţă de mediu se 

află într-o serie de momente cheie cum ar fi raportul Clubului de la Roma din 1972 

privind Limitele Dezvoltării, accidentul nuclear de pe insula Three Miles, dezastrul 

nuclear de la Cernobâl din 1986 şi deversarea accidentală a petrolului în ocean de 

către vasul Valdez aparţinând Companiei Exxon în 1989. Aceste probleme de mediu 

aveau insă un caracter regional din punct de vedere al efectelor, limitate geografic la 

zonele în care avuseseră loc. În anul 1985 s-a descoperit, de către un grup britanic de 

cercetări arctice, un gol de ozon ce se afla deasupra Antarcticii care a probat 

conectivitatea globală a mediului înconjurător. Gaura de ozon avea drept cauză o 

problemă internaţională tangibilă, şi anume utilizarea cloro-floro-carburilor, ceea ce a 

dus la o nouă dezvoltare a politicii îndreptată spre managementul mediului. Au urmat 

o serie de acorduri cheie cum ar fi Convenţia de la Viena privind Protecţia Stratului 

de ozon din 1985, sau Protocolul de la Montreal privind substanţele care dăunează 

stratului de ozon.   

Deşi au existat teorii ştiinţifice care prevedeau o posibilă încălzire globală,, 

adevărata misiune de cercetare ştiinţifică a fenomenului a fost iniţiată de către Grupul 

Interguvernamental de Experţi pentru Schimbare Climatică. Acesta este o organizaţie 

interguvernamentală a cărei misiune este de a evalua schimbarea climatică indusă de 

activităţile umane. Grupul a fost înfiinţat în 1988 de către Organizaţia Meteorologică 

Mondială şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, două organisme ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite.  

Rolul acestui grup este de a evalua într-un cadru deschis şi transparent 

informaţia ştiinţifică, tehnică şi socio-economică relevantă pentru înţelegerea bazei 
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ştiinţifice a riscurilor încălzirii globale induse de oameni, impactul potenţial al 

acesteia şi opţiunile pentru adaptarea la acest proces şi atenuarea sa.11 Rapoartele 

grupului, conform principiilor de funcţionare ale acestuia, sunt neutre în legătură cu 

politicile destinate procesului de încălzire globală, însă în acelaşi timp ele pot avea ca 

obiect factori ştiinţifici, tehnici şi socio-economici relevanţi pentru implementarea 

anumitor politici. Primul raport al grupului a fost elaborat în anul 1990 şi afirmă că 

anumite emisii de gaze rezultate din activităţile umane sporesc în mod considerabil 

concentraţia atmosferică a gazelor cu efect de seră, având ca rezultat încălzirea 

suprafeţei pământului. Cel de-al doilea raport a accentuat efectele încălzirii globale 

asupra ratei mortalităţii umane şi riscul medical pe care îl poartă acest fenomen. 

Rapoartele următoare, în număr de două, au reluat şi au menţinut validitatea 

aspectelor raportate anterior, accentuând asupra faptului ca procesul de schimbare 

climatică este în dezvoltare şi că are un caracter ireversibil. 

Misiunea dusă de Grupul Interguvernamental poate fi încadrată în toate cele 

patru categorii de interacţiune dintre ştiinţă şi politică. Activitatea sa a venit în 

ajutorul decidenţilor politici atât sub forma unor cercetări autonome, sfaturi sau soluţii 

la cererea celor care construiesc şi promovează politici internaţionale.  

Interesul, ca forţă socială ce a influenţat procesul de creare a regimului 

internaţional al încălzirii globale  poate fi analizat sub două aspecte: luarea în 

considerare a impactului pozitiv pe care l-a avut în avansarea de politici de mediu 

progresiste şi a impactului negativ pe care interesele naţionale l-au avut în acest cadru 

de referinţă.  

Fără îndoială că interesul principal care a animat politicile destinate atenuării 

procesului de schimbare climatică ţin de securitatea naţională şi de ameninţarea pe 

care consecinţele încălzirii globale o reprezintă. Spre exemplu, modificarea modelului 

de precipitaţii ameninţă activitatea agricolă în Africa, mai exact în estul şi sudul 

continentului, până în 2020 urmând să fie redusă viabilitatea culturilor ce se hrănesc 

din averse de ploaie cu 50 % în anumite ţări. Gheţarii în curs de topire ameninţă 

cursul firesc al unor importante fluvii din Asia de Sud şi America de vest, din nou cu 

impacturi severe asupra agriculturii, dar şi a ecosistemului. Se estimează că până în 

                                                 
11 International panel on Climate Change. About IPCC. Descărcat din 

http://www.ipcc.ch/about/index.htm 
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anul 2035, gheţarii care alimentează fluviile Gange şi Brahmaputra din India se vor 

topi definitiv, rezultând într-o scădere de 40 % a potenţialului agricol al acestei ţări. 

De asemenea, o creştere a nivelului mărilor cu 40 cm ar crea un val de refugiaţi 

estimat la un milion de persoane din delta Bangladesh-ului.12  

Pe lângă aceste interese evidente, regimul internaţional al încălzirii globale a 

căpătat accente specifice şi datorită acţiunilor statelor de a reduce în mod fictiv emisia 

de gaze cu efect de seră prin împrumutarea unui spaţiu de emisie de la ţările aflate în 

curs de dezvoltare, ale căror cote de emisie sunt mai scăzute. Astfel s-a născut un 

sistem prin care unele state emit aceeaşi concentraţie de gaze sau poate chiar o 

concentraţie  mai considerabilă, însă pe teritoriul altor state. 

Au existat de asemenea state (iar exemplul Statelor Unite este notabil) care au 

întârziat construirea unui regim internaţional al schimbării climatice, acţiunea 

justificată de interesele industriei autovehiculelor sau a celei energetice. Totodată, 

reducerea emisiilor de gaze presupune cheltuieli suplimentare pentru găsirea unor 

surse alternative de energie, demers ce presupune la rându-i cheltuieli adiţionale şi 

neatractive din punct de vedere economic.  

Participarea unor actori internaţionali la regimul schimbării climatice a fost 

uneori animată de interes în sensul dorinţei acestora de a proba deschiderea şi 

transparenţa proprie. Acest demers constituie şi o sursă pentru câştigarea de respect şi 

prestigiu în sistemul internaţional, componente esenţiale a ceea ce numim soft-power. 

Nu trebuie uitat că pentru anumite state aflate în curs de dezvoltare, integrarea într-un 

astfel de regim internaţional a constituit o condiţie pentru realizarea unor acorduri 

comerciale sau pentru obţinerea de ajutor financiar destinat implementării politicilor 

de mediu, fapt care poate genera în primul rând locuri de muncă.  
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Al doilea război din Golf – un caz de război total? 

 

Vlad Cucu-Popescu 

 

Abstract. This article will demonstrate that the Second Golf War is a total war. 

Applying the theoretical model based on the political realism and the theoretical 

perspectives of the total war, the main characteristics of a total war shall be 

underlined. The question whether these characteristics can be found in the 

evolution of the Iraq War will also be addressed.  

 

Keywords: Irak, total war, realism, armed forces, capability 

 

 

Conceptul de război total  

 

Carl von Clausewitz definea războiul ca fiind “ un act de violenţă menit să oblige 

oponentul nostru să ne îndeplinească dorinţele.”1 În tratatul său “Despre Război”, von 

Clausewitz îşi completează definiţia pentru a oferi cititorului o mai buna înţelegere a 

fenomenului: “războiul nu este altceva decât o continuare a interacţiunilor politice cu 

folosirea unor alte mijloace.” Războiul este, aşadar, un instrument politic în mâinile 

politicienilor, folosit pentru a atinge un scop în defavoarea oponentului. Războiul este purtat 

pentru îndeplinirea unui scop politic şi aceasta îl diferenţiază de alte feluri de violenţă. 

Analizând fenomenul războiului în cartea sa Despre Război, Carl von Clausewitz a făcut o 

distincţie esenţială în ceea ce priveşte tipurile de război; autorul a împărţit războaiele în două 

categorii, în funcţie de scopul ce se doreşte a fi atins şi de mijloacele folosite de către 

combatanţi pentru a atinge scopul propus şi a susţinut că exista războaie limitate şi războaie 

nelimitate. Clausezwitz susţinea că un război limitat se poartă pentru atingerea unui scop 

limitat, cum ar fi cucerirea unei parţi din teritoriul unui inamic2, extenuând forţele inamice 

sau construind operaţiuni ofensive pentru a obţine câştiguri care să poată fi ulterior 

transformate în avantaje politice.3 Războiul nelimitat sau absolut a fost definit de către 

                                                 
1 Carl von CLAUSEWITZ, On War, Descărcat din http://www.gutenberg.org/etext/1946 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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teoreticianul german ca fiind, în conformitate cu scopul său, un război în care se urmăreşte 

“înfrângerea completă a inamicului”, 4 în aceste condiţii ne mai existând un “spaţiu neutru”, 

luptele luând sfârşit în momentul în care unul dintre combatanţi este completamente înfrânt.5 

Prin înfrângerea completă a inamicului Clausewitz înţelegea trei lucruri: distrugerea forţelor 

armate, cucerirea capitalei şi scoaterea din joc a principalului aliat al inamicului, daca este 

mai puternic decât inamicul însuşi.6 Clausewitz a imaginat doua situaţii în care înfrângerea 

inamicului ar fi o politica preferabila: atunci când unul dintre beligeranţi este nevoit sa obţină 

o victorie decisivă şi atunci când unul dintre beligeranţi este obligat să folosească o astfel de 

forţă încât “ să concretizeze victoria pana la un punct în care inamicul nu mai este capabil să-

