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I. NATO: puncte de vedere româneşti, înainte şi după Summitul
REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

de la Bucureşti (II)
Grupajul următor cuprinde ultimele şapte texte dintr-un set de patrusprezece studii
extrem de diverse (ca volum, ca metodă, ca pregătire a autorilor, ca mize academice
asumate explicit sau implicit), dar având toate ca numitor comun cât se poate de evident
preocuparea foarte serioasă a unor autori români faţă de evoluţiile NATO, preocupare
legată şi de contextul Summit-ului de la Bucureşti, din 2008, al Alianţei Nord-Atlantice.
Primele şapte texte din acest grupaj mai mare au apărut deja în numărul anterior al Revistei
IDR. (Redacţia Revistei IDR)

NATO între politică şi opinie publică
Alexandra SARCINSCHI
Pe măsură ce se extinde către est, NATO se confruntă cu provocările unui mediu de
securitate în schimbare şi cu variate dileme de securitate. Agenda extinderii către Răsărit
vizează Europa Centrală şi de Est, regiunea Baltică, Ucraina şi Georgia. În acest context,
schimbările şi dilemele de securitate trebuie privite prin prisma transformării mai largi a
Alianţei. Unele dintre cele mai vizibile acţiuni ale organizaţiei sunt, evident, extinderea sa
şi implicarea în Afganistan. Penultimul val de lărgire este cel din anul 2004, atunci când,
la Summit-ul de la Istanbul, şapte ţări au devenit membre ale NATO. Scopul a fost şi este
„extinderea zonei de securitate şi stabilitate în Europa şi includerea a aproximativ 45
milioane de cetăţeni europeni sub umbrela de protecţie a NATO”1. Summit-urile ce au
urmat (la Riga în 2006 şi la Bucureşti în 2008) au adus în discuţie reevaluarea drastică a
acestui proces, chiar dacă, la Riga, Albania, Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei (FYROM) au fost invitate să demareze pregătirile de aderare. La Bucureşti,
primele două ţări au fost invitate să înceapă discuţiile pentru aderare, Macedonia
(FYROM) a primit şi ea undă verde, dar condiţionată de rezolvarea disputei pe care o are
cu Grecia asupra numelui, iar Georgia şi Ucraina, angajate în Dialogul Intensificat, au
primit doar o promisiune în ceea ce priveşte aderarea. De asemenea, în acest Dialog au fost

1

NATO, Enhancing security and stability through NATO enlargement, NATO Public Diplomacy Division,
2004, http://www.nato.int/docu/enlargement/enlargement_eng.pdf.
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invitate Bosnia şi Herţegovina şi Muntenegru.
În ceea ce priveşte implicarea NATO în Afganistan, ulterior desfăşurării operaţiei
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americane Enduring Freedom (lansată la 7 octombrie 2001) şi reglementării creării ISAF I
prin Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1386 sub comanda Marii Britanii
(lansată la 20 decembrie 2001), Alianţa preia comanda şi coordonarea misiunii la 11
august 2003. Extinderea misiunii către nordul ţării a fost aprobată abia în decembrie 2003,
fiind urmată de încă trei etape, către vest, sud şi est, acoperind, în final, întregul
Afganistan. Procesul de extindere a fost complex, însoţit de probleme atât de natură
organizatorică şi militară, cât şi de natură publică, opiniile vis-á-vis de implicarea Alianţei
fiind mai degrabă potrivnice.

Opinia publică şi NATO înainte de Summit-ul de la Bucureşti
Este evident că, dincolo de dezbaterile, intenţiile şi acţiunile politice, importante
pentru evoluţia Alianţei sunt şi reprezentările psiho-sociale pe care populaţiile vizate le au
despre rolul NATO în lume şi despre procesul de extindere. Importanţa derivă, în opinia
noastră, din faptul că securitatea, de la nivelul naţional până la cel internaţional, nu mai
poate fi analizată exclusiv în termeni de state naţiune şi interesele acestora, ci, în ultimă
instanţă, ea depinde de indivizii umani şi interesele lor. Deşi NATO este o alianţă politicomilitară de ţări independente, analiza reprezentărilor, opiniilor şi atitudinilor indivizilor
umani este necesară întrucât cauzele insecurităţii umane afectează gradual toate nivelurile
societăţii, produc reacţii internaţionale, inclusiv recurgerea la forţa armată de către un stat
sau un grup de state, putându-se ajunge, în final, la declanşarea unui conflict armat.
Conform studiului Transaltlantic Trends, realizat periodic de către German
Marshall Fund of the United States şi Compagnia di San Paolo (Italia), în ultimii patru ani
nu au fost înregistrate fluctuaţii dramatice în ceea ce priveşte opinia publică vis-á-vis de
rolul NATO în asigurarea securităţii ţărilor membre (figura nr. 1). De la ultimul val de
extindere din anul 2004, opinia americanilor a rămas aproape constantă, în tip ce cea a
europenilor2 a scăzut cu 8%. De asemenea, este analizată şi opinia publică din trei dintre
cele şapte noi ţări admise în NATO în 2004: Bulgaria, România şi Slovacia. Dacă pentru
Bulgaria şi România datele disponibile, din 2006 şi 2007, indică o atitudine favorabilă
constantă a populaţiilor respective faţă de importanţa NATO pentru securitatea ţării, în
cazul Slovaciei, atitudinea favorabilă fluctuează, atingând un maxim în 2005 (53%) şi un

2

Este vorba despre Europa 7, după cum numesc autorii studiului cele nouă ţări membre ale NATO, analizate
începând cu anul 2003: Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Polonia şi Portugalia.
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minim în 2007 (44%).
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Figura nr. 1: NATO este esenţial pentru securitatea ţărilor (opinii favorabile),
Transatlantic Trends 2004, 2005, 2006 şi 2007

Se observă că anul 2005 este cel care a determinat cele mai mari fluctuaţii în
atitudinea opiniei publice din ţările membre faţă de rolul NATO în asigurarea securităţii
acestora.
Ce s-a întâmplat în NATO în acest an? Ce a determinat scăderea încrederii
europenilor cu 6%, a americanilor cu 2% şi creşterea cu 6% a încrederii slovacilor în
Alianţă?
Anul 2005 a adus NATO o provocare majoră adresată forţelor sale: transformarea
unei largi game de procese, modele de organizare şi, nu în ultimul rând, echipament cu
scopul adaptării mai bune la noile condiţii ale mediului de securitate, concomitent cu lupta
împotriva terorismului. Primii paşi au fost făcuţi la Summit-ul Consiliului Nord-Atlantic
(22 februarie 2005), când aliaţii au decis să furnizeze asistenţă în Irak (instruirea forţelor
irakiene, în ţară şi în afara ei, prin contribuţii financiare sau donaţii de echipament), să
extindă operaţia din Afganistan (prezenţă permanentă a patru echipe de reconstrucţie a
provinciilor - 2 americane, deja existente, 1 lituaniană şi 1 spaniolă nou create; 1 bază de
sprijin înaintat; asistenţă în 50% din teritoriu) şi să întărească dialogul politic în cadrul
Alianţei. Mai mult, la 8 decembrie, întâlnirea ministerială a NAC (Bruxelles) a reiterat
implicarea în Afganistan, stabilind direcţiile de acţiune ale ISAF: furnizarea de asistenţă

6

guvernului afgan în scopul extinderii autorităţii sale; ducerea operaţiilor de stabilitate şi
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securitate în aria sa de responsabilitate, în concordanţă cu acţiunile forţelor afgane de
securitate naţională; acordarea de sprijin moral şi logistic Armatei Naţionale Afgane;
furnizarea de sprijin pentru programele guvernamentale de dezarmare a grupărilor ilegale
afgane; menţinerea securităţii aeroportului internaţional din Kabul; furnizarea de asistenţă
pentru Poliţia Naţională Afgană; furnizarea de expertiză în problema securizării graniţelor;
sprijinirea guvernului afgan în efortul de combatere a traficului şi consumului de narcotice;
furnizarea de asistenţă pentru reforma în domeniul securităţii, alături de G8; sprijinirea
autorităţilor afgane în implementarea standardelor internaţionale pentru detenţia
prizonierilor.
Aşadar, două elemente deosebit de importante se remarcă în activitatea Alianţei din
anul 2005: implicarea în Irak şi creşterea în amploare a intervenţiei în Afganistan. Este
vorba aici despre un subiect deosebit de controversat, anume implicarea militară a NATO
în războiul împotriva terorismului şi democratizarea altor ţări decât cele membre.
Acelaşi studiu, Transatlatic Trends, oferă date ce pot fi considerate un răspuns la
întrebările de mai sus. Întrebaţi „În ce măsură sunteţi de acord sau dezaprobaţi următoarea
afirmaţie «Aprobarea NATO face ca acţiunea militară să fie legitimă»?”, 40% dintre
europeni, 39% dintre americani şi doar 30% dintre slovaci şi-au declarat dezacordul
(figura nr. 2).
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Figura nr. 2: În ce măsură sunteţi de acord sau dezaprobaţi următoarea afirmaţie „Aprobarea
NATO face ca acţiunea militară să fie legitimă”?, Transatlantic Trends 2005
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În acelaşi timp, la întrebarea „În ce măsură sunteţi de acord sau dezaprobaţi
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următoarea afirmaţie «NATO permite ţărilor europene să influenţeze SUA atunci când este
luată în considerare o acţiune militară» (pentru Europa) şi «NATO poate ajuta SUA în
susţinerea poverii militare» (pentru SUA)?”, europenii au răspuns în proporţie de 42%, iar
slovacii 37% că NATO nu poate permite ţărilor europene să influenţeze SUA atunci când
este luată în considerare o acţiune militară, în timp ce 18% dintre americani consideră că
NATO nu poate ajuta SUA din punct de vedere militar (figura nr. 3). Este recunoscut
astfel, de către opinia publică, rolul militar al SUA în lume, ca unică superputere.
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Figura nr. 3: În ce măsură sunteţi de acord sau dezaprobaţi următoarea afirmaţie „NATO permite ţărilor
europene să influenţeze SUA atunci când este luată în considerare o acţiune militară” (pentru Europa) şi
„NATO poate ajuta SUA în susţinerea poverii militare” (pentru SUA)?, Transatlantic Trends 2005