şi regăsească echilibrul”.7 Eforturile pe care le depune un combatant, în cazul unui război 

total, nu se opresc atunci când se câştigă o bătălie ci continuă până când forţele inamice sunt 

distruse.8  

Raymond Aron a identificat cinci caracteristici ale războiului total, folosind ca 

exemple cele doua războaie mondiale si, într-o oarecare măsură, Războiul Rece: mobilizare 

neobosită a resurselor naţionale, obiective nelimitate, lipsa aplecării către compromis, folosirea 

nelimitată sau aproape nelimitată a forţei militare şi o pace dictată.9 Profesorul Aron a 

identificat câteva dintre cauzele care au dus la apariţia războiului total: maturizarea societăţii 

industriale care a permis producerea în masa a armelor şi a altor tehnologii necesare războiului 

şi dezvoltarea regimurilor politice moderne care a permis (regimuri democratice şi totalitare) 

mobilizarea întregii societăţi pentru război.10 

Evoluţiile în natura războiului au fost observate şi de catre Hans J. Morgenthau care 

susţinea că în secolul XX războiul a devenit total prin faptul că populaţia civilă a fost implicată 

în activităţi conexe efortului de război, prin proporţia populaţiei civile afectate de purtarea 

războiului, prin proporţia populaţiei civile care susţinea moral războiul şi, finalmente, prin 

obiectivul urmărit de către conflict.11 Morgenthau a identificat înlocuirea principiilor şi 

normelor morale dezvoltate în perioada pre-modernă (şi la care societatea aderase) cu 
                                                 
4 Ibidem 
5 Ibidem. 
6 Idem. 
7 Idem 
8 Idem 
9 Raymond ARON, The Century of Total War, Garden City, Doubleday and Company, 1954, pp. 9-32 
10 Ibidem 
11 Hans J. MORGENTHAU, Politics among Nations, p. 232. 
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ideologiile şi naţionalismul ca fiind una dintre cauzele principale în apariţia războiului total.12 

Această aserţiune explică până la un punct nivelul extrem de ridicat de violenţă ce a 

caracterizat ambele războaie mondiale. În privinţa scopurilor nelimitate urmărite în aceste 

războaie, ar trebui luată în considerare puterea în creştere a “statelor-naţiune” pentru a obţine o 

explicaţie.  

Roger Chickering a introdus următoarea definiţie: “ Războiul total se distinge prin 

intensitatea şi prin extinderea sa fără precedent. Teatrele de operaţiuni împânzesc globul; scala 

bătăliilor este practic nelimitată. Războiul total este purtat fără a ţine seama de constrângerile  

morale, de cele ale cutumei sau ale legilor internaţionale deoarece combatanţii sunt inspiraţi de 

ura născută din ideologiile moderne. Războiul total nu presupune numai mobilizarea armatelor 

ci şi a întregii populaţii. Cel mai important element definitoriu al războiului total este, fără 

dubiu, includerea nediscriminatorie şi deliberată a populaţiei civile între ţintele militare 

legitime”.13 Această definiţie nu include, totuşi, obiectivul nelimitat sau total ce se presupune a 

fi urmărit în războiul total. Mai mult, include prezenţa ideologiilor moderne ca şi condiţie a 

războiului total deşi, în cazuri evidente de război total, ele nu erau prezente: în războiul 

Cartaginez, în războaiele religioase din secolul XVII şi în Războiul Civil American ideologiile 

moderne nu existau. Chickering comite o eroare când pune accentul pe includerea civililor pe 

lista ţintelor legitime deoarece, acesta doreşte să înlocuiască un criteriu al obiectivului nelimitat 

prin această condiţie. Mobilizarea resurselor, intensitatea luptelor, teatrele extinse de operaţiuni 

şi nerespectarea legilor internaţionale sunt elemente necesare dar insuficiente în definirea şi 

calificarea unui război ca fiind total. Obiectivul politic urmărit într-un război nu ar trebui 

separat sau dat uitării în favoarea mijloacelor implicate pentru a împlini acel obiectiv. Dacă un 

război este, teoretic sau practic, separat de obiectivul său politic, acel război devine un simplu 

act de violenta organizată, fără un sfârşit concludent. în practică, un astfel de război ar duce la 

dezastre iar în teorie ar face înţelegerea războiului ca fenomen politic, social şi militar, 

imposibilă. 

Războiul total ar trebui înţeles ca “un tip de război în care încă de la începutul 

ostilităţilor sau treptat, cel puţin unul dintre actorii implicaţi are ca obiectiv final (sau poate 

atinge acest obiectiv din întâmplare) distrugerea ireversibilă a capacităţii adversarului de a 

                                                 
12 Ibidem, p. 232 
13 Roger CHICKERING, “Introduction” în Manfred F. BOEMKE, Roger CHICKERING and Stig 

FORSTER editors, Total War: The German and American Experiences, 1871-1914 Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999, p. 30 
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supravieţui.”14 În termeni operaţionali, războiul total poate fi definit ca “tipul de conflict armat 

[…] în care strategia, tactică şi tehnologia sunt folosite frecvent, deliberat şi la scara mare 

pentru a distruge elementele de putere ale unui sau mai multor inamici ”.15  

Aceste definiţii iau în calcul obiectivele urmărite în războiul total şi mijloacele 

folosite pentru a atinge acele obiective într-o manieră ce permite, în mod clar, atât înţelegerea 

teoretică a războiului total dar şi dezvoltarea de cercetări ulterioare. In concordanţă cu toate 

aceste definiţii, caracteristicile distinctive ale războiului total sunt obiectivul urmărit în război 

şi mijloacele folosite pentru a atinge acel obiectiv, cu un accent plasat pe cel dintâi. Ca rezultat, 

este posibil să avem de-a face cu un război total din punctul de vedere al obiectivului politic 

dar care să presupună implicarea unui număr limitat de resurse în atingerea acestuia. Spre 

exemplu, putem discuta despre cazul Celui De-al Doilea Război din Golf, în care, Statele Unite 

ale Americii şi aliaţii lor nu au fost în situaţia de a implica în luptă toate mijloacele de care 

dispuneau, au evitat pe cât posibil victimele în rândul civililor şi s-au concentrat pe forţele 

militare şi paramilitare irakiene. În esenţă, SUA aveau nevoie, pentru a-si atinge obiectivul 

politic în Irak, să distrugă forţele armate irakiene, lăsând, pe cât posibil intacte infrastructura şi 

populaţia civilă. O astfel de situaţie este descrisă şi în cazul războiului total, când unul dintre 

oponenţi are nevoie să distrugă una dintre ramurile puterii inamice pentru a-şi atinge scopul 

politic. 

 

Argumentul temei propuse 

 

Datorită caracteristicilor evidenţiate se poate conchide că războiul purtat între Irak şi 

Statele Unite ale Americii alături de aliaţii săi ar corespunde scopului războiului total. Se va 

dezvolta în cele ce urmează setul de argumente în favoarea prezumţiei afirmate. Războiul total 

este un tip de război în care se urmăreşte distrugerea definitivă a uneia sau a mai multor 

elemente ale puterii oponentului pentru ca atacatorul să îşi impună voinţa. în cazul celui de-al 

doilea război din Golf, Statele Unite, alături de aliaţii săi, au distrus capacitatea Irakului de a 

susţine un război (puterea sa militară) pentru a-l determina să renunţe la dezvoltarea de arme de 

distrugere în masă, pentru a înlocui regimul politic iranian şi a instala un nou regim politic care 

                                                 
14 Florin DIACONU, “Război clasic şi război total în secolul al XX-lea”, teza de doctorat în Stiinte 

Politice , Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti, lucrare nepublicata, coordonator: Prof. 

Dr. Daniel Barbu, p. 69 
15 Ibidem, p. 70. 
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corespundea intereselor Statelor Unite ale Americii. Alte dovezi care susţin teza unui război 

total în Irak este pierderea suveranităţii şi independentei acestuia ca rezultat al războiului.  

Irakul dispare astfel pentru o scurta perioada de timp din arena sistemului internaţional şi 

devine  teritoriu ocupat sub administraţia S.U.A. care impune propria versiune de pace, dictând 

termenii păcii. 

În termeni puri militari, Statele Unite şi aliaţii acestora au utilizat mijloace limitate 

pentru a purta războiul, evitând folosirea întregului arsenal militar pentru a proteja vieţile 

civililor şi pentru a minimiza numărul victimelor colaterale. Totodată, Irakul înregistra un 

deficit în ceea ce priveşte capacităţile de combat, acest aspect contribuind la utilizarea limitată 

a arsenalului militar. Relativa capacitate militară scăzută a Irakului a permis în acelaşi timp 

Statelor Unite să îşi urmărească obiectivele în Golf necondiţionat, procedând la dezarmarea şi 

schimbarea regimului. Aceste precauţii luate în utilizarea forţei au fost necesare pentru a 

asigura susţinerea populaţiei civile şi pentru a contribui la procesul reconstruirii naţionale cu 

costuri minime care ar fi urmat după încetarea războiului. Totuşi, numărul forţelor desfăşurate 

de către Statele Unite şi aliaţii săi împotriva Irakului au fost suficiente pentru a asigura 

distrugerea forţelor armate irakiene şi ocuparea teritoriului irakian. În cazul în care Statele 

Unite ar fi urmărit un obiectiv limitat, ar fi fost necesară o forţă militară semnificativ redusă. 

Totodată, s-au înregistrat schimbări de structură privind strategia generală şi politică 

externă a SUA în raport cu Orientul Mijlociu: SUA au devenit dintr-un actor extern care 

asigura echilibrul, un actor ce urmăreşte activ neutralizarea ameninţărilor ce îşi au originile în 

regiunea central-asiatică, printre care menţionăm reţelele teroriste, statele care susţin terorismul 

şi proliferarea armelor de distrugere în masa. Aceste ameninţări sunt abordate combinând forţa 

(intervenţia armată) utilizată unilateral, cooperarea şi reconstrucţia naţională. Al doilea război 

din Golf se bazează pe această strategie care urmăreşte scopuri politice nelimitate. 

Trebuie subliniat că motivaţia războiului din Irak nu este legată de producţia de 

petrol. Mai mult,  acest război nu a fost parte  dintr-o război împotriva Islamului, aşa cum se 

sugerează în mod greşit în mass-media. Acestea sunt prejudecaţi bazate pe ideologii şi nu pe 

fapte, sunt percepţii greşite ale scopurilor strategiei S.U.A în Orientul Mijlociu. 

Din punct de vedere politic şi strategic, situaţia din Irak este departe de a fi favorabilă 

Statelor Unite ale Americii. În locul asigurării şi promovării intereselor americane în regiune şi 

în lume, prin invadarea cu succes a teritoriului irakian şi înlocuirea regimului politic, Irakul a 

compromis poziţia favorabilă pe care Statele Unite o aveau în Orientul Mijlociu şi îi ameninţă 

în acelaşi timp poziţia sa globală. Situaţia din Irak consumă importante resurse şi compromite 
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libertatea SUA de acţiune în sistemul internaţional. Alte puteri ale lumi, fie existente sau 

aspirante, îşi fac simţita prezenţa în regiune. Democraţia şi libertatea, două obiective politice 

externe importante care au fost sistematic promovate de Statele Unite în regiune şi la nivel 

global, înregistrează progrese nesemnificative. De asemenea, percepţia imaginii Statelor Unite 

şi a politicii sale în zonă de către publicul arab nu este una pozitivă. Ameninţarea teroristă 

provenită din Orientul Mijlociu nu a diminuat semnificativ, deşi aparent pare să se fi înregistrat 

progrese. În sfârşit, actuala strategie de securitate naţională a S.U.A. este mult prea ambiţioasă 

şi schiţează obiective nelimitate pentru politica externă a Statelor Unite. 

Intenţia iniţială a S.U.A în momentul invaziei Irakului în 2003 a fost de a transforma 

Orientul Mijlociu din punct de vedere politic – acest lucru a fost realizat, însă transformarea nu 

este în favoarea intereselor Statelor Unite. S.U.A este încă cel mai puternic actor extern pe 

scena Orientului Mijlociu, dar acestea nu mai domina regiunea16. Actuala tendinţă în politica 

Orientului Mijlociu este aceea a unei zone configurate în cea mai mare măsură de forţele 

interne decât de cele externe. Presiunea pentru democratizare prin intervenţie militară şi 

activitate politică nu este eficientă şi aduce la putere forţe politice ostile intereselor Statelor 

Unite. Pentru a securiza şi stabiliza situaţia din Irak, diplomaţia S.U.A. trebuie sa lucreze cu 

actorii regionali pe care îi consideră ostili. 

Actuala evoluţie politică a Irakului nu este cea pe care o urmăreau strategii Statelor 

Unite atunci când au stabilit obiectivele politice ale războiului din Irak. Deşi au fost create 

instituţii esenţiale importante pentru a suplini instituţiile regimului Saddam Hussein, ţara a fost 

dominată de violenţa separatistă. Aceste instituţii, cum ar fi constituţia, guvernul, au mai 

degrabă impactul de divizare a ţării17 şi nu de unificare într-o societate care ea însăşi este 

profund divizată. Guvernul irakian nu poate prin el însuşi să asigure securitatea ţării sau să 

reconcilieze diviziunile existente în societatea irakiana. Există o imagine tot mai accentuată 

conform căreia Irakul este  dominat de un război civil18. 

 

Concluzie  

                                                 
16 Richard N. HASS, Op. cit, http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85601/richard-n-haass/the-

new-middle-east.html, site accesat pe 20 Noiembrie 2008. 
17 Anthony H. CORDESMAN, op cit, p.2.  
18 “Is the Conflict în Iraq 'Civil War'?”, PBS Online NewsHour, 

http://www.pbs.org/newshour/extra/features/Iulie-dec06/civilwar_11-29.html, site accesat pe 29 

Noiembrie 2008. 
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Cauzele acestor rezultate nesatisfăcătoare pentru strategia generală a S.U.A. în 

Orientul Mijlociu sunt efectele unei erori strategice comise de creatorii acestei politici. Această 

eroare strategică constă în eşecul definirii coerente a unor obiective politice ale războiului din 

Irak19. Aşa cum un reputat analist conchidea, se pare că “logica războiului a fost greşită sau 

mai precis administraţia Bush nu a putut rezolva conflictul dintre două direcţii logice diferite. 

Prima logica a fost cea a scopului general, şi anume  schimbarea de regim în Irak care necesita 

o munca intensivă şi un efort pe timp îndelungat. Această logică a funcţionat împotriva unei a 

doua logici şi anume aceea a dorinţei de a câştiga un război rapid. care presupune costuri 

scăzute. Scopul războiului, acela de a schimba regimul din Irak alături de dorinţa de a realiza 

acest lucru utilizând resurse limitate, indică faptul ca Operaţiunea Libertatea Irakienilor a 

reprezentat un caz de război total, deşi s-au folosit resurse limitate pentru atingerea scopurilor. 

In descrierea războiului şi a strategiilor de război nu ar trebui ca o anumită specie a 

războiului sa fie atribuită exclusiv unei anumite perioade istorice. Dihotomia dintre război total 

şi limitat este utilă pentru o mai bună înţelegere a motivelor şi a modului în care se poartă 

războaiele. Mai mult, aceasta ilustrează faptul că anumite concepte nu ar trebui abandonate sau 

atribuite anumitor perioade istorice. 

Studii viitoare ar putea să se concentreze asupra modului în care cel de-al doilea 

război din Golf a afectat strategia generală a Statelor Unite ale Americii nu doar în relaţie cu 

Orientul Mijlociu, ci şi în termeni globali. De-asemenea, cercetările viitoare ar trebui să aibă în 

vedere o modalitate de a prevedea cu un mare grad de acurateţe posibilitatea recurenţei unui 

război total în sistemul internaţional.    

 

Bibliografie: 

 

1. Anthony H. CORDESMAN. (2006)  Is the Conflict în Iraq 'Civil War'?, PBS 

Online NewsHour, Descărcat din http://www.pbs.org/newshour/extra/features/Iulie-

dec06/civilwar_11-29.html. 

 

2. Carl von CLAUSEWITZ. (1832). On War, Descărcat din http://www.gutenberg.or 

g/etex t/1946 

                                                 
19 George FRIEDMAN, “The US War five years on”, www.stratfor.com.   

 39



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 40

3. Florin DIACONU. Război clasic şi război total în secolul al XX-lea, teza de 

doctorat în Stiinte Politice , Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti, 

coordonator: Prof. Dr. Daniel Barbu 

 

4. George FRIEDMAN. (2004). The US War five years on, Descărcat din 

www.stratfor.com.   

 

5. Hans J. MORGENTHAU. (1985). Politics among Nations, New York: McGraw-

Hill. 

 

6. Raymond ARON. (1954) The Century of Total War, Garden City: Doubleday and 

Company 

 

7. Richard N. HASS/ (2006). The New Middle East, Descărcat din 

http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85601/richard-n-haass/the-new-

middle-east.html. 

 

8. Roger CHICKERING. (1999). Introduction în Manfred F. BOEMKE, Roger 

CHICKERING and Stig FORSTER editors, Total War: The German and American 

Experiences, 1871-1914 Cambridge: Cambridge University Press. 



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 41

 
Rolul alianţelor de state în gestionarea crizelor globalizării 

 

Diana Şutic 

 

Abstract. Although globalization has lead to the perception of a solidarity tendency 

between third world’s states in resolving some global problems (pollution, 

demographic pressure, terrorism), there has not been developed yet a systematic and 

institutionalized cooperation between states. Instead, a new international economic 

order has installed, in which the law substitutes the force. The explication results 

from the fact that the end of the cold War has transferred the problem of inter-state 

conflict from the military area to the global one. This article represents a theoretical 

and descriptive approach of the present situation and points out the role that states 

should play to address the global crises. As an example, we will analyze the 

cooperation between the USA and the EU in managing the crises resulted within this 

process. 

 

Keywords: globalization, cooperation, crysis, national state, institutionalization 

 

Provocări ale globalizării 

 

În cadrul studiilor de securitate, termenul de ccrriizzăă11

                                                

  priveşte o situaţie de 

anormalitate prin care sunt serios deturnate sau ameninţate condiţiile de viaţă, de sănătate 

şi de mediu; libertatea şi alte drepturi fundamentale ale omului; integritatea teritorială, 

suveranitatea şi independenţa naţională; stabilitatea politică, economică şi socială; 

siguranţa cetăţeanului şi ordinea publică; proprietatea, patrimoniul naţional resursele şi 

infrastructura critică; îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate. În perspectiva 

lui Mircea Coşea, evoluţia procesului de globalizare nu a dus la diminuarea şi nici la 

disoluţia rolului statului naţional, aşa cum se credea înainte de sfârşitul războiului rece. 

Contrar acestei opinii, statul naţional şi-a perpetuat rolul esenţial în gestionarea 

 
1 SENNETT, Richard. (1995). Something in the city: the spectre of uselessness and the search for a place in 

the world. Times Literary Supplement, p. 13 
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economico-socială, dar este necesară recunoaşterea faptului că rolul său se găseşte într-un 

proces accentuat de reevaluare şi de readaptare.  

 

Deşi globalizarea a condus la remarcarea tendinţei de solidaritate a statelor lumii în 

rezolvarea unor probleme de interes global (poluarea, fluxul demografic, terorismul), nu 

s-a dezvoltat încă o cooperare sistematică şi instituţionalizată între state, ceea ce a permis 

instalarea unei ordini economice internaţionale în care dreptul se substituie forţei. 