Totuşi, europenii sunt conştienţi că SUA deţin cel mai important rol în cadrul
Alianţei, însă se pronunţă pentru dezvoltarea unei alianţe militare europene care să nu
includă şi America (67% dintre europeni şi 64% dintre slovaci). În acelaşi timp, opinia
publică americană recunoaşte că SUA nu au „întinderea” necesară pentru a se putea
răspunde crizelor militare din întreaga lume şi, în proporţie de 66% este de acord ca
Europa să aibă propria sa alianţă de apărare (figura nr. 4).
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Figura nr. 5: În ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, cu care afirmaţie sunteţi de acord?,
Transatlantic Trends 2005

Activitatea din anii 2006 şi 2007 a NATO nu a fost la fel de vizibilă ca cea din anul
anterior pentru opinia publică. Revenind la figura nr. 1, se observă că atitudinea pozitivă
faţă de rolul Alianţei în menţinerea şi realizarea securităţii se stabilizază undeva la mijloc:
56% pentru Europa 7 şi 61% pentru SUA.
De altfel, în anul 2006, SUA şi-au consolidat rolul în teatrele de operaţii. A fost
extinsă aria de operaţii a ISAF către sud şi est, continuând etapele anterioare, cu militarii
americani formând cel mai important contingent. Astfel, la 4 mai, Comandantul Corpului
Aliat de Reacţie Rapidă al NATO, sub comandă britanică, a preluat comanda ISAF de la
Corpul Rapid Desfăşurabil al NATO, condus de către Italia. Preluarea comenzii a însemnat
şi startul procesului de extindere a rolului Alianţei în Afganistan, fiind stabilite
următoarele scopuri: revizuirea planului operaţional al misiunii în sensul extinderii
acesteia, organizarea mai multor echipe pentru reconstrucţia provinciilor, furnizarea de
sprijin operaţional îmbunătăţit pentru Armata Naţională Afgană şi sprijin pentru guvernul
afgan în dezarmarea grupurilor ilegale. Extinderea ISAF a fost programată pentru vara lui
2006, etapa a 3-a însemnând lărgirea ariei de operaţii cu 6 provincii (Day Kundi, Helmand,
Kandahar, Nimroz, Uruzgan şi Zabul) şi a numărului de militari de la 9.000, în mai 2006,
la aproximativ 15.000 în iulie. La 28 iulie, această decizie primeşte autorizaţia finală din
partea NAC, din acel moment, NATO asistând guvernul afgan în furnizarea securităţii pe

9

aproximativ 75% din teritoriul ţării. De asemenea, NAC a decis ca, la 31 iulie, Alianţa să
preia comanda a 4 echipe de reconstrucţie a provinciilor Helmand, Kandahar, Uruzgan,
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Zabul, sporind numărul echipelor conduse de NATO la 13. Două luni mai târziu, NAC
autorizează ISAF să îşi extindă aria de operaţii la 14 provincii în estul Afganistanului
(etapa a 4-a) şi să preia comanda a încă 12 echipe de reconstrucţie, sporind numărul
trupelor aflate sub comanda sa la 45.000 de persoane3, dintre care 18.200 americani4. În
continuare, SUA deţin rolul principal în Afganistan. În următorul an, contingentul
american va rămâne cel mai numeros: 15.038 militari dintr-un total de 41.700 persoane,
inclusiv elementele de suport naţional5.
Cel mai important moment de maximă vizibilitate pentru opinia publică din anul
2006 a fost Summit-ul de la Riga, din 28-29 noiembrie. Aici, Alianţa a anunţat că oferă
pentru Bosnia şi Herţegovia, Serbia şi Muntenegru „Programul de parteneriat pentru
pace”, a lansat o Iniţiativă de cooperare în domeniul instruirii prin care oferă expertiză
partenerilor din regiunea Mediteranei şi din Orientul Mijlociu şi a declarat că, la următorul
summit din anul 2008, va invita să adere ţările care vor îndeplini standardele NATO6. De
asemenea, au fost stabilite şi principalele ameninţări la adresa Alianţei pentru această
perioadă: terorismul şi proliferarea armelor de distrugere în masă. În acest context, NATO
va păstra abordarea securităţii stabilită prin Conceptul Strategic din anul 1999 şi va realiza
următoarele sarcini: securitate, consultare şi apărare, gestionarea crizelor şi parteneriat,
însă principalul scop al său va rămâne apărarea colectivă.
În comparaţie cu anul anterior, activitatea NATO din 2007 pare a nu mai avea
aceeaşi consistenţă, în special din punctul de vedere al întâlnirilor la nivel înalt şi al
documentelor programatice elaborate. Totuşi, a fost continuată linia deschisă în anii
trecuţi, pe agenda Organizaţiei fiind prezente patru puncte anunţate anterior: extinderea
misiunii din Afganistan, întărirea cooperării cu partenerii săi, soluţionarea problemei
Kosovo şi, nu în ultimul rând, pregătirea Summit-ului de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008.
Oficialii NATO au hotărât sporirea asistenţei civile şi militare în Afganistan, ca parte a
strategiei comprehensive de întărire a realizărilor de până acum, cu confirmarea
participării unor state non-NATO. Importanţa acestei noi abordări decurge atât din
importanţa strategică a operaţiei, cât şi din necesitatea de a contracara opiniile ce denigrau
rolul Alianţei în Afganistan, afirmând că aceasta a eşuat nu numai din punct de vedere

3

Conform websiteului Departamentului American pentru
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=48912.
4
Ibidem.
5
Conform http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat.pdf.
6
Conform http://www.nato.int/docu/comm/2006/0611-riga/index.htm.
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militar, al ISAF, ci şi din punct de vedere al angajamentelor de reconstrucţie. Ţări precum

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

Australia, Cehia, Danemarca, Franţa, Letonia, Lituania, Slovacia şi SUA s-au angajat
pentru sporirea trupelor şi a ajutorului în vederea reconstrucţiei şi dezvoltării.
Din nou, Afganistanul ocupă unul dintre principalele locuri atât pe agenda politică
internaţională, cât şi în ceea ce priveşte opinia publică.
În studiul Transatlantic Trends din 2007, procentele referitoare la încrederea
cetăţenilor ţărilor membre în rolul NATO în asigurarea securităţii rămân constante faţă de
anul anterior. Este înregistrată, totuşi, o scădere de câteva procente în ceea ce priveşte
opinia publică din Franţa şi Germania, în timp ce, în Marea Britanie, parteneră de
încredere a SUA, opinia favorabilă faţă de NATO este în creştere (figura nr. 6):
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Figura nr. 6: NATO este esenţial pentru securitatea ţărilor (opinii favorabile), Transatlantic Trends 2007

Se pare că strategia comprehensivă proiectată de NATO pentru îmbunătăţirea
imaginii asupra intervenţiei în Afganistan a dat roade parţial întrucât acelaşi studiu oferă
date ce îi confirmă eficienţa numai în ceea ce priveşte rolul Alianţei în reconstrucţia ţării
(figura nr. 7), dar accentuează dezacordul unei mari părţi a cetăţenilor europeni faţă de
participarea cu trupe la operaţiile de luptă împotriva talibanilor (figura nr. 8).
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Figura nr. 7: În ce măsură sunteţi de acord sau nu ca ţara dvs. să participe cu trupe la eforturile
internaţionale de reconstrucţie în Afganistan?, Transatlantic Trends 2007
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Figura nr. 8: În ce măsură sunteţi de acord sau nu ca ţara dvs. să participe cu trupe la operaţiile de luptă
împotriva talibanilor în Afganistan?, Transatlantic Trends 2007

Opinia publică americană şi britanică au atitudini similare majoritar pozitive faţă de
implicarea trupelor naţionale atât în reconstrucţie, cât şi în lupta propriu-zisă: 64% dintre
americani şi 69% dintre britanici sunt de acord cu participarea la recontrucţia
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Afganistanului, respectiv 68% şi 51% aprobă participarea la operaţiile de luptă. În acelaşi
timp, Europa înregistrează o atitudine potrivnică operaţiilor militare, în special printre
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cetăţenii noilor state membre NATO, precum Slovacia, România şi Bulgaria.

Summit-ul de la Bucureşti şi apariţia unor noi tendinţe în opinia publică din ţările
membre şi partenere
Anul 2008 a adus, surprinzător, o revitalizare a atitudinii publice pro-operaţie în
Afganistan. Conform sondajului „Iraq, Afganistan and Terrorism” elaborate de Pew
Research Center for the People and the Press (martie 2008), în SUA, o majoritate solidă
(61%) este în favoarea menţinerii trupelor americane şi NATO în Afganistan până când
situaţia va fi stabilizată. Acest procent indică o creştere substanţială de 11% faţă de cel
înregistrat în mai 2007. În acelaşi timp, opiniile asupra menţinerii trupelor în Irak sunt
divizate, doar 38% dintre americani considerând că aceasta este o decizie corectă.
Summit-ul de la Bucureşti (2-4 aprilie 2008) a subliniat angajamentul de lungă
durată al Alianţei în Afganistan, în Declaraţia finală fiind trasate principalele elemente ale
Declaraţiei asupra Afganistanului ce va fi elaborată cu ajutorul partenerilor ISAF şi al
preşedintelui afgan:
-

un angajament ferm şi mutual pe termen lung;

-

sprijin pentru o nouă conducerea afgană;

-

o abordare comprehensivă a comunităţii internaţionale;

-

cooperarea şi angajare sporită cu vecinii Afganistanului, în special cu
Pakistanul.7

Declaraţia de la Bucureşti mai subliniază şi nevoia Alianţei de noi contribuţii cu
trupe pentru misiunea din această ţară. Totuşi, chiar dacă în multe dintre ţările
contributoare, decizia politică este în concordanţă cu cerinţele Alianţei, opinia publică este
contrară. De exemplu, în Germania, unul dintre partenerii cu cele mai multe trupe în
Afganistan, majoritatea populaţie se opune desfăşurării de noi trupe, un sondaj de la
începutul anului 2008, indicând un procent de 81%8. În acelaşi timp, doar 36% dintre
canadieni s-au declarat de acord cu extinderea misiunii militare până în anul 2011, ca
urmare a Summit-ului de la Bucureşti9. Nici opinia publică olandeză nu este de acord cu

7

Summit meetings of Heads of State and Government Bucharest, Romania, 2 to 4 April 2008, Bucharest Summit
Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic
Council in Bucharest on 3 April 2008, Release (2008)049, http://www.nato.int.
8
Conform http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3429073,00.html.
9
Conform http://www.cbc.ca/canada/story/2008/07/07/Afganistan-poll.html.
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decizia autorităţilor de a extinde misiunea în sudul Afganistanului până în anul 2010, iar
49% dintre cei intervievaţi doresc retragerea trupelor din această ţară10.
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Summit-ul de la Bucureşti s-a dovedit a fi un moment critic pentru procesul de
lărgire a Alianţei. Cu o agendă a discuţiilor foarte încărcată - Albania, Croaţia şi
Macedonia candidând pentru statutul de ţară membră, iar Georgia şi Ucraina pentru
admiterea în MAP -, Summit-ul a răspuns pozitiv doar Albaniei şi Croaţiei, care au fost
invitate să înceapă negocierile pentru aderare. Macedonia a fost blocată de Grecia din
cauza disputei asupra numelui ţării, iar Georgia şi Ucraina nu au fost primite în MAP din
motive ce ţin mai de grabă de relaţia cu vecinul rus şi reacţia Moscovei, decât de
capacitatea şi disponibilitatea acestora de a se alătura Alianţei.
Opinia publică din ţările vizate nu a renunţat la ideea integrării în NATO.
Exceptând Croaţia şi Ucraina, în celelalte patru ţări se înregistrează o largă majoritate proAlianţă: Albania – 96%, FRI Macedonia – 90%11 şi Georgia – 77%12.
Sprijinul public a reprezentat atât pentru Croaţia, cât şi pentru Ucraina, cea mai
mare slăbiciune în ceea ce priveşte candidatura la NATO. În cazul Croaţiei, cifrele sunt
mici doar în comparaţie cu ale celorlalte ţări: la începutul anului 2008, aproximativ 50%
din populaţie susţinea aderarea la Alianţă, ulterior crescând la aproape 60%13. Analizele au
demonstrat că cei care se opun aderării cred că noul statut va angaja Croaţia în conflicte
internaţionale împotriva voinţei sale şi că NATO va cere să construiască baze militare în
acesată ţară.
Problema susţinerii publice este mult mai gravă în cazul Ucrainei. Sondajele de
opinie publică au arătat că 22,3% din populaţie susţine aderarea la NATO14. Analizele au
arătat că persoanele care locuiesc în sudul şi estul Ucrainei, majoritatea vorbitori de limba
rusă indiferent de etnie, tind să se opună NATO, să respingă naţionalismul şi să susţină
legăturile strânse cu Rusia. În acelaşi timp, cei mai mulţi susţinători ai NATO sunt în
partea vestică a Ucrainei, unde orientarea pro-occidentală este foarte puternică, densitatea
populaţiei este mică, iar capacitatea industrială a ţării este concentrată15, una dintre
explicaţiile unei asemenea atitudini aflându-se în nivelul ridicat de trai al celor de aici.
Aceleaşi sondaje arată că majoritatea ucrainenilor sunt de acord cu rezultatele Summit-ului
de la Bucureşti: 52,4% sunt de acord, iar 27,2% nu sunt de acord16.

10

Conform http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL19158863.
Paul Gallis (coord.), Enlargement Issues at NATO’s Bucharest Summit, US Congressional Research Service,
2008, pp. 10 şi 16.
12
Conform http://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_NATO_membership_referendum,_2008.
13
Paul Gallis (coord.), op. cit., p. 13.
14
Conform http://en.rian.ru/world/20080506/106712138.html.
15
Paul Gallis (coord.), op. cit., p. 22.
16
Conform http://en.rian.ru/world/20080506/106712138.html.
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În ceea ce priveşte Macedonia, deşi înainte de Summit susţinerea pentru aderarea la
NATO era aproape de 100%, sondajele de după acest moment arată că o largă majoritate a
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populaţiei (82,5%) se pronunţă împotriva schimbării numelui ţării pentru a deveni membră
a Alianţei17.
Se observă, aşadar, la nivelul opiniei publice atât din statele membre NATO, cât şi
din cele candidate, existenţa unei tendinţe de respingere a asocierii între state cu scop
militar, conturată mai pregnant după Summit-ul de la Bucureşti. Dacă dintre statele
Alianţei, opinia publică din unele dintre cele mai importante contributoare la misiunile
NATO non-Articol 5, Canada, Germania şi Olanda, se pronunţă împotriva prelungirii
misiunii în Afganistan, cetăţenii unor state candidate, precum Croaţia, se tem că aderarea
la o astfel de alianţă va obliga ţara lor să participe împotriva voinţei ei la rezolvarea unor
conflicte internaţionale.
Această tendinţă nu este una împotriva NATO, ci împotriva violenţei armate. De
altfel, începând cu anul 2003 se observă o scădere a numărului celor care văd în război
singura cale de restabilire a păcii (figura nr. 9). Chiar şi opinia publică americană, care,
după cum am arătat anterior, aprobă participarea la operaţiile de luptă, este din ce în ce mai
vizibil împotriva soluţiei militare: de la 55% pentru război în 2003, la 39% în 200718.
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Conform http://www.angus-reid.com/polls/view/30120.
German Marshall Fund of the United States şi Compagnia di San Paolo (Italia), Transatlantic Trends 2003,
2004, 2005, 2006, 2007.
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Chiar dacă, după cum am arătat anterior, majoritatea populaţiei ţărilor membre
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NATO este orientată spre rezolvarea paşnică, diplomatică a crizelor şi conflictelor, Alianţa
şi-a adaptat politicile şi strategia de securitate la noile circumstanţe ale mediului
internaţional de securitate, insistând pe dimensiunea militară. Summit-ul de la Bucureşti,
pe lângă extinderea Alianţei, s-a concentrat predominant pe probleme militare: scutul
antirachetă al NATO, care va fi complementar celui american, şi noua viziune strategică a
ISAF. Este evident că, având statut şi rol de alianţă politico-militară, NATO este şi va fi
mai puţin interesată de variaţia reprezentărilor psiho-sociale ale populaţiei vis-á-vis de
provocările mediului de securitate şi, în procesul decizional, vor predomina interesele de
alianţă şi conceptul strategic ce întruneşte acordul tuturor statelor membre. Întradevăr,
analiza opiniei publice este deosebit de importantă, deoarece ameninţările de securitate
sunt percepute în primul rând la nivel individual, producând ceea ce am putea numi o
reacţie în lanţ. Se ajunge la reprezentarea psiho-socială ca produs de mediere între concept
şi percepţie. Formarea acesteia este dependentă atât de procesele sociale la scară mare
(interacţiunile între membrii grupurilor şi dintre aceştia şi instituţii), cât şi de mecanismele
psihologice de bază (conectarea unui element nefamiliar la unul familiar şi transformarea
unui concept într-o imagine). Reprezentarea psiho-socială a securităţii permite
comunicarea indivizilor pe această temă prin furnizarea unui cod pentru schimbul social,
pentru identificarea şi clasificarea variatelor aspecte ale lumii şi ale istoriei individuale şi
de grup. Toate aceste elemente vor fi transpuse în conţinuturi ale conceptului, atât la
nivelul cunoaşterii comune, cât şi al celei ştiinţifice, dar şi în politicile menite contracarării
vulnerabilităţilor, riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii individuale,
naţionale, regionale şi chiar globale. De asemenea, ele motivează, în esenţă, şi toate
acţiunile instituţiilor statale şi internaţionale pentru realizarea şi menţinerea unui mediu de
securitate care să evolueze în limite acceptabile.

Abstract:

Political debates, intentions and actions are essential for analyzing NATO’s evolution, but
we shall also take into account the psycho-social representations of individuals and
groups on the Alliance’s role and status in the world. We consider this an important part
of the analysis due to the premises that national and international security is not only
about nation states and their interests, but also about individuals and their interests. Thus,
this paper is focused on analyzing public opinion in NATO member countries and partners
on Alliance’s enlargement and missions.
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Adaptarea structurii Armatei Române la cerinţele prezentului şi
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ale viitorului apropiat
Miklos Andras LOVASZ

1. Situaţia geopolitică şi geostrategică actuală

În 1991 s-a declarat în mod oficial încheierea Războiului Rece, perioadă care a
însemnat crearea a două mari blocuri militaro-politice, pregătite pentru ducerea celui de-al
Treilea Război Mondial. Conflagraţia mondială era văzută de ambele tabere ca lupta finală
dintre „bine” şi „rău”, care urma să decidă o dată pentru totdeauna sistemul politico-economic
care va domina planeta. În consecinţă, strategii militari ai timpului planificau campanii care,
invariabil, se terminau prin ocuparea fizică a unor vaste teritorii şi menţinerea ocupaţiei
pentru un număr însemnat de ani. Rezultatul logic al acestei gândiri a fost armata de masă,
necesară pentru a asigura succesul (contra)ofensivei finale.
Între cele două blocuri a apărut încă devreme o diferenţă însemnată în ce priveşte
utilizarea forţelor. Astfel, strategii NATO s-au bazat în principal pe elementul tehnic, cel
uman fiind doar un adjunct, îndeplinind acele misiuni care sprijineau tehnica sau care nu
puteau fi îndeplinite de către tehnică. Planurile NATO prevedeau necesitatea imperativă a
dezvoltării tehnice, pentru a atinge o superioritate care să anuleze superioritatea numerică a
forţelor Tratatului de la Varşovia. În contrast, blocul comunist, conştient de prăpastia
tehnologică din ce în ce mai mare, punea accent pe utilizarea unor forţe superioare numeric,
care să suprasatureze apărarea occidentală, fără a ţine cont de pierderile umane ce vor fi
însoţit o asemenea operaţiune.
În deceniul ce a urmat desfiinţării Tratatului de la Varşovia, fostele membre s-au
confruntat cu probleme economice şi sociale deosebite, cauzate de tranziţia de la economia
planificată la cea de piaţă, precum şi tranziţia de la statul totalitar la cel democratic. În aceste
condiţii, toate resursele financiare erau necesare pentru susţinerea dezvoltării economice, iar
menţinerea serviciului militar obligatoriu asigura o retragere de pe piaţa forţei de muncă a
unui număr semnificativ de tineri, reducând astfel rata şomajului. În plus, foarte aproape de
graniţele României au avut loc un număr de conflicte, care au alarmat atât conducerea
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politico-militară, cât şi populaţia (Transnistria, fosta Iugoslavie). În consecinţă, pentru un
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număr însemnat de ani, gândirea militară s-a rezumat la a propune o modernizare graduală a
tehnicii militare şi o preluare a normelor NATO, fără a contempla necesitatea unor schimbări
radicale.
În ultimii ani ai secolului trecut însă, gândirea militară românească a suferit o
modificare drastică, ce s-a datorat unor motive cum ar fi:
- normalizarea progresivă a situaţiei internaţionale (în sensul reducerii semnificative a
şanselor unui conflict deschis şi major între Est şi Vest;
- venirea la conducerea instituţiilor politico-militare şi militare (din România şi din alte ţări
ale Europei Centrale şi de Est) a unor civili şi militari şcoliţi în Occident şi care şi-au însuşit
principiile gândirii militare occidentale;
- necesitatea de a utiliza cu eficienţă fondurile financiare reduse;
- necesitatea de a aplica normele NATO, în condiţiile desfăşurării procesului de aderare la
acest organism.