Explicaţia2 rezultă tocmai din faptul că finalul războiului rece a mutat problematica 

confruntării dintre state din sfera militară în sfera problemelor globale ale Terrei. Samuel 

Huntington consideră că strategia clasică a demonstraţiei de forţă pe care statele o 

promovau în condiţiile înfruntării dintre două blocuri politico-militare diferite, în prezent 

este necesar să fie înlocuită cu ssttrraatteeggiiaa  eexxeerrcciittăărriiii  iinnfflluueennţţeeii

                                                

. Prin aceasta, statele îşi vor 

putea exercita rolul internaţional în direcţia satisfacerii propriilor interese, nu prin 

cuceriri, ci prin negocieri. În cadrul globalizării s-a mai acutizat o mai veche problemă, 

aceea a afirmării identităţii naţionale (sociale şi culturale) cu expresia sa politică (statul). 

Problema este extrem de importantă la nivel european, deoarece Europa se defineşte prin 

predominanta statul-naţiune, ca mijloc politic esenţial de suprapunere a identităţii 

naţionale pe expresia sa politică. În condiţiile globalizării, suprapunerea aceasta se află 

sub semnul întrebării, fiindcă statul este nevoit să fie în acord cu instituţiile europene, iar 

identitatea naţională cu modelul european. 

 

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au constituit nu numai o dovadă a faptului 

că globalizarea semnifică tendinţa principală a lumii contemporane, dar şi faptul că 

această tendinţă a devenit extrem de vulnerabilă. Realizând o paralelă, se poate afirma că 

şi statul devine vulnerabil în gestionarea corectă a crizelor. Astfel s-a ajuns la concluzia 

că este imperios necesar constituirea unui sistem de securizare a globalizării. Ralierea 

Rusiei la lupta antiteroristă, admiterea Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului, 

 
2MOSCARDO, Jeronimo. (1999). Globalizarea: pentru ce? În căutarea unei etici. MMiilleenniiuull  IIIIII. Bucureşti, 

nr.1, p. 15 
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extinderea solidarităţii internaţionale antiteroriste, sunt însă elemente ce favorizează 

măsurile de limitare a libertăţilor cetăţeneşti şi a perimetrului democraţiei, dar care pe de 

altă parte permit crearea unui dispozitiv global de securitate.  

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au dus însă şi la revigorarea opiniilor 

antiglobalizare. Aceste opinii condamnă globalizarea pentru că a generat mişcări teroriste 

prin agravarea nedreptăţii sociale, a inegalităţii şi a sărăciei la nivel global. În acelaşi 

timp, prin subminarea rolului statelor naţionale, globalizarea poate fi făcută responsabilă 

şi de proliferarea unor organizaţii bazate pe sistemul reţelelor care nu pot fi controlate 

prin instituţiile statelor naţionale.  

 

În decursul istoriei, lumea a cunoscut oraşe-state (Atena, Veneţia), regiuni-state (epoca 

feudală), naţiuni-unite (secolele XIX - XX), dar odată cu dezvoltarea globalizării apar şi 

reţele-stat sau chiar individ-stat. Din nefericire, globalizarea favorizează astfel de 

anomalii, după cum ar putea încuraja şi naşterea unei întreprinderi-stat, care ar putea 

acapara prerogativele statalelor în scopul utilizării lor pentru satisfacerea unor interese de 

concurenţă şi competitivitate pe piaţa internaţională. Cele mai multe naţiuni se observă că 

pot numai să reacţioneze la fenomenul globalizării şi la crize, în vreme ce Statele Unite 

ale Americii, de exemplu, pot influenţa viteza de propagare a globalizării, dar mai ales, 

caracterul procesului în sine. 

Conchizând, putem afirma că superputerile pot echilibra balanţa raporturilor de forţe şi 

pot determina cursul evenimentelor politice, economice şi militare, dar nu pot rezolva, 

individual sau separat, problemele globale ale umanităţii. Rezolvarea acestora nu este 

posibilă decât prin efortul întregii comunităţi internaţionale. Sfârşitul războiului rece nu 

reprezintă trecerea automată şi imediată la o eră de pace şi de cooperare internaţională. 

Dispariţia opresiunii sovietice a permis reînvierea unor conflicte istorice, atât teritoriale 

cât şi religioase care au condus la o situaţie de instabilitate şi chiar de violenţă în multe 

zone sau regiuni ale lumii.  

Decalajele şi inechităţile între aceste zone, ţări sau populaţii s-au amplificat. Discrepanţa 

între săracii şi bogaţii planetei a dus la instabilitate şi la conflicte violente. Această 

discrepanţă s-a accentuat din cauza frustrărilor unor categorii de populaţie sau ale unor 
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grupuri etnice aflate în stare de discriminare şi în imposibilitatea constituirii unor 

comunităţi sau state independente. Terorismul internaţional şi-a găsit adesea resursele în 

disperarea şi în lipsa de orizont a acestor persoane sărăcite şi înstrăinate.  

 

Deşi întreaga planetă se află într-un proces rapid şi ireversibil de trecere la modelul 

occidental al economiei de piaţă, totuşi a devenit clar că piaţa şi instrumentele ei nu pot, 

singure, să rezolve problemele globale ale umanităţii. Astfel că, devine necesară 

intervenţia statului pentru rezolvarea problemelor pe care piaţa nu le poate soluţiona şi 

pentru corectarea acţiunilor incomplete sau chiar greşite ale pieţei. Ca urmare, ssttaattuull şi 

ppiiaaţţaa devin ppaarrtteenneerrii în conceperea şi aplicarea politicilor economice şi sociale.3  

 

S-au consacrat multe direcţii de abordare a globalizării în ultimele decenii, devenind din 

ce în ce mai frecvente analizele cu perspectivă politică, axate pe chestiunea noii ordini 

internaţionale şi centrate pe constituirea societăţii globale. 

 

Instituţionalizarea globalizării 

 

Ca practică socială însă, globalizarea are funcţia de a instituţionaliza societatea 

globală, soluţia aşteptată pentru depăşirea consecinţelor primei modernităţi fiind 

construită pe clivaje. Componenta socială generează identitate globală, de tip post 

naţional şi pune în funcţiune mecanismele compensatorii ale diversităţii locale (varianta 

instituţională a societăţii civile).  Din punct de vedere politic, globalizarea practică 

guvernarea globală, ca funcţie supranaţională, dar şi locală, marcând consacrarea 

actorilor extra statali cu atribuţii şi drepturi. 

Cele mai importante procese care perpetuează tendinţa globalizării se manifestă în 

domeniul producţiei şi al serviciilor (în special financiare), iar puterea iniţiatoare 

fundamentală o reprezintă ccoommppaanniiaa  mmuullttiinnaaţţiioonnaallăă  ssaauu  ttrraannssnnaaţţiioonnaallăă

                                                

 (CTN), pilonii 

 
3 COŞEA, Mircea. (2007). EEccoonnoommiiaa  iinntteeggrrăărriiii  eeuurrooppeennee. Bucureşti: Pro Universitaria, p. 16 - 21 
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globalizării..  OO  ccoommppaanniiee  ssaauu  oo  ccoorrppoorraaţţiiee  ttrraannssnnaaţţiioonnaallăă  eessttee  aacceeaa  ccoommppaanniiee  ccaarree  ddeeţţiinnee  

ssuuccuurrssaallee  ssaauu  ssuubbssiiddiiaarree  îînn  aaffaarraa  ţţăărriiii  ddee  oorriiggiinnee..   4 
44

 

AAcceeaassttăă  eexxiiggeennţţăă  aarree  rroolluull  ddee  aa  iinnddiivviidduuaalliizzaa  ssffeerraa  mmaaii  rreessttrrâânnssăă  aa  unei  CCTTNN  îînn  rraappoorrtt  ccuu  

mmuullttiittuuddiinneeaa  ddee  ccoommppaanniiii  ccaarree  iinnttrrăă  îînn  rreellaaţţiiee  ccuu  aaccttoorrii  ppoolliittiiccii  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee  ((oo  

ccoommppaanniiee  ccaarree  ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittăăţţii  ddee  iimmppoorrtt  --  eexxppoorrtt  ppooaattee  îînnttrreepprriinnddee  aaccttiivviittăăţţii  

ttrraannssnnaaţţiioonnaallee  ddee  lloobbbbyy  ppee  llâânnggăă  gguuvveerrnnee  ssttrrăăiinnee)).5   Companiile transnaţionale constituie 

una dintre principalele forţe ale globalizării vieţii economice. Strategia acestora a fost 

foarte bună în ultimii ani, cel puţin în ceea ce priveşte valorificarea ocaziilor oferite de 

către spaţiul economic mondial. Din anii 1960 - 1970 ai secolului XX, acestea au trecut la 

strategia de raţionalizare a producţiei, vizând exploatarea diferenţei de costuri (manoperă, 

resurse primare) în zonele de iimmppllaannttaarree66

                                                

: localizarea producţiei în ţări cu disponibilităţi 

de materii prime şi forţă de muncă ieftină sau în zone care pun la dispoziţie o piaţă sigură 

de desfacere a produselor. În plus, din anii 1980, strategiile lor s-au diversificat şi au 

apărut strategii globale de afaceri (marile firme, CTN-urile, care semnează acorduri, 

alianţe strategice şi cooperări internaţionale).  

În ultima perioadă însă se asistă la supremaţia companiilor transnaţionale. În acest sens 

este  semnificativ faptul că, conform statisticilor, încă din urmă cu mai bine de şase ani, 

mai puţin de 50 de companii transnaţionale deţineau controlul a peste 40% din comerţul 

mondial. Astfel de companii controlează toate aspectele legate de finanţare, cercetare - 

dezvoltare, producţie, marketing, management... Toate acestea sunt coordonate global, 

peste puterile şi, adesea, peste interesele statului naţional. Producţia internaţională 

realizată, în prezent, de cele peste 60.000 de CTN-uri (cu 820.000 de filiale în străinătate) 

cuprinde toate ţările şi domeniile de activitate. În această categorie au fost înglobate 

firmele din domeniul financiar - bancar şi al asigurărilor, evaluate separat în statistici. 