2. Bazele intelectuale ale apărării naţionale
În contextul transformării gândirii militare înregistrate în ultimii ani ai secolului trecut,
pentru prima dată în istoria României au fost adoptate – şi făcute publice – o serie de
documente privind bazele intelectuale ale securităţii naţionale, cum ar fi Strategia de
Securitate Naţională a României (SSNR), Carta Albă a Securităţii Naţionale (CA), doctrinele
categoriilor de forţe armate, etc.
Pe baza prevederilor acestor documente a fost începută reforma forţelor armate,
concretizată prin reducerea efectivelor, modernizarea şi adaptarea structurilor şi a modelului
de funcţionare a acestora la standardele NATO.
Pentru început, s-a trecut la definirea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale, inclusiv din punct de vedere militar. Astfel, SSNR afirmă, că: „La nivel global,
lumea continuă să rămână puternic conflictuală. Motoarele conflictelor operează atât în
domeniul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie a acestora şi la pieţe de desfacere,
cât şi în cel al diferenţelor identitare de natură civică, etnică, religioasă, culturală sau
ideologică. Probabilitatea unui conflict militar de mare amploare este redusă, în timp ce
conflictele regionale şi cele interne pot fi mai frecvente, iar efectul lor – direct sau cumulat –
tinde să devină tot mai greu de controlat (s.n.).”1 Stabilind ce e improbabil de a se întâmpla,

1

Strategia Naţională de Securitate a României: http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf,
accesată la 12 iulie 2008, p. 12.
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Strategia defineşte şi cea mai importantă ameninţare: „În această lume complexă, dinamică şi
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conflictuală, confruntarea principală are loc între valori, credinţe şi percepţii fundamental
diferite, între democraţie şi totalitarism, şi este determinată de agresiunea majoră a
terorismului

internaţional,

de

sorginte

extremist-religioasă,

structurat

în

reţele

transnaţionale, împotriva statelor democratice şi a forţelor politice raţionale din statele
angajate în procesul democratizării.”2(s.n.).
Urmărind această idee şi introducând în discuţie calitatea de membru NATO, SSNR
avertizează privind pericolul renunţării complete la misiunea militară tradiţională, deşi
recunoaşte importanţa scăzută a acesteia: „În acest context, riscurile şi ameninţările la adresa
securităţii naţionale a României sunt percepute, în primul rând, din perspectiva posturii de
ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene. În aceste condiţii, deşi
pericolul unui război clasic, al unor agresiuni militare convenţionale este foarte puţin probabil,
neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilităţi majore la adresa securităţii
naţionale şi a capacităţii de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate. Se
înscriu, de asemenea, în această categorie, riscurile şi ameninţările ce privesc securitatea şi
apărarea frontierelor, în condiţiile în care segmente importante ale graniţelor României
constituie o parte importantă a frontierei terestre estice a celor două organizaţii.”3
După acest avertisment, SSNR trece apoi la definirea celor mai probabile riscuri şi
ameninţări cu care se va confrunta ţara: „Principalele riscuri şi ameninţări, de natură politică,
economică, socială şi militară, capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea
naţională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al comunităţii europene şi
euroatlantice sunt: terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere; proliferarea
armelor de distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată;
guvernarea ineficientă.” 4
Analizând aceste riscuri, Carta Albă a Securităţii Naţionale afirmă: „România nu
consideră nici un stat ca potenţial inamic, iar politica sa de securitate are drept componentă de
bază promovarea măsurilor necesare contracarării unor tipuri complexe de riscuri, inclusiv de
natură neconvenţională. În acest sens, asigurarea securităţii naţionale se bazează pe o
abordare integratoare a mediului intern şi extern, ţinând cont de faptul că disocierea netă între
evoluţiile celor două medii s-a atenuat treptat, în contextul acţiunii conjugate şi
întrepătrunderii unor procese generatoare de riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii
naţionale.
Principalele riscuri si ameninţări la adresa securităţii României si a comunităţii de

2

Ibidem, p. 10.
Idem, p. 14.
4
SSNR, p. 15.
3
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state democratice îşi găsesc originea la intersecţia în triada terorism, proliferarea armelor de
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distrugere în masă, regimuri nedemocratice sau instabile.” 5 În continuare, CA afirmă:
„Securitatea naţională implică participarea directă la menţinerea stabilităţii regionale şi
internaţionale, întrucât instabilitatea regională poate avea efecte de propagare cu o influenţă
negativă asupra securităţii naţionale.”6
Analizând prevederile acestor documente, putem sintetiza concepţia actuală de
securitate astfel:
- România nu este supusă pe termen scurt sau mediu la ameninţări clasice privind
integritatea teritorială;
- există ameninţări asupra securităţii naţionale a României, care nu sunt de natură
militară, dar înlăturarea cărora necesită şi acţiuni militare;
Având în vedere afirmaţiile anterioare, se poate trage concluzia, că în perioada imediat
următoare, misiunile la care vor participa forţele armate ale României vor avea următoarele
caracteristici:
- vor avea loc la distanţe medii şi mari de teritoriul naţional;
- se vor desfăşura în cadrul unor forţe multinaţionale, sub egida unor organizaţii
internaţionale,
- operaţiunile vor fi structurate pe mai multe faze, durata lor integrală fiind de la
câteva luni la câţiva ani.
Dacă aceste concluzii sunt corecte, ele presupun în mod necesar adaptarea structurii
Armatei Române pentru a face faţă atât misiunii primordiale teoretice de apărare a teritoriului,
cât şi misiunilor probabile de înlăturare a unor riscuri la adresa securităţii naţionale, altele
decât cea tradiţională.
Declaraţia Întâlnirii Şefilor de Stat ai NATO de la Bucureşti este un document care se
referă în majoritatea paragrafelor la operaţiunile din Afganistan, Irak şi Kosovo, subliniind
necesitatea adoptării structurilor actuale la misiunile în curs de desfăşurare şi cele prevăzute a
se desfăşura în viitorul apropiat.
Astfel, pct. 45 şi 46. din Declaraţie afirmă:
„45. Transformation is a continual process and demands constant and active attention. We
therefore support our Defence Ministers’ efforts as they oversee the management of the
defence aspects of transformation to ensure NATO remains effective and efficient, especially
by pursuing ongoing efforts in the following areas:
- We must ensure that we provide the forces required for our operations and other

5

Carta Albă a Securităţii Naţionale, http://www.mapn.ro/diepa/text/cartaalba/capitolul1.pdf, accesată la 12 iulie
2008, Capitolul 1., p. 2.
6
Idem, p. 10.

20

commitments. To that end we will continue efforts to be able to deploy and sustain more
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forces. We are committed to support the NATO Response Force by providing the necessary
forces, and to improving the availability of operational and strategic reserve forces for our
operations (sublinierea noastră – M.A.L.) We will seek greater domestic support for our
operations, including through improved public diplomacy efforts.
- We will further develop the capabilities required to conduct the full range of our missions
and to remedy specific shortfalls. We will work particularly at improving strategic lift and
intra-theatre airlift, especially mission-capable helicopters and welcome national initiatives
in support of this work, as well as addressing multinational logistics. (s.n.) We will further
strengthen information superiority through networked capabilities, including an integrated air
command and control system; increased maritime situational awareness; and timely delivery
of the Alliance Ground Surveillance capability. We will continue to enhance the capability
and interoperability of our special operations forces. Supported by the defence planning
processes, we will enhance our efforts to develop and field the right capabilities and forces,
with the greatest practicable interoperability and standardisation (sublinierea noastră –
M.A.L.). This will be furthered by improving trans-Atlantic defence industrial cooperation.
- We are committed to develop policies and capabilities to deal with emerging challenges and
threats. This includes the development of a comprehensive policy for preventing the
proliferation of WMD and defending against chemical, biological, radiological, and nuclear
threats.
- We are pursuing the adaptation and reform of the Alliance’s structures and processes. In
this context we are reviewing the peacetime establishment of the NATO Command Structure
to make it leaner, more effective and efficient, and reforming defence planning processes in
order to promote timely delivery of the capabilities sought by the Comprehensive Political
Guidance.
46. Transformation is not possible without sufficient, properly prioritised resources
(sublinierea noastră – M.A.L.). We are committed to continuing to provide, individually and
collectively, the resources necessary for our Alliance to perform the tasks we demand from it.
Therefore we encourage nations whose defence spending is declining to halt that decline and
to aim to increase defence spending in real terms.” 7

7

http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-049e.html, text accesat la data de 18 iulie 2008.

21

După cum se vede, ideile de bază ce se deprind din această declaraţie programatică
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sunt următoarele:
- trebuie furnizate în continuare forţele necesare pentru îndeplinirea misiunilor
asumate;
- trebuie dezvoltată capacitatea de transport aerian tactic, operaţional şi strategic, atât
prin sisteme integrate NATO, cât şi prin forţe proprii ale statelor membre;
- trebuie dezvoltate forţele speciale;
- trebuie ridicat gradul de interoperabilitate;
- trebuie asigurate resursele materiale necesare pentru atingerea scopurile expuse mai
sus.

3. Structura actuală a forţelor armate româneşti
La ora actuală, Armata Română are ca scop atingerea unui nivel de 75.000 de militari,
structuraţi în 3 categorii de forţe: Forţele Terestre, Forţele Navale şi Forţele Aeriene, precum
şi în efectivele subordonate nemijlocit Ministerului Apărării.
Forţele Terestre se compun din aproximativ 48.000 de militari, încadraţi în 2 divizii
de infanterie, 2 brigăzi mecanizate, două brigăzi de infanterie, 2 brigăzi vânători de munte, o
brigadă şi un regiment de artilerie mixtă, un regiment de rachete antiaeriene, două brigăzi şi o
bază de logistică, o brigadă şi un batalion de geniu şi 17 batalioane diverse (NBC, cercetare,
paraşutişti, deservire, comunicaţii, sprijin), plus unităţile de învăţământ de specialitate.8
Armamentul forţelor se compune din aproximativ 500 de tancuri, aproximativ 1100
blindate de infanterie, aproximativ 600 de guri de foc şi un număr de lansatoare de rachete
sol-sol şi sol-aer.9
Forţele Navale au aproximativ 8000 de efective, incluzând şi Batalionul de Infanterie
Marină, organizate în Comandamentul Flotei, Flotila de fregate (cu Grupul de elicoptere),
Divizionul 150 rachete navale, Divizionul 50 corvete, Divizionul 146 nave minare – deminare,
Batalionul 110 comunicaţii şi informatică, Divizionul 67 nave purtătoare de artilerie,
Divizionul 88 vedete fluviale, Batalionul 307 infanterie maritimă unităţi de învăţământ de
specialitate, unităţi de cercetare ştiinţifică şi unităţi de sprijin şi de servicii.10
Înzestrarea FNR cuprinde 2 fregate clasa R (ex-clasa Boxer, nemodernizate, una din
ele fiind planificată să intre în serviciu în anul 2009, iar cea de a doua în anul 2012), o fregată

8

http://www.forter.ro/ro/structura/imagini/structura.jpg, text accesat la data de 12 iulie 2008
http://www.militaryperiscope.com, text accesat la data de 12 iulie 2008. NB: datele sunt pentru luna noiembrie
2007!
10
http://www.navy.ro/despre/organizare.html, text accesat la data de 12 iulie 2008
9
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tip clasa Muntenia, 4 corvete, 3 vedete torpiloare, 3 nave purtătoare de rachete, 4 dragoare
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maritime, un puitor de mine, 3 monitoare şi 5 vedete blindate fluviale şi 6 vedete dragoare
fluviale11.
Forţele Aeriene sunt încadrate cu aproximativ 13.000 de militari, împărţiţi în 4 baze
aeriene, o brigadă şi un regiment RAA, un regiment geniu de aviaţie şi un batalion de
comunicaţii şi informatică, precum şi unităţi de învăţământ de specialitate12.
Această categorie de forţe este înzestrată cu aproximativ 50 de avioane de luptă Mig21 Lancer, aproximativ 20 de avioane de transport diferite, de producţie preponderent
sovietică, aproximativ 60 de elicoptere diverse (IAR-316, IAR-330, IAR-330 SOCAT)
precum şi un număr de lansatoare de rachete AA, tunuri AA şi radare.

4. Viziune pentru viitor
Având în vedere fundamentarea teoretică asigurată de documentele doctrinare
prezentate mai sus, putem conchide asupra următoarelor principii de bază:
- România nu va fi ameninţată în viitorul imediat de o agresiune militară asupra
teritoriului ei;
- Armata Română va executa misiuni complexe, de durată medie şi mare, în cadrul
unor alianţe şi coaliţii internaţionale, permanente sau ad-hoc, la distanţe medii şi mari de
teritoriul ei.

Aceste acţiuni pot fi de două tipuri:
a. acţiuni de impunere/menţinere a păcii şi facilitarea unei rezolvări politice a situaţiei
şi
b. acţiuni militare de eliminare a unei ameninţări grave la adresa păcii şi securităţii
internaţionale.
În primul caz, fazele acţiunii vor fi:
- sosirea elementului de comandă în teatru şi organizarea administrativă a teatrului de
operaţiuni;
- sosirea în teatru a forţelor şi dislocarea lor;
- instalarea forţelor şi iniţierea activităţilor ordonate;
- încheierea acţiunii şi retragerea forţelor.

11
12

Idem, cu secţiunile aferente.
http://www.roaf.ro/ro/unitati.php, text accesat la data de 12 iulie 2008
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În cazul unei acţiuni militare, fazele sunt mai numeroase, ele cuprinzând:
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- concentrarea forţelor în una sau mai multe zone aflate în exteriorul statului vizat
- integrarea forţelor şi pregătirea pentru debutul ofensivei;
- acţiuni militare ofensive, îndreptate spre desfiinţarea forţelor oponente. Nota bene: în acest
caz nu este vorba de distrugerea fizică a efectivelor şi armamentului ci de eliminarea
coerenţei şi dorinţei de a lupta a acestor forţe, pentru a se ajunge la rezultatul politic dorit,
fără însă a crea victime şi pagube ce ar îngreuna excesiv activitatea ulterioară.
- ocuparea teritoriului vizat şi pregătirea tranziţiei către următoarea fază;
- reconstrucţia politică, economică, socială şi culturală a statului vizat;
- retragerea forţelor militare şi încheierea fazei militare a acţiunii.
În aceste condiţii, devine necesar ca Armata Română să îndeplinească câteva criterii
fundamentale:
- capacitate de a disloca la distanţe medii şi mari (sub)unităţi şi mari unităţi;
- capacitate de a menţine în teatrul de operaţiuni, pe durată medie şi mare forţele
dislocate;
- capacitate de integrare în cadrul forţei multinaţionale – ceea ce înseamnă în primul
rând compatibilitate tehnică şi informaţională;
- capacitate de activitate autonomă în zona de responsabilitate, pe toată durata acţiunii.
În acest scop, propunem implementarea conceptului de „Forţă Expediţionară”.
Acest concept urmăreşte să creeze o Armată Română optimizată pentru misiuni
extrateritoriale, sprijinită intern de structuri care generează şi regenerează forţe atât pentru
misiunile probabile cât şi pentru misiunea fundamentală posibilă.
În alte cuvinte, conceptul propune următoarea structură generală de forţe:
- Forţa Permanentă – constând din mari unităţi, unităţi şi subunităţi încadrate şi înzestrate
100% faţă de necesarul de război, pregătite pentru ducerea acţiunilor în afara sau înăuntrul
teritoriului naţional;
- Forţa Expediţionară – parte a Forţei Permanente, executând operaţiuni militare în teatre de
operaţiuni exterioare;
- Forţa Teritorială – componentă de (re)generare a forţelor, înzestrată la un nivel de 100%
faţă de necesarul de război şi încadrată prin rotaţie.
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4.1. Organizare şi structuri

4.1.1 Forţele Terestre

4.1.1.1. Introducerea unor arme noi şi redenumirea unor arme existente. În acest fel, sar realiza mai multe deziderate, şi anume:
- creşterea eficienţei întregii forţe prin introducerea unui element puternic de
tradiţionalitate, armonios îmbinat cu modernitatea şi caracterul de elită a unor arme;
- denumirea armei ar reflecta şi misiunea primordială, respectiv desfăşurarea de
acţiuni în prima fază (cea militară) sau a doua fază (cea de reconstrucţie).
În consecinţă, Forţele Terestre ar consta din următoarele arme:
- Gardă – trupele de reprezentare, cercetare şi acţiuni speciale. Din cele mai vechi
timpuri, unităţile militare responsabile pentru securitatea conducătorilor unui stat erau trupe
de elită, utilizate pe câmpul de luptă ca element de şoc. La ora actuală, reunirea în cadrul
Regimentului de Gardă a tuturor unităţilor speciale, fie că au ca misiune securitatea
Preşedintelui sau desfăşurarea de acţiuni speciale va duce la o consolidare a caracterului de
elită a regimentului.
- Grenadieri – infanterie grea, purtată integral pe vehicule blindate capabile de suport de
artilerie, având în organica batalionului subunităţi de tunuri autopropulsate (de câmp, antitanc
şi AA), tancuri, geniu şi transmisiuni. Începând din secolul XVII, în organica regimentelor de
infanterie a fost prevăzută şi o companie de grenadieri, considerată subunitate de şoc, care
îndeplinea misiunea atât prin utilizarea unor grenade primitive cât şi prin mijloacele utilizate
de restul regimentului (foc de armă şi baionetă), dar aplicate cu o eficienţă mult sporită. Din
acest motiv, considerăm că arma de şoc a FTR ar putea purta această denumire tradiţională.
- Dorobanţi – infanterie uşoară, transportată cu mijloace neblindate, având în organică
artilerie (de câmp, antitanc şi AA) tractată. Prin utilizarea acestei denumiri se reînvie o veche
şi glorioasă tradiţie, şi de asemenea, se desemnează trupele desemnate pentru asigurarea
misiunilor de reconstrucţie.
- Lăncieri – trupele de blindate (tancuri), având în organică şi artilerie (de câmp, antitanc şi
AA) autopropulsată. Primele unităţi de lăncieri (cavalerie grea) au fost organizate de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, utilizarea denumirii făcând o punte între prima Armată
Română şi forţele moderne de azi.
- Roşiori – trupele aeropurtate. Roşiorii, cunoscuţi în străinătate drept „husarii roşii” erau
unităţi de cavalerie uşoară, având ca misiune în primul rând recunoaşterea inamicului,
interzicerea liniilor de comunicaţie – într-un cuvânt acţiuni rapide, cu efect disproporţionat de
mare. În acelaşi timp, roşiorii puteau fi folosiţi şi drept cavalerie de linie, astfel că descrierea
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misiunilor lor (cu corecţiile necesare) corespund misiunilor alocate trupelor aeropurtate.