 

 
4 MIROIU, A. & UNGUREANU, R. (2006). MMaannuuaall  ddee  rreellaaţţiiii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee. Iaşi: Polirom, p. 52 
5 NEGUŢ, Silviu. (2008). GGeeooppoolliittiiccaa..  UUnniivveerrssuull  ppuutteerriiii. Bucureşti: Meteor Press, p. 315 
6 MONTBRIAL, Thierry. (1996). MMeemmoorriiaa  ttiimmppuulluuii  pprreezzeenntt. Iaşi: Polirom, p. 7 
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Vânzările mondiale ale companiilor multinaţionale reprezintă mai mult decât dublul 

exporturilor mondiale, controlează circa 40% din totalul activelor sectorului privat 

existente la nivel global şi contabilizează o treime din bunurile produse în întreaga 

economie mondială. Numeroase corporaţii au vânzări anuale de bunuri şi servicii ce 

depăşesc 100 de miliarde de dolari. Volumul cifrei de afaceri al unor corporaţii 

devansează PIB-ul multor state cu economii avansate. Primele 100 de CTN-uri ca cifră de 

afaceri îşi au sediul central într-o ţară dezvoltată economic, 89 dintre acestea aparţinând 

formulei S.U.A. - Japonia - Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este redat în 

cele ce urmează: un analist al fenomenului globalizării a citit, pe spatele unei piese de 

calculator, următoarea inscripţie: AAcceeaassttăă  ccoommppoonneennttăă  aa  ffoosstt  pprroodduussăă  îînn  MMaallaayyssiiaa,,  

SSiinnggaappoorree,,  FFiilliippiinnee,,  CChhiinnaa,,  MMeexxiicc,,  GGeerrmmaanniiaa,,  SS..UU..AA..,,  TThhaaiillaannddaa,,  CCaannaaddaa  şşii  JJaappoonniiaa..  AA  

ffoosstt  pprroodduussăă  îînn  aattââtt  ddee  mmuullttee  llooccuurrii  ddiiffeerriittee,,  îînnccââtt  nnuu  ppuutteemm  ssppeecciiffiiccaa  oo  ţţaarrăă  ddee  oorriiggiinnee

                                                

.7  

 

Un exemplu al instituţionalizării globalizării o reprezintă formula Bretton Woods. 

Această formulă se referă la eşecul unei performanţe absolute a practicii suveranităţii 

statului naţional. Bretton Woods a pornit de la ideea de a miza pe o cauză comună, cea a 

interdependenţelor care solicită cooperare, dar printr-o concurenţă a rezultatelor 

individuale în consolidarea suveranităţii. Substratul constituit de principiul ordonator al 

acestei formule a condus la o continuitate de esenţă, chiar dacă uneori cu formule 

declarate noi, cum au fost cele supranaţionale, fondate de însăţi BW. 

 

Se pare că cheia în interpretarea proceselor de globalizare se află în ceea ce se numeşte 

principiul ordonator (regula de fond a configurării vieţii internaţionale) dar miza absolută 

este funcţionalitatea unui alt principiu ordonator, acela care trebuie să asigure depăşirea 

situaţiei de blocaj în care se află evoluţia sistemului internaţional şi constituirea ordinii 

internaţionale. Întregul nu se mai consideră a fi rezultatul însumării mecanice a părţilor. 

Se mai adaugă pe lângă statele-naţiuni şi funcţiile unor noi actori, cum ar fi organizaţiile 

civile cu vocaţie transnaţională, companiile globale, fondurile de risc, circulaţia liberă a 

capitalului financiar, grupurile de interese transnaţionale, auditorii globali etc.  

 
7 Op.cit MONTBRIAL, Thierry., pg.317 
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Dimensiuni ale globalizării 

S-a ajuns să se vorbească în prezent de formule noi de producere a bogăţiei, axate 

pe economia fundamentată pe cunoaştere, pe noi instrumente, a creării nişelor de piaţă, a 

influenţării consumului prin publicitate. Globalizarea se arată drept o formulă nouă de 

organizare a lumii în scopul rezolvării în mod neconflictual, a alocării resurselor, a 

problemelor dezvoltării fără ca acestea să fie soluţionate soluţionate în numele 

principiului adversităţii. Globalizarea devine astfel o problemă politică de ultimă instanţă, 

ce presupune constituirea unei societăţi globale, care să conducă economia mondială, 

precum şi toate celelalte compartimente ale guvernării globale ceea ce ne face să 

conchidem că analiza globalizării este de fapt analiza societăţii globale. 

O altă dimensiune a globalizării este cea funcţională. Trecerea de la perioada pre 

globală, marcată de adversitate, la perioada globală, marcată de competiţie, se arată a fi 

una conflictuală. Motivele constau în transformarea setului de valori, în diminuarea 

funcţiilor unor actori, în reforma instituţională (Fondul Monetar Internaţional, Banca 

Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite) şi în schimbarea procedurilor (guvernarea 

centralizată, alocarea politică a resurselor, controlul naţional al pieţelor). 

Uniunea Europeană înseamnă dezvoltarea unor structuri supranaţionale, prin transfer de 

suveranitate. Astfel aappaarr  aaccttoorrii  ccuu  iiddeennttiittaattee  eeuurrooppeeaannăă  pprreeddoommiinnaannttăă  ((ddee  llaa  aaggeennţţii  

eeccoonnoommiiccii  ppâânnăă  llaa  iinnssttiittuuţţiiii)),,  ddeecciizziiaa  lluuâânndduu--ssee  îînnttrr--uunn  ssiisstteemm  ddee  gguuvveerrnnaarree  mmuullttii  nniivveell  

pprriinn  ddeeppaarrttaajjaarreeaa  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiilloorr..  ŞŞii  îînn  ffiinnaall  ssee  aajjuunnggee  llaa  aapplliiccaarreeaa  uunnoorr  mmeettooddee  ddee  

ccoooorrddoonnaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr  îînn  vveeddeerreeaa  mmiinniimmaalliizzăărriiii  eeşşeeccuurriilloorr  ppiieeţţeeii..  ÎÎnn  aacceellaaşşii  ttiimmpp,,  

pprroocceesseellee  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  uunniiffoorrmmiizzeeaazzăă  aacccceessuull  llaa  ooffeerrttăă;;  rriiddiiccăă  ppeerriiffeerriiaa  llaa  nniivveelluull  

ssttaannddaarrddeelloorr  ddiinn  cceennttrruu;;  pprroocceesseellee  eeccoonnoommiiccee  sseerrvveesscc  ccoonnssttiittuuiirriiii  ssoocciieettăăţţiiii  eeuurrooppeennee,,  

eemmiinnaammeennttee  gglloobbaallăă,,  iiaarr  pprriinncciippiiuull  ccoommppeettiiţţiieeii  eessttee  ţţiinnttiitt  pprriinn  oobbiieeccttiivvee  pprreeccuumm  ccooeezziiuunneeaa  

ssoocciiaallăă,,  rreezzuullttaatt  aall  ccrreeşştteerriiii  eeccoonnoommiiccee..88

                                                

  

 
8 DINU, Marin. (2006). Modelul explicativ al globalizării. TThhee  PPrreeccoonnffeerreennccee  ffoorr  tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall  

EEccoonnoommiicc  HHiissttoorryy  CCoonnggrreess. Descărcat din http://www.ectap.ro/articole/55.pdf 
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Ca fenomen şi ca finalitate, globalizarea se arată a fi cu totul altceva decât globalitatea şi 

globalismul, precum şi în raport cu orice altă formă istorică pe care acestea au avut-o în 

perioada pre globală.  

 

Raportul dintre UE ŞI SUA în contextul globalizării 

  

În perioada războiului rece, relaţiile dintre Statele Unite ale Americii şi Europa 

Vestică au cunoscut cea mai mare apropiere, evidenţiată în proiecte economice şi de 

securitate comune. După căderea Cortinei de fier (sintagmă utilizată pentru prima oară de 

Winston Churchill în 1946) şi odată cu criza din Irak, Uniunea Europeană pare să  

prezinte obiective şi strategii diferite faţă de proiectul comun iniţial SUA –UE. 

 

În opinia lui John Le Carré dduuppăă  pprrăăbbuuşşiirreeaa  UU..RR..SS..SS..,,  ffăărrăă  uunn  iinnaammiicc  ccoommuunn,,  

iimmppeerriiaalliissmmuull  aammeerriiccaann  aa  ddeevveenniitt  oo  oobbsseessiiee pentru acesta.9   În timp ce europenii devin din 

ce în ce mai critici faţă de politica americană, de partea cealaltă a oceanului creşte 

percepţia că nu te poţi baza pe europeni. Printre cauzele erodării relaţiilor transatlantice 

se numără şi lipsa unei ameninţări comune care reduce coeziunea alianţei, diferenţele 

culturale dintre elite şi posibile probleme în cadrul relaţiilor economice reciproce. În 

prezent majoritatea statelor lumii arată o atitudine critică în privinţa politicilor externe ale 

Statelor Unite ale Americii. În acest context, S.U.A. rămân o putere dominantă, însă 

politica sa externă riscă să-şi piardă legitimitatea.  

 

Zbigniew Brzezinski consideră că acest aspect este o problemă gravă a relaţiei dintre 

Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. În Europa se consideră că America are 

adeseori o atitudine unilaterală,  europenii fiind sceptici în privinţa atitudinii americane 

cu privire la probleme precum ssăărrăăcciiaa, ddeezzvvoollttaarreeaa sau pprrootteeccţţiiaa mmeeddiiuulluuii

                                                

. Doctrina 

strategică a S.U.A. pare a nu fi înţeleasă şi, adesea, nici acceptată. S.U.A. afirmă în 

repetate ocazii că o Europă unită, puternică şi lărgită rămâne cel mai important obiectiv al 

relaţiilor Statelor Unite cu Uniunea Europeană, evidenţiidu-se recunoaşterea importanţei 

 
9 Op.cit. SENNETT, Richard., pg. 3 
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cooperării cu Europa. De ambele părţi ale Atlanticului se au în vedere dimensiunile non-

militare ale luptei împotriva terorismului, de exemplu.  

 

Un alt exemplu interesant este şi faptul că administraţia Bush a semnat acorduri bilaterale 

cu o serie de state, care să-i scutească pe cetăţenii americani de a fi feriţi Tribunalului 

Penal Internaţional. Acest proamericanism al ţărilor răsăritene în opoziţie cu tendinţele 

ţărilor Europei Occidentale are mai multe posibile cauze. Explicaţia nu se află nici în 

presiunile sau în teama de presiunile americane, nici în recunoştinţa faţă de aceştia, ci mai 

degrabă în necesitatea asigurării protecţiei americane în faţa unei eventuale ameninţări 

externe. Scutul militar american pare mai credibil, pe când cel al Uniunii Europene nu. 

Pentru ca Europa să poată deţine o politică autonomă şi să se elibereze de sub tutela 

Statelor Unite ale Americii, este conştientă că trebuie să fie capabilă să-şi asigure singură 

apărarea. În acest sens, Thierry de Montbrial afirma că problema fundamentală ar fi 

legată de cum trebuie europenii  să-şi organizeze propria apărare îînn  aaccoorrdd  ccuu  SS..UU..AA..,,  ddaarr  

îînn  nniiccii  uunn  ccaazz  ssuubb  oobbllăădduuiirreeaa  lloorr.10   Diferenţele dintre capacităţile militare ale celor două 

puteri fac dificilă cooperarea în acest domeniu. Discuţiile purtate asupra rolului S.U.A. 

ajung adesea la critică. Problema cea mai sensibilă se leagă de ideea larg răspândită 

conform căreia globalizarea este o formă de americanizare. 

După cel de-al doilea război mondial, politica externă americană a avut drept piloni trei 

elemente: O.N.U. şi Cosiliul de Securitate- responsabile cu menţinerea păcii;Conferinţa 

de la Bretton Woods, care a pus bazele unor instituţii responsabile cu promovarea şi 

administrarea economiei mondiale deschise; Carta Atlanticului de Nord. 

S.U.A. au transferat capitaluri uriaşe către Europa Occidentală prin mijlocirea Planului 

Marshall, asistenţa financiară bazându-se pe premisele cooperării intra europene. 

 

CCeell  mmaaii  mmaarree  ccrreeddiittoorr  aall  lluummiiii  aa  uuttiilliizzaatt  bbuunnăăssttaarreeaa  aaccuummuullaattăă  ppeennttrruu  aa  aajjuuttaa  llaa  ccrreeaarreeaa  

uunneeii  lluummii  ddeesspprree  ccaarree  lliiddeerriiii  aammeerriiccaannii  aauu  ccrreezzuutt  ccăă  vvaa  sseerrvvii  iinntteerreesseelloorr  ppoolliittiiccee  şşii  

eeccoonnoommiiccee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee

                                                

.11Statele Unite ale Americii au conceput Piaţa Comună şi 

 
10Op.cit. MOSCARDO, Jeronimo, R, pg.123 
11 VASILE, Adriana. (2007). PPuutteerreeaa  SSttaatteelloorr  UUnniittee  aallee  AAmmeerriicciiii  îînn  ppllaann  gglloobbaall. Iaşi: Lumen, p. 92 
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tariful ei extern ca pe un experiment pe termen scurt cu prelungire pe termen lung la un 

sistem multilateral, crezând că odată ce Europa de Vest îşi va fi revenit economic, 

Comunitatea Economică Europeană îşi va reduce tariful extern, barierele comerciale şi va 

participa la economia deschisă pe care o imaginaseră la Bretton Woods. Din punct de 

vedere militar, crearea N.A.T.O. în 1949 a avut rolul de a uni cele două părţi ale 

Atlanticului. S.U.A. au adus Europa Occidentală sub protecţia nucleară americană prin 

intermediul strategiei de apărare extinsă şi au comunicat U.R.S.R. că un atac asupra 

Europei Vestice va fi considerat un atac asupra Americii. Staţionarea trupelor americane 

pe teritoriul european a devenit o mărturie a acestui angajament. Legăturile economice şi 

de securitate au fost strâns legate în cadrul definirii relaţiilor S.U.A. cu aliaţii europeni 

încă de la finalul celui de-al doilea război mondial. Acuzate frecvent că duc o politică de 

dezbinare, S.U.A. sunt în acelaşi timp recunoscute drept unul dintre factorii importanţi ai 

demarării procesului de integrare europeană. 

Conştienţi totuşi de importanţa relaţiilor economice reciproce, europenii şi americanii au 

conceput o serie de iniţiative bilaterale în vederea unei mai bune cooperări transatlantice: 

Noua Agendă Transatlantică; Planul Comun de Acţiune U.E. - S.U.A. în 1995 şi 

Parteneriatul Economic Transatlantic în 1998. Astfel de negocieri bilaterale au avut drept 

ţintă coordonarea eforturilor de  reducere sau chiar de eliminare a barierelor comerciale şi 

de investiţii, precum şi cooperarea în domeniul legislaţiei economice. Astfel se poate 

conchide că, dincolo de disputele politice, diplomatice, culturale şi strategice, relaţia 

economică transatlantică este esenţială atât pentru U.E., cât şi pentru S.U.A. 
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Sistemul european de securitate: o abordare 

neorealist-defensivă 

 

Fănica  Băjenaru 

 

Abstract. The most part of the works on EU’s security have neglected 

the neorealist school of thought and its use in analyzing the 

geopolitical areas of Europe and the perspectives of European 

cooperation in the security and defense area. This article represents an 

opportunity of our contribution to the revival of neorealism as an 

analysis means of Europe’s security problems after the Cold War. We 

try to show that defensive neorealism is the proper approach when we 

analyze the fundamental interests and preferences of Europe’s states, 

taking into consideration the cooperation of these states within various 

security institutions, especially CFSP/ESDP, but also NATO and 

OSCE. 

 

Keywords: defensive realism, security, European Union, integration 

 

 

Clarificări de ordin conceptul 

 

Trebuie să clarificăm la care parte a Europei ne referim atunci  când vorbim 

despre “sistemul de securitate european”.Prima deosebire care trebuie făcută este cea cu 

privire la diferitele aprecieri ale Europei. Din punct de vedere geografic, limitele estice 

general acceptate ale Europei sunt Uralii şi Bosforul. Totuşi, Europa este şi un concept 

politic şi cultural, fapt pentru care vom distinge patru “Europe” în termeni de securitate, 

aşa cum au fost identificate de către cercetătorul danez Ole Wæver. Prima este Europa 

Uniunii Europene, cea de-a doua este non-superputerea Europei şi se întinde din 

Portugalia până în Estonia sau România, cea de-a treia este cea “geografică” şi se întinde 
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de la Atlantic până la Munţii Ural – este uneori numită Europa Gaullistă sau casa 

comună europeană a lui Gorbachev – şi în cele din urmă cea de-a patra, dar cea mai 

cuprinzătoare, este Europa OSCE care se întinde de la Vancouver până la  Vladivostok. 

În afară de aceste patru Europe, am mai putea adăuga Europa Atlanticistă, care 

înglobează ţările NATO.1 

 

O altă distincţie este legată de Uniunea Europeană şi statele sale membre. Uneori nu este 

atât de evident dacă obiectul politic la care ne referim este UE ca atare sau doar anumite 

state membre. De exemplu, în cazul tandemului franco-german, când Franţa şi Germania 

decid în privinţa unei situaţii ivite în spaţiul european, există un soi de confuzie pentru 

actorul exterior, acesta neştiind dacă decizia a aparţinut Europei sau doar celor două 

state. Mai mult decât atât, ar trebui menţionat că în Europa Uniunii Europene, pot fi 

identificate diverse subgrupuri de state care formează entităţi şi care într-un fel sau altul 

sunt mai integrate din punct de vedere al securităţii.  

Ca să rezumăm, putem distinge o dublă ambiguitate atunci când discutăm despre obiectul 

politic examinat. Prima ia în consideraţie diferitele feluri de Europa, iar cea de-a doua se 

referă la ambiguitatea  dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre.  

 

Atunci când ne referim la identitatea externă a UE şi la comportamentul UE ca actor 

autentic cu sfera sa proprie de influenţă, ar trebui, în mod logic, să ne axăm în principal 

pe UE şi rolul jucat de statele membre UE. Aspectele de nuanţă intervin atunci când  

trebuie să plasăm analiza şi în contextul sistemului de securitate european. În cazul UE  

se poate vorbi despre o  guvernare la mai multe nivele, atunci când puterea şi influenţa 

sunt împărţite între mai multe nivele în ceea ce priveşte luarea deciziilor,  fiecare nivel 

având propria sa sferă de influenţă. O astfel de guvernare multistadială, impune o 

perspectivă multidimensională a UE şi anume abordări teoretice şi empirice din punctul 

de vedere al   securităţii, politicii, istoriei, economiei sau culturii. Noi ne vom focaliza 

asupra aspectelor de ordin politic şi asupra securităţii europene, în acest sens, un set de 

                                                 
1 Mortimer, Ed. (1992) .“European security after cold war”, Adelphi Paper 271,London: 
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termeni  precum “putere mare”, “putere mică”, “putere civilă” şi “putere militară” fiind 

esenţiali.  

O putere mare este un concept care se referă la puterea naţională care derivă din 

mijloacele militare şi economice. Se foloseşte în opoziţie cu conceptul de putere mică, 

care se referă la puterea care derivă din diplomaţie, cultură şi istorie. În acest sens, 

puterea economică este asimilată de conceptul de putere mare, din moment ce mijloacele 

economice pot fi folosite pentru a influenţa şi a constrânge. 