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

Trebuie menţionat, că atât Forţele Terestre Franceze cât şi Armata SUA au conservat
denumirea de „husari”, respectiv „cavalerie” pentru unităţi aeropurtate.
- Artileria
- Vânători de munte
- Comunicaţii
- Geniu
- Protecţie NBC
- Logistică
- Poliţia militară
4.1.1.2. Continuarea concentrării forţelor într-un număr redus de baze militare. Aceste
baze trebuie alese dintre cele ce satisfac concomitent următoarele cerinţe:
– să fie situate astfel, încât trupele din garnizoană să poată fi dislocate rapid atât în
afara teritoriului naţional (pentru misiunile probabile) cât şi în limitele teritoriului naţional
(pentru misiunea posibilă de apărare a teritoriului);
- să dispună deja de infrastructură militară necesară pentru ambele tipuri de misiune,
inclusiv pentru concentrarea, organizarea, echiparea şi înarmarea rezerviştilor;
- să fie în apropierea tipului de teren necesar unităţilor dislocate, conform specificului
armei.
Luând în calcul aceste cerinţe, posibile baze ar Suceava – Vatra Dornei, Focşani –
Buzău, Babadag, Bucureşti – Ploieşti, Braşov – Curtea de Argeş, Cluj – Turda – Luna precum
şi Timişoara.
Apreciem că pe baza celor de mai sus, structura FTR ar putea cuprinde:
- 1 Rg. Gardă (1 batalion reprezentare, 1 escadron escortă călare, 1 batalion cercetare, 1
batalion acţiuni speciale, 1 batalion CIMIC)
- 2 Rg. Grenadieri
- 3 Rg. Dorobanţi
- 2 Rg. Roşiori
- 2 Rg. Vânători de Munte
- 1 Rg. Lăncieri
- 2 Rg. Artilerie de câmp
- 1 Rg. Artilerie AA mobilă
- 1 Rg. Comunicaţii
- 1 Rg. Aviaţie (elicoptere de transport şi de luptă)
- 2 Rg. Geniu
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- 2 Rg. Logistică
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- 1 Rg. Protecţie NBC
- câte o companie de Poliţie Militară pentru fiecare bază
4.1.1.3. Reorganizarea pe regimente, ca unităţi administrative şi batalioane, ca unităţi
tactice. Astfel, s-ar aduce un plus de coeziune şi de moral trupelor, urmând a se pune un
accent deosebit de dezvoltarea spiritului de corp şi a îngrijirii tradiţiilor regimentale.
Batalioanele individuale ar urma să fie constituite în brigăzi pe durata acţiunii
preconizate, în conformitate cu necesităţile momentului, ceea ce ar creşte gradul de
flexibilitate a forţelor. Totodată, s-ar crea necesitatea însuşirii la nivel instinctiv a normelor de
cooperare, ceea ce ar înlesni mult cooperarea cu forţele statelor aliate.
Având în vedere posibilităţile financiare ale României, cel mai probabil prezenţa în
exterior se va realiza prin Unităţi Expediţionare Terestre, constituite la nivel de batalion sau
brigadă. În aceste condiţii, unităţile vor fi pregătite pentru ambele faze, în cazul regimentelor
de dorobanţi şi vânători de munte punându-se accentul pe faza a doua, iar în cazul celorlalte
unităţi, pe pregătirea pentru prima fază.
Transferarea elicopterelor către FTR ar duce la o integrare completă a acestora în
planurile de luptă, comunicarea şi conducerea misiunilor făcându-se direct, fără a necesita
trecerea prin veriga intermediară a FAR.

4.1.2. Forţele Navale

Implementarea conceptului „Forţa Expediţionară” în cadrul Forţelor Navale Române
ar presupune regândirea structurii şi a înzestrării, inclusiv a planurilor de înzestrare pe termen
mediu.
Astfel, s-ar dovedi util un schimb de atribuţii între FNR şi MIRA, în sensul
transmiterii către MIRA a navelor fluviale, respectiv preluarea de către FNR a Gărzii de
Coastă, ce ar urma să constituie o diviziune înzestrată atât cu navele aflate în dotare, cât şi cu
cele destinate apărării coastei şi acţiunii în bazinul Mării Negre. Un astfel de schimb ar creşte
eficienţa ambelor instituţii şi ar deschide posibilitate FNR de a efectua patrulări permanente,
cu aproape toate navele din dotare, ceea ce ar duce la o creştere a gradului de pregătire.
Conceptul analizat ar presupune acordarea unei atenţii sporite armei infanterie marină,
crescând efectivele până la nivelul de brigadă, mare unitate integrată, cuprinzând atât armele
de luptă (infanterie, blindate) cât şi pe cele de sprijin de luptă (artilerie, artilerie AA, geniu,
comunicaţii, protecţie NBC), pregătită să intervină în cel mai scurt timp practic oriunde în
lume.
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În acest sens, Unitatea Expediţionară Navală ar avea ca centru o navă de debarcare,
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capabilă să transporte cel puţin un batalion de infanterie marină, sprijinită de blindate şi
artilerie, cu propriile subunităţi de geniu, comunicaţii, logistică, NBC. De asemenea, nava ar
trebui să fie capabilă de a purta şi elicoptere de luptă şi de transport. Aceasta ar fi protejată de
cele 3 fregate în serviciu, care ar asigura apărarea A/A, A/S, precum şi sprijin de foc pentru
infanteria marină. Din FEN ar mai face parte şi unul sau două petroliere şi una sau două nave
logistice. Astfel s-a ajunge la o forţă compactă şi autonomă, capabilă să acţioneze la mari
distanţe.

4.1.3. Forţele Aeriene

Transferând misiunile executate de elicoptere în atribuţiile FTR, s-ar clarifica
misiunile Forţelor Aeriene Române, rămânând doar cele strict legate de elementul aer.
Acestea ar fi:
- apărarea spaţiului aerian naţional / poliţia aerului;
- transportul unităţilor şi a materialelor în/din teatrele de operaţii;
- acţiuni ofensive împotriva forţelor inamice.
Aplicându-se principiile Forţei Expediţionare, devine necesară asigurarea capacităţii
de transport aerian pentru dislocarea în teatru a unei Unităţi Expediţionare de nivel brigadă
într-un răstimp de până la o lună, respectiv capacităţii necesare pentru aprovizionarea în
teatrul de operaţii al unităţii(lor) dislocate.
În acelaşi timp, devine deosebit de importantă urgentarea achiziţiei avioanelor
multirol, capabile atât să asigure protecţia spaţiului aerian naţional, cât şi să participe la
acţiuni militare în afara graniţelor (cu sprijinul logistic al partenerilor de alianţă).

4.2. Dotare

4.2.1. Forţele Terestre

Tehnica de luptă şi armamentul din dotarea FTR sunt uzate fizic şi moral şi ridică mari
probleme de interoperabilitate. Din acest motiv, este necesară înlocuirea lor grabnică. Astfel,
blindatele pe roţi şi şenilate trebuie înlocuite cu vehicule moderne, mai puţine la număr ca
cele existente în dotare, dar mult mai eficiente. La fel trebuie procedat şi cu mijloacele de
artilerie, autopropulsate sau tractate.
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În ce priveşte armamentul de infanterie, trebuie urmărite cu atenţie proiectele de dezvoltare a
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sistemelor de armament integrate în sistemele C4I, care se desfăşoară în SUA şi Marea
Britanie, şi chiar să se propună participarea la testarea în condiţii reale a acestor sisteme. Până
atunci însă, ar fi de dorit o înlocuire armamentului de infanterie cu mijloace existente deja în
dotarea armatelor NATO.
Conform celor hotărâte cu ocazia Summitul NATO de la Bucureşti, trebuie
achiziţionate elicoptere moderne de atac şi de transport, de preferinţă în cadrul unui proiect
comun FTR – FNR, astfel încât să se asigure atât capacitatea de inserţie, evacuare şi sprijin cu
foc a trupelor terestre şi de infanterie marină.

4.2.2. Forţele Aeriene

În cazul FAR, trebuie continuat actuala strategie de achiziţie de aeronave, respectiv
finalizarea achiziţionării avioanelor de transport pe distanţe medii, accelerarea procesului de
achiziţie a avioanelor multi-rol şi, în perspectivă, trebuie iniţiată şi procedura de achiziţie a
unor avioane de transport cu rază lungă de acţiune/capacitate mare de transport.

4.2.3. Forţele Navale

Trebuie iniţiat procesul de achiziţie a unei nave de desant şi trebui evaluată necesitatea
achiziţionării unei fregate suplimentare.
FNR vor desfăşura cu siguranţă achiziţii comune cu FTR, în ce priveşte elicopterele
de atac şi de transport precum şi tehnica de luptă şi armamentul din dotarea infanteriei marine.
De asemenea, ar fi util şi repararea şi repunerea în funcţiune a submarinului Delfinul,
o navă cu real potenţial atât în zona Mării Negre, cât şi pe alte teatre de operaţiuni.

5. Concluzii
Trecând în revistă situaţia actuală a Armatei Române, cât şi măsurile necesare pentru
realizarea scopurilor stabilite de documentele programatice naţionale şi aliate, putem afirma,
că este necesară o reformă a structurii militare, bazate pe necesitatea adecvării la cerinţele
misiunilor probabile. Structura propusă se bazează pe conceptul de Forţă Expediţionară,
unitate complexă, capabilă să execute în bune condiţii atât misiuni de luptă tradiţionale cât şi
misiuni de menţinere a păcii (şi indirect de nation-building), astfel încât să devină principalul
mijloc prin care România se achită de obligaţiile ei ca membră a NATO, precum şi un mijloc
important în cadrul unor operaţiuni şi misiuni desfăşurate în cadrul UE şi ONU.
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Crearea noii forţe militare presupune un plan multianual, elaborat de specialişti miliari
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şi civili şi adoptat de toate forurile politice, necesitând de asemenea un sprijin material şi
politic susţinut, de-a lungul întregii etape de implementare.