În ceea ce priveşte diferenţa dintre puterea civilă şi cea militară, majoritatea 

observatorilor par să fie de acord că civil înseamnă non-militar, incluzând astfel 

instrumente economice, diplomatice si culturale, în timp ce putere militară implică 

folosirea forţelor armate . 2 

 

Deşi neorealismul tinde să accentueze politicile la nivel înalt şi gradul ridicat al 

securităţii,  aspectele legate de securitate, politică, istorie, economie şi cultură ar trebui 

privite ca elemente între care există conexiuni deloc neglijabile. Toate aceste aspecte 

sunt determinate de interesul  geopolitic al diverşilor actori, aspectul securităţii fiind 

totuşi cel mai important atunci când statele îşi definesc interesele.   

 

Concepte ale neorealismului    

 

O analiză bazată pe teoriile neoliberale ne-ar fi făcut să ne axăm pe promovarea valorilor 

democraţiei vestice, pe  garanţiile securităţii şi capitalism, dar şi pe cooperarea dintre 

state susţinută temeinic de către instituţiile internaţionale. O astfel de analiză  ne-ar fi 

făcut astfel să ne concentram pe rolul instituţiilor, dar şi pe interdependenţa dintre o serie 

de actori, nu numai state, dar şi alte tipuri de actori, cum ar fi instituţiile internaţionale 

sau alţi jucători domestici. Făcând acest lucru, am fi analizat rezultatul unei astfel de 

cooperări asupra zonelor geopolitice în Europa, cu o predispoziţie de a considera Europa 

ca o zonă geopolitică, economică şi jurisdicţională unică, unde interdependenţa 

transnaţională, regimurile şi valorile comune ar garanta în cele din urmă această 

                                                 
2 Smith ,K. (2004). ” Civil Power in UE?”, London School of Economics, pp 19 
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securitate, iar prosperitatea ar deveni principala  grijă a statelor. Conştienţi fiind de 

importanţa cooperării dintre state şi instituţiile internaţionale, articolul aminteşte şi de 

ideile neoliberale. Datorită analizei temeinice a diverselor organizaţii internaţionale, 

împărtăşim  într-o oarecare măsură faptul că liberalismul instituţional – o derivată a 

neoliberalismului – conform căruia instituţiile internaţionale, fie că au forma 

organizaţiilor internaţionale sau a regimurilor internaţionale, pot promova apropierea şi 

cooperarea dintre state. Liberalii instituţionali consideră că un nivel înalt al 

instituţionalizării reduce considerabil efectele destabilizatoare ale anarhiei, pe care 

neorealiştii – ca John Mearsheimer – le identifică într-o ordine a unei lumi multipolare. 

Oferind o circulaţie a informaţiei şi forum pentru negocierile între state, instituţiile 

compensează lipsa de încredere între state, dezvoltând astfel cooperarea între state în 

interes comun. Acest lucru în schimb oferă continuitate şi stabilitate. În plus, liberalii 

instituţionali consideră că instituţiile trebuie să se comporte ca nişte amortizori, facilitând  

absorbţia şocurilor cauzate de schimbările fundamentale internaţionale, cum ar fi şocurile 

cauzate de schimbările ordinii lumii politice în era de după Războiul Rece. 3 Instituţiile 

internaţionale sunt totuşi considerate în cadrul abordării prezentului articol  ca nefiind cu 

adevărat independente de state, în special cele puternice, cărora le sunt mai degrabă 

subordonate; această presupunere ne apropie de neorealism. 

 

Neorealiştii sunt într-adevăr critici în ceea ce priveşte rolul important pe care liberalii îl 

acordă instituţiilor internaţionale, deoarece aceştia consideră că, deşi statele cooperează 

prin intermediul acestor instituţii, o fac doar pentru propriul interes. Potrivit 

neorealiştilor, există posibilitatea ca statele să coopereze. Vom încerca în cele ce 

urmează să dezvoltăm anumite concepte ale neorealismului şi să realizăm o analiză a 

acestora.  

Conform perspectivei neorealiste, sistemul internaţional este considerat a fi un sistem 

care nu are o autoritate atotcuprinzătoare, cum ar fi de exemplu o anarhie internaţională. 

Aceasta înseamnă că există totuşi un sistem bazat pe propriile mijloace, în cadrul căruia 

                                                 
3  Jackson, R. &  Sørensen, G., (1999), ”Introduction in international relations ”, Oxford University Press, 

pp 294  

 55



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 
statele trebuie să se bazeze pe propriile forţe pentru a-şi apăra  interesele. 4 În locul 

principiilor etice, statele preferă să îşi apere interesele, securitatea şi puterea fiind 

obiectivele principale.  

Statele se axează pe securitate şi putere, deoarece realizarea intereselor, scopurilor şi 

valorilor acestora depind de securitate şi putere, pentru a-i face pe ceilalţi actori să se 

supună dorinţei statului. În timp ce realiştii tradiţionali şi neorealiştii ofensivi pun accent 

pe putere, neorealiştii defensivi vorbesc cu precădere despre securitatea şi supravieţuirea 

statului, şi nu despre putere în sine, ca fiind obiectivele principale ale acţiunii unui stat.5 

Statele sunt actorii dominanţi, unităţi de bază ale sistemului mondial.6 

Realişti şi neorealiştii afirmă  că statul este actorul principal în relaţiile internaţionale din 

mai multe motive. Pe lângă faptul că de-a lungul secolelor statul a devenit partea 

principală a organizaţiei politice (depăşind celelalte forme de organizare politică, fie ele 

oraşe-state, imperii sau principate feudale), acesta se bucură de un monopol asupra 

violenţei legitime şi a fost recunoscut prin legea internaţională ca având autoritatea legală 

şi morală de a-şi exercita funcţiile sale interne şi externe de securitate . Mai mult decât 

atât, recunoaşterea comună a suveranităţii asupra teritoriului şi populaţiei, evidenţiază 

rolul statelor ca actori  principali în relaţiile internaţionale. 7 Neorealiştii consideră o 

mare putere cea ale cărei relaţii determină cele mai importante mişcări ale politicii 

internaţionale,  8 ceilalţi actori fiind  în principal organizaţiile internaţionale 

(supranaţionale şi interguvernamentale), cărora numai o parte a neorealiştilor defensivi le 

acordă o oarecare importanţă. 

Conform ideilor neorealiste, statele sunt considerate entităţi unitare, fără a lua în 

totalitate în consideraţie nici interacţiunea forţelor politice (partide, opinie publică....), 

nici a celor economice (lobby-uri, jucători de pe plan economic....). Mai mult,  evoluând 

într-un sistem internaţional anarhic, statele sunt considerate actori raţionali, care au 

                                                 
4 Jackson, R. & Sørensen, G., (1999), op. cit.pp. 298 
5 Kolodziej,Ed.,  (2005), “Security and international relations”,Cambridge: University Press, pp. 349  
6 Brzezinski, Z., (1997), “The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic 

Imperatives”,New York: Basic Books, pp. 215  
7. Kolodzie, Ed., op. cit. pp. 128 
8 Jackson, R. & Sørensen, G., op. cit, pp. 104 
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preferinţe clare şi care calculează “costurile şi beneficiile politicilor alternative pentru a 

maximiza utilitatea lor în lumina acestor preferinţe şi a percepţiei pe care o au asupra 

naturii realităţii”. 9 

 

Un alt concept cheie al neorealismului este atenţia acordată câştigurilor relative de către 

state, cu alte cuvinte grija şi preocuparea unui stat ca alte state câştigă dintr-o cooperare 

mai mult decât câştigă acesta.10  Analizând complexul securităţii în Europa şi axându-se 

pe actorii instituţionali, importantă este cooperarea dintre state, care în mod evident a dus 

la crearea organizaţiilor internaţionale cum ar fi Organizaţia pentru Securitate si 

Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi, de 

curând la mult promisa dezvoltare a politicii de securitate şi apărare în cadrul UE. Fără 

îndoială, globalizarea şi creşterea importanţei în număr şi calitate a regimurilor 

instituţionale par cumva să pună la încercare conceptele neorealiste. Ordinea multipolară 

a lumii în era de după Războiul Rece este considerată – de către neorealişti ca John 

Mearsheimer – mai puţin stabilă şi mai puţin liniştită, aşa cum demonstrează războaiele 

de după Războiul Rece din fosta Iugoslavia şi fosta Uniune Sovietică. Totuşi, pare că 

teoria neorealistă privind  bipolarismul versus multipolarism nu poate explica unele 

dezvoltări de după Războiul Rece, cum ar fi succesul Uniunii Europene, în special partea 

sa franco-germană şi recenta evoluţie în domeniul securităţii si apărării. 11 

Potrivit realiştilor tradiţionalişti şi neorealiştilor, cooperarea nu este o întâmplare 

obişnuită, deşi se întâmplă în anumite circumstanţe. Deci, aceştia sunt de acord că statele 

pot încerca să îşi crească puterea prin forţe proprii, dar şi prin alianţe. De asemenea 

consideră cooperarea între rivali mai probabilă dacă interesele lor vitale şi chiar 

supravieţuirea sunt puse la încercare,în cazul în care cooperarea nu limitează recursul 

automat pentru a-i forţa să îşi rezolve divergenţele12 

                                                 
9 Keohane, R,. (1984), “After hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 

Economy”,Princeton: Princeton University Press, pp. 307  
10 David, C., & Roche, J., (2002), “The theory of security”,Paris: Editions Montchrestien, pp.178 
11  Jackson, R., & Sørensen, G.,op. cit, pp. 91-92 
12. Kolodzie, Ed., op. cit.pp. 145 
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Totuşi, acele afirmaţii realiste şi neorealiste nu par suficiente pentru a explica alianţele de 

după Războiul Rece, în special dacă ne gândim la procesul de  integrare în UE de la 

prăbuşirea Uniunii Sovietice şi sfârşitul lumii bipolare. 

Christopher Hill şi Michael E. Smith cred că principiile realiste şi neorealiste sunt mai 

puţin eficiente, atunci când se doreşte studierea comportamentului extern al UE. 