Abstract:

The author clearly states that the present geopolitical and geo-strategic situation is different
if compared with realities of past decades. The basic idea is that Romanian Armed Forces
Might adopt and implement a new concept - that of Expeditionary Force. Such a change –
when and if accepted – might generate important consequences, including the need to reorganize the Romanian armed forces, but it might also generate better chances for the
Romanian military structures to accomplish basic goals: to fight, whenever necessary, mainly
on distant theaters, traditional military operations, but also to be able to contribute in an
effective way to peace-keeping and nation-building missions. The author also describes and
evaluates the present structure of the Romanian armed forces and a potential future on,
based on the concept of Expeditionary Force and on national tradition.
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NATO ŞI SECURITATEA ENERGETICĂ: PREZENT ŞI
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VIITOR
Cristian BĂHNĂREANU

„Energia este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii”1, preciza ONU în Agenda 21 din 1992. Resursele naturale, în special cele
energetice, au influenţat permanent şi în mod covârşitor evoluţia societăţii umane şi
dezvoltării economice la nivel naţional, regional şi global.
În prezent, asistăm la accentuarea dependenţei economiilor lumii de resursele
energetice. Economia mondială depinde încă de petrol ca resursă centrală de energie.
Problema resurselor prezintă multe faţete, posesia şi deficitul acestora, dar şi accesul la
ele, având un rol important în declanşarea sau amplificarea unor tensiuni, crize sau
conflicte. Exemplele mai recente sunt cele din Cecenia, Angola, Irak, Sudan. Mai mult,
accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai
distrugătoare. Competiţia pentru hidrocarburi pare a domina geopolitica începutului de
mileniu, cu polarizarea atenţiei pe statele Golfului, bazinul Caspic, Siberia de Est şi de
Vest, Africa de Vest, Asia de Sud-Est, nordul Americii de Sud, Canada etc.
În ultimii ani, s-au amplificat şi dezbaterile internaţionale asupra rolului şi
implicării NATO în asigurarea şi realizarea securităţii energetice. Summitul Alianţei de la
Bucureşti a oferit un bun prilej pentru clarificarea şi continuarea iniţiativelor în această
direcţie. Rămâne de văzut cum se vor concretiza acestea în viitor.

Conceptul de securitate energetică
Securitatea energetică, alături de securitatea alimentară, securitatea financiară,
securitatea comercială, face parte dintr-un concept mai larg al problematicii securităţii
naţionale şi individuale, şi anume, securitatea economică2. Atingerea unui anumit nivel de
securitate depinde de capacitatea statului de a agrega resursele la nivel intern şi de a
câştiga sau a-şi menţine accesul la resursele economice externe.

1

United Nations, Agenda 21, în Capitolul 9 “Protection of the Atmosphere”, Rio de Janeiro, 1992,
www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter9.htm.
2
Conceptul se referă la securitatea pe termen lung a accesului la oportunităţile economice, la pieţe şi la resursele
umane, de capital, energie, tehnologie şi educaţie.
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Pentru cei mai mulţi specialişti, securitatea energetică înseamnă să fii asigurat din
punct de vedere al surselor, al controlului rutelor şi distribuţiei şi al alternativelor. În
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general, conceptul este definit ca „resurse sigure la un preţ rezonabil”3, cu alte cuvinte
înglobează o problematică mult mai amplă decât triunghiul securitate a aprovizionării –
sustenabilitate – competitivitate. Aşadar, existenţa resurselor suficiente şi disponibile
reprezintă o precondiţie imperios necesară realizării securităţii energetice.
Fără îndoială că orice întrerupere mai îndelungată a alimentării cu energie
dăunează semnificativ asupra creşterii economice, stabilităţii politice şi prosperităţii
cetăţenilor unei naţiuni. Prin urmare, securitatea energetică vizează, în principal,
următoarele dimensiuni: asigurarea unor surse (locuri) alternative de aprovizionare,
identificarea unor rute energetice alternative de transport, securizarea surselor şi rutelor
existente şi creşterea ponderii energiilor alternative în consumul intern.
Viziunea asupra securităţii energetice depinde în mare măsură de contextul
regional şi global şi de poziţia ocupată de entitatea respectivă în circuitul economic. Astfel,
consumatorii şi industriile energofage doresc preţuri rezonabile şi se tem de întreruperi ale
aprovizionării. Ţările mari producătoare de petrol consideră securitatea cererii şi
securitatea veniturilor părţi esenţiale ale oricărei discuţii despre securitatea energetică.
Companiile de petrol şi gaze afirmă că accesul la noi rezerve, abilitatea de a dezvolta o
nouă infrastructură şi regimuri de investiţii stabile sunt elemente critice în procesul de
asigurare a securităţii energetice. Ţările în dezvoltare sunt vital interesate de capacitatea de
a plăti pentru resursele necesare dezvoltării economice şi de şocurile în balanţa de plăţi.
Companiile puternice sunt preocupate de integritatea întregii reţele. Atenţia factorilor de
decizie este îndreptată asupra riscurilor de subminare a aprovizionării şi securităţii
infrastructurii, din cauza terorismului, conflictelor sau dezastrelor naturale. De asemenea,
factorii politici şi economici sunt foarte interesaţi de mărimea capacităţii excedentare, a
rezervelor strategice şi de surplusul de infrastructură. Prin urmare, de-a lungul circuitului
economic, preţurile şi diversitatea surselor de aprovizionare reprezintă componente critice
ale securităţii energetice.
Un loc distinct în relaţia dintre producător şi consumator începe să-l ocupe
intermediarul, adică statul pe teritoriul căruia tranzitează vectorul energiei. Intermediarul
urmăreşte consolidarea avantajelor economice oferite de tranzit, dar, în acelaşi timp, şi
consacrarea avantajelor în sistemul politic al relaţiilor internaţionale. Nu este exclus ca, în

3

Vezi Kamila Proninska, “Energy and security: regional and global dimensions”, în SIPRI Yearbook 2007 –
Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2007, p. 216 şi Daniel Yergin,
“Ensuring Energy Security”, Foreign Affairs, March/April 2006,Vol. 86, No. 2, p. 70.
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viitor, în rol de intermediar să intre şi unităţi administrativ-teritoriale ale statelor de tranzit.
Pe de o parte, într-o perspectivă optimistă, relaţiile producător-intermediar-consumator ar
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putea genera interdependenţe ce ar constitui un suport solid pentru soluţii care să
întărească securitatea. De altfel, realităţile epocii actuale au demonstrat că marii
consumatori ar trebui să renunţe la utopia independenţei energetice şi să accepte
interdependenţa energetică4. Pe de altă parte, fiecare „verigă” a lanţului deţinătorexploatator-producător-transportator-distribuitor-consumator este interesată să-şi apere şi
promoveze propriile interese, pentru a-şi maximiza, astfel, rezultatele.
Marii actori ai scenei energetice au percepţii diferite asupra securităţii energetice.
Pentru SUA, termenul înseamnă, în primul rând, reducerea dependenţei faţă de resursele
din Golful Persic. Europa poate avea securitate energetică doar în condiţiile în care
Federaţia Rusă se obligă să asigure hidrocarburile necesare, în timp ce Federaţia Rusă
înţelege prin aceasta acces la pieţele occidentale. În viziunea Chinei, securitatea energetică
înseamnă achiziţionare şi investiţii în exploatările câmpurilor energetice africane.
Desigur că securitatea energetică nu este ameninţată doar de terorism, tulburări
politice, conflicte armate, piraterie, ci este vulnerabilă şi la uragane, inundaţii, cutremure
sau la distrugeri provocate de „mâna omului”. De exemplu, o explozie produsă pe un câmp
petrolifer din China va determina guvernul chinez să cumpere mai mult petrol, ceea ce va
duce la creşterea preţului internaţional al petrolului şi, implicit, al benzinei în SUA. Aşa
cum afirma şi senatorul american Dick Lugar5, securitatea energetică este pusă în pericol
de şase mari provocări ale secolului al XXI-lea:
• scurtcircuitări ale fluxurilor de aprovizionare;
• natura finită a resurselor energetice;
• folosirea energiei ca instrument de presiune;
• utilizarea veniturilor din energie pentru susţinerea regimurilor nedemocratice;
• transformările globale ale climei;
• costurile mari ale energiei pentru ţările în dezvoltare.
Prin urmare, securitatea energetică trebuie să ţină cont de provocările pe care le
aduce cu sine procesul de globalizare, orice disfuncţionalitate sau vulnerabilitate dintr-o
parte a mapamondului (a unei surse energetice) afectând consumatorii din întreaga lume.

4
5

Daniel Yergin, op. cit., March/April 2006.
Richard Lugar, Energy Security is National Security, http://lugarsenate.gov/energy/security/index.html.
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Securitatea energetică în viziunea NATO
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Securitatea energetică nu mai este doar o problemă economică, ci a devenit una
mult mai profundă, cu implicaţii politico-militare. NATO, prin vocea secretarului său
general, Jaap de Hoop Scheffer, a recunoscut, în anul 2006, necesitatea de a trece tema
securităţii energetice pe agenda Alianţei: „În prezent, din motive evidente, inclusiv
posibilitatea ca teroriştii să atace resursele noastre energetice, este rezonabil ca aliaţii să
discute acest aspect”6. De altfel, în timpul Războiului Rece, securitatea energetică însemna
pentru aliaţi asigurarea hidrocarburilor necesare aprovizionării propriilor forţe şi
echipamente. În acest scop a fost pus la punct un „sistem de conducte” al NATO7. Astăzi,
conceptul de securitate energetică a căpătat valenţe globale. Conceptul Strategic al NATO
din anul 1999 prevede protejarea rutelor vitale de aprovizionare ca fiind una dintre
problemele critice, deoarece întreruperea aprovizionării cu resursele vitale poate afecta
interesele de securitate ale membrilor Alianţei.
Rolul şi valoarea adăugată pe care ar putea-o aduce Alianţa în acest domeniu
preocupă atât comunitatea nord-atlantică, cât şi marii actori ai scenei internaţionale. Astfel,
în iunie 2007, Consiliul Nord-Atlantic a însărcinat autorităţile militare ale NATO să
evalueze potenţialele riscuri de natura militară la adresa infrastructurii critice energetice şi
să identifice posibile opţiuni de prevenire şi contracarare8. Această abordare va conduce la
definirea domeniilor unde NATO şi-ar putea aduce aportul la apărarea intereselor de
securitate ale aliaţilor şi, la cerere, ar putea sprijini eforturile naţionale şi internaţionale.
În declaraţia Summit-ului de la Riga (28-29 noimebrie 2006) statele membre ale
Alianţei s-au pronunţat pentru susţinerea eforturilor coordonate ale comunităţii
internaţionale de a evalua riscurile la adresa infrastructurilor energetice şi de a promova
securitatea acestora9, limitând astfel rolul NATO la securizarea infrastructurii energetice.
Totuşi, unii oficiali americani cred că organizaţia nord-atlantică ar putea juca un rol
important în construirea solidarităţii politice internaţionale în cazul unei întreruperi
deliberate a aprovizionării cu energie10. În acest scop, Alianţa ar putea coordona politicile
între statele membre şi cu statele partenere, încurajând astfel schimbul de resurse în caz de
scurtcircuitare a fluxurilor de alimentare. De asemenea, în caz de necesitate, ar putea
asigura securitatea infrastructurii energetice în ţările producătoare.
6