Deoarece acestea accentuează   natura unitară a statului şi anarhia internaţională, aceste 

teorii sunt considerate de către cei doi autori nepotrivite pentru analiza UE, văzută ca 

nefiind un stat unitar ci o anarhie transcendentă. Neorealismul din zilele noastre pare a fi 

o paradigmă neglijată în studiile internaţionale de securitate. De fapt, deşi este una dintre 

paradigmele dominante în acest tip de studii, folosirea neorealismului în înţelegerea 

structurii securităţii actuale în Europa este în mare parte respinsă datorită ideii larg 

răspândite că nu poate explica cooperarea dintre statele membre UE şi impactul 

instituţiilor UE asupra lor. Totuşi, neorealismul presupune mai mult decât ideile lui John 

Mearsheimer. 

 

Există în special încercarea lui Joseph M. Grieco de a explica accentuarea 

integrării europene din anii 1980 cu  ajutorul „neorealismului îmbunătăţit”. Potrivit lui  

Joseph M. Grieco, relansarea integrării europene din anii 1980 este în mare parte 

explicată de dorinţa Comunităţii Europene de a contrabalansa ameninţarea venită dinspre 

Statele Unite şi Japonia, în timp ce perseverenţa asupra uniunii economice şi monetare 

din partea Franţei şi Italiei din anii 1990 pare să fie marea lovitură cu o Germanie 

potenţial lider. Din această perspectivă, integrarea europeana din anii 1990 şi 2000 pare 

să fie în mare măsură datorată altor state membre (în special celor mai slabe, dar totuşi 

influente) „de a constrânge Germania, în special după ce a devenit mai puternică după 

unificare”. Astfel, partenerii cu mai puţină influenţă, dar totuşi influenţi vor încerca să se 

asigure ca regulile ce formează un aranjament colectiv “să asigure suficiente oportunităţi 

pentru ca aceştia să îşi exprime grijile şi interesele şi astfel să prevină sau cel puţin să 

amelioreze dominaţia exercitată de parteneri mai puternici.” 13 Mai aproape de zilele 

noastre, Michael Mosser a realizat o lucrare bazându-se pe studiile lui Joseph M. Grieco. 

                                                 
13 Schwok, R., (2005), “The theory of European integration  ”,Paris: Ediţia Montchrestien, pp.77 
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Concentrându-se asupra influenţei Beneluxului asupra instituţiilor din UE, a analizat 

felul în care state mici şi fără influenţă “creează influenţă” cu ajutorul instituţiilor 

internaţionale.14 Lucrarea lui Joseph M. Grieco şi a lui Michael Mosser atrag atenţia 

asupra felului în care statele mici şi slabe participă la crearea şi modificarea instituţiilor 

internaţionale “astfel încât să îşi ofere sieşi oportunitatea de a se exprima şi în acelaşi 

timp legând statele mari de reguli şi norme instituţionale, care să le limiteze posibilitatea 

de a exploata resursele materiale”. 15 

Totuşi, trebuie să remarcăm că unii teoreticieni nu consideră abordarea lui Joseph M, 

Grieco (şi a lui Michael Mosser) ca fiind o “teorie realistă”. Aceştia cred mai degrabă că 

se bazează pe instituţionalism neoliberal sau pe inter  guvernamentalism liberal.  

Dar, în sens mai larg, trebuie să distingem, în interiorul teoriei neorealiste, două variante 

sau derivate: pe de o parte neorealiştii ofensivi şi neorealiştii defensivi, de cealaltă parte. 

Ultimii, care văd lumea într-o lumină mai puţin competitivă şi mai puţin pesimistă decât 

primii, iau în considerare cooperarea dintre statele membre UE şi impactul instituţiilor 

UE asupra acestora. 

Varianta “mai veche” şi oarecum “mai pură” este aşa-numitul neorealism ofensiv, John 

Mearsheimer fiind principalul reprezentant. Neorealiştii ofensivi văd sistemul 

internaţional ca pe o anarhie internaţională, unde securitatea este fragilă, conducând 

astfel la competiţie internaţională asiduă, conflicte recurente şi în cele din urmă la război. 

Datorită faptului că  creşterea puterii reduce probabilitatea de a fi întrecut de alte state, 

puterea devine cel mai important factor în relaţiile internaţionale, adesea obligând astfel 

statele să adopte strategii ofensive în legătură cu securitatea. 

În acelaşi timp, neorealiştii ofensivi sunt foarte pesimişti în ceea ce priveşte cooperarea 

între state. Nu exclude cooperarea imediată, dar – datorită lipsei de încredere într-un 

sistem internaţional care se ajută singur – o privesc ca pe un lucru temporar. Potrivit 

neorealiştilor ofensivi, cooperarea este legată şi restricţionată de considerentele despre 

câştigurile relative şi de grijile legate de înşelătoria celorlalţi. Într-un sistem anarhic fără 

                                                 
14 Pollack,M., European University Institute Working Papers: International Relations 

Theory and European Integration, RSC n°2000/55 ,Florence: European University Institute, 
15 Pollack, M.,op. cit.pp. 140 
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o autoritate superioară, întotdeauna va exista posibilitatea unei înşelătorii. Nu există nici 

o îndoială că aceşti doi factori fac din cooperare o relaţie dificil de realizat. Cel mai 

important neorealist, John Mearsheimer, a reafirmat în 1995 (în articolul său “Falsa 

Promisiune a Instituţiilor Internaţionale”) că instituţiile nu au  o influenţă semnificativă 

asupra comportamentului statului din moment ce acestea reflectă numai planurile statului 

făcute în propriul interes. Gândindu-ne la rolul cooperării statelor şi instituţiilor, putem 

plasa neorealismul ofensiv la celălalt pol al liberalismului instituţional, în timp ce 

neorealismul defensiv ar fi o cale de mijloc. 

 

Printre teoreticienii neorealişti defensivi se regăsesc şi Stephen Walt, Charles 

Glaser, Robert Jervis şi uneori Kenneth Waltz (care expune caracteristicile ambelor 

variante ale neorealismului). Neorealiştii defensivi cred că statele pot învăţa să coopereze 

în încercarea lor paradoxală de a-şi urmări propriul interes.  Opuşi neorealiştilor ofensivi, 

neorealiştii defensivi accentuează încercarea statului de a menţine siguranţa, mai degrabă 

decât încercarea de a obţine o putere mai mare. Securitatea este ţinta supremă a statelor. 

Neorealiştii defensivi nu percep relaţia dintre putere si securitate ca fiind automată, aşa 

cum fac neorealiştii ofensivi. Axându-se pe strategii defensive, aceştia sunt de părere că 

doi potenţiali competitori ar fi mulţumiţi cu securitate comună status quo. Este posibil ca 

astfel să apară cooperarea. Competiţia nu este o consecinţă inevitabilă conform ideilor 

principale ale neorealismului; securitatea fiind ţinta supremă a statelor şi cooperarea fiind 

adesea cea mai bună cale de a obţine securitatea, din aceste teorii neorealiste se poate 

deduce în mod direct cooperarea. Desigur, conflictul nu lipseşte cu desăvârşire, mai ales 

pentru că unele state continuă să se comporte agresiv. Totuşi, cooperarea este posibilă 

atunci când puterile care se confruntă cu o problemă de securitate sunt orientate spre 

putere. Cooperarea nu este posibilă atunci când un stat revizionist este inclus (în acest 

caz doar cooperarea temporară şi „nesinceră” ar putea fi posibilă conform neorealiştilor 

ofensivi); câteva condiţii cresc posibilitatea cooperării între actorii orientaţi spre putere. 

Aceste condiţii de cooperare ar fi următoarele: transparenţa crescută, câştigurile din 

ascunzişuri / înşelătorii şi costurile unei situaţii în care eşti înşelat mici,  cooperarea 
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comună presupune mai multe beneficii decât deservicii, o strategie a reciprocităţii 

adoptată de fiecare parte.  

 

În aceste circumstanţe, actorii în mod evident îşi dau seama că un câştig comun 

creşte câştigul individual prin intermediul cooperării. Există totuşi divergenţe în cadrul 

componenţei neorealiste defensive legate de impactul instituţiilor. În timp ce Robert 

Jervis este de părere că instituţiile pot avea un rol important influenţând preferinţele unui 

actor, alţi specialişti – ca Charles Glaser – cred că instituţiile internaţionale, aşa cum de 

altfel crede şi John Mearsheimer, se comportă în principiu în mod dependent faţă de 

dorinţele şi preferinţele unui stat. Totuşi, neorealiştii defensivi cred în general că deşi 

instituţiile sunt rezultatele intereselor statelor membre, acestea asigură un important 

forum pentru o vastă cooperare. Astfel, spre deosebire de John Mearsheimer, neorealiştii 

defensivi privesc instituţiile ca având un rol important, chiar daca sunt în general 

dependente de preferinţele statelor. 16 

 

Concluzii 

 

Teoria societăţii internaţionale reprezintă o abordare a unei lumi a statelor suverane unde 

regăsim mai multe caracteristici. În primul rând, puterea şi interesele naţionale contează, 

pentru că statele au o responsabilitate naţională faţă de propria naţiune şi faţă de proprii 

cetăţeni. În al doilea rând, normele comune şi instituţiile contează, pentru că statele au o 

responsabilitate internaţională de a respecta şi îndeplini regulile şi procedurile 

internaţionale, respectând astfel şi drepturile celorlalte state. În al treilea rând, statele au 

o responsabilitate umanitară de a apăra drepturile omului peste tot în lume, pentru că 

politica mondială este o lume a statalelor, dar în aceeaşi măsură una a indivizilor. 

Aceasta este cauza pentru care abordarea societăţii internaţionale conţine elemente ale 

realismului clasic şi liberal, combinându-le şi extinzându-le astfel încât să ofere o 

                                                 
16 Kolodzie, Ed.,op. cit. pp. 144-150 
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alternativă pentru ambele.17 Prin urmare, putem plasa abordarea sistemului european de 

securitate  nu departe de gândirea neorealistă defensivă. 
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