Jaap de Hoop Scheffer, Speech at the 42nd Munich Conference on Security Policy, 2 April 2006,
www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?=en&id=169&.
7
Conform volumului intitulat NATO Handbook, sistemul de conducte al Alianţei (NATO Pipeline System)
consta în nouă sisteme separate de depozitare şi distribuţie a combustibililor şi lubrifianţilor, astfel încât nevoile
NATO de produse petroliere să fie acoperite în orice situaţie. Pentru detalii vezi
www.nato.int/docu/handbook/2001/hb140204.htm.
8
Bucharest Summit Guide, Preparing the Alliance for current and future threats, p. 321.
9
Punctul 45 al Declaraţiei finale a Summit-ului de la Riga, 29 noiembrie 2006, www.nato.int/docu/pr/2006/p06150e.htm.
10
Paul Gallis, NATO and Energy Security, CRS Report for Congress, 15 August 2007, p. 4.
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Ca răspuns la mandatul dat la Summit-ul de la Riga, aliaţii au identificat la
Bucureşti (2-4 aprilie 2008) principiile care vor ghida NATO în domeniul securităţii
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energetice şi au subliniat opţiunile şi recomandările pentru activităţile viitoare. „Bazânduse pe aceste principii, NATO se va angaja în următoarele domenii: fuziunea şi schimbul de
informaţii, proiectarea stabilităţii, promovarea cooperării internaţionale şi regionale,
susţinerea managementului consecinţelor şi sprijin pentru protejarea infrastructurii
energetice critice”11. Aliaţii recunosc, astfel, că este foarte important ca Alianţa să se
implice proactiv în protejarea fluxurilor de energie şi a altor resurse vitale.
La acelaşi Summit de la Bucureşti s-a vorbit intens despre asigurarea protecţiei
infrastructurii energetice. Este vorba de echipamente, facilităţi şi reţele de transport din
afara teritoriului Alianţei, deoarece NATO „nu va prelua, sub nici o formă, paza şi
protecţia facilităţilor şi capacităţilor energetice de pe teritoriul ţărilor membre, care
reprezintă o problemă de securitate naţională, strict în responsabilitatea structurilor
abilitate potrivit legislaţiilor ţărilor membre, şi nu va interveni, în orice situaţie, în
problematica legată de piaţa energiei şi nu va încerca să influenţeze în vreun fel acţiunile
ţărilor membre de contractare, vânzare-cumpărare sau de stabilire a preţului”12. Prin
urmare, aliaţii se vor concentra pe diseminare de informaţii, lupta împotriva terorismului
internaţional şi crimei organizate transfrontaliere, asistenţă de specialitate, protecţia unor
rute, toate vizănd domeniul securităţii energetice ale membrilor NATO, precum şi pe
cooperare cu celelalte organizaţii cu atribuţii în acest domeniu.
Totuşi, unele voci sugerează că NATO ar trebui să considere „utilizarea resurselor
energetice ca o armă” drept acţiune ce intră sub incidenţa Articolului 5 al Tratatului NordAtlantic: un atac împotriva unui membru al Alianţei este considerat un atac la adresa
tuturor membrilor13. Aceasta nu înseamnă că folosirea energiei în scopul unor câştiguri pe
scena politică internaţională va impune un răspuns militar din partea NATO14. Includerea
utilizării „armei energetice” sub umbrela Articolului 5 ar putea acţiona ca un factor
descurajator pentru posibil comportament agresiv din partea unui furnizor ostil. Rămâne
de văzut în ce măsură aliaţii doresc să facă acest lucru.
Pentru un rol al NATO în domeniul securităţii energetice, credem că mai relevant
este Articolul 4 al Tratatului care stipulează că părţile „se vor consulta atunci când
integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea a oricărei dintre ele este

11

Vezi punctul 48 al Declaraţiei Summit-ului de la Bucureşti, www.summitbucharest.ro/ro/doc_201.html.
Sorin Ioan, „Securitatea energiei – prioritate pe agenda NATO şi a UE”, în Gândirea Militară Românească,
nr. 3, mai-iunie 2008, p. 20.
13
Vezi Tratatul Nord-Atlantic, Washington DC, 4 aprilie 1949, www.mae.ro/poze_editare/TRATATUL%20NORDATLANTIC.pdf.
14
Richard Lugar, Energy and NATO, German Marshall Fund conference on Monday, November 27, 2006 in
Riga, Latvia, http://lugar.senate.gov/energy/press/speech/riga.cfm.
12
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ameninţată”15. În privinţa capacităţii militare de a securiza infrastructura energetică,
NATO trebuie să lucreze într-o strânsă coordonare cu Uniunea Europeană şi cu Agenţia
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Internaţională pentru Energie Atomică, care au fiecare atribuţii specifice în domeniul
energetic.
Prin urmare, se poate spune că NATO se va axa şi pe asigurarea securităţii fizice a
infrastructurii energetice, prin protecţia şi paza obiectivelor împotriva unor acţiuni de tip
terorist. De altfel, statele membre, deci indirect şi NATO, au fost deja implicate în
eforturile de securizare a resurselor energetice16. În primul război din Golf, participarea
SUA, Franţei, Marii Britanii şi Italiei a vizat şi asigurarea faptului că Irakul nu va obţine
controlul asupra petrolului kuweitian, ameninţând astfel Arabia Saudită şi alţi producători
importanţi din zonă. De asemenea, unele state, precum Marea Britanie, Franţa şi Olanda,
au participat la Operation Earnest Will de protejare a traficului tancurilor petroliere în Golf
în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980-1988. Şi operaţia Active Endeavour poate fi
încadrată în această categorie. Aici, forţele maritime ale Alianţei sunt direct implicate în
acţiunile de menţinere a securităţii navelor şi rutelor energetice cheie din Mediterana.
Mai mult, direcţiile în care Alianţa ar putea aduce un plus de valoare în domeniul
realizării securităţii energetice ar putea fi:
- consultarea, colaborarea şi cooperarea între membri şi parteneri;
- diseminarea de bune practici, strategii de management al consecinţelor,
tehnologie şi informaţii;
- securitatea infrastructurii critice;
- securitatea punctelor strategice identificate şi a altor linii de tranzit energetic;
- riscul de subminare a aprovizionării cauzată de posibile ameninţări teroriste,
dezastre naturale sau produse de om;
- realizarea unor studii privind riscurile la adresa securităţii energetice.
Rolul NATO în realizarea securităţii energetice ar putea completa eforturile UE de
întărire a forţelor de piaţă şi interdependenţei în sectorul internaţional al energiei.

Securitatea energetică – prioritate a Alianţei
Securitatea energetică este adesea percepută ca o „umbrelă” ce acoperă multe
preocupări legate de energie, creştere economică şi putere politică. Ca dimensiuni ale

15
16

Vezi Tratatul Nord-Atlantic, www.mae.ro/poze_editare/TRATATUL%20NORD-ATLANTIC.pdf.
Vezi Paul Gallis, op. cit., 15 August 2007.
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securităţii energetice, distincte, dar totodată suprapuse, experţii Centrului german de
Cercetare Politică Aplicată17 identifică:
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1. dimensiunea politicii interne, ce se referă la: investiţii în întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii energetice, intervenţia în caz de urgenţă energetică, sporirea
eficienţei energetice, orientarea mixului energetic spre energiile alternative;
2. dimensiunea economică vizează: reguli clare de funcţionare a pieţelor, contracte
pe termen lung, diversificarea surselor şi rutelor, inovarea tehnologică în domeniul
energetic;
3. dimensiunea geopolitică are în vedere: acţiuni concertate de securizare a
comerţului internaţional cu mărfuri energetice, adoptarea unui cadru legal global în
domeniul serviciilor energetice transnaţionale, precum Energy Charta Treaty din 1994;
tendinţa de renaţionalizare a depozitelor, infrastructurii şi corporaţiilor energetice;
necesitatea unor concepte strategice şi abordări de ansamblu, în special în relaţia cu statele
fragile;
4. dimensiunea politicii de securitate este focalizată pe cooperarea strânsă cu
statele vulnerabile la atacuri teroriste asupra infrastructurilor sau piraterie, inclusiv prin
schimb de informaţii, instruire şi dezbateri asupra bunelor practici. Statele industrializate
mari consumatoare de resurse energetice, direct sau prin intermediul UE sau NATO, ar
trebui să-şi extindă angajamentul şi în sfera capacităţilor de management al riscului,
răspunsul la crize şi pregătirea forţelor militare şi de poliţie.
Aceste dimensiuni interdependente reprezintă elemente-cheie ale procesului de
stabilizare şi securizare a aprovizionării cu resurse energetice. Dacă vor fi adoptate din
timp măsuri multilaterale adecvate, impactul negativ al unei eventuale crize energetice ar
putea fi atenuat considerabil. Un concept sustenabil de securitate energetică trebuie să
aducă împreună toate aceste dimensiuni, pornind de la aspectele economice şi politice
până la întregul spectru de instrumente „soft” şi „hard” ale securităţii.
În opinia noastră, trebuie adăugată o a cincea dimensiune, cea militară, care începe
să devină o componentă independentă a securităţii energetice, în afara celei geopolitice. Ea
se manifestă pe plan intern în politicile de apărare ale celor mai importanţi actori ai pieţei
energetice, care urmăresc, în ultimă instanţă, folosirea mijloacelor militare pentru
menţinerea poziţiilor avantajoase. În cadrul programelor lor militare, SUA îşi propun
crearea capabilităţilor de proiecţie a forţei la nivel global, Rusia îşi perfecţionează
arsenalul nuclear ca garanţie a inviolabilităţii teritoriului, statele din Orientul Mijlociu şi
Venezuela sunt cele care achiziţionează cele mai mari cantităţi de armament, Iranul îşi

17

Florian Baumann, „Energy Security as multidimensional concept”, în CAP Policy Analysis, no. 1, March
2008, pp. 4-5.
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susţine controversatul program nuclear, China şi India dezvoltă programe militare cu efecte
imprevizibile într-un viitor apropiat etc.
Ca alianţă politico-militară, discuţiile despre rolul NATO în domeniul securităţii
energetice s-au accentuat pe fondul disputei dintre Ucraina şi Rusia (Gazprom), din ianuarie
2006, şi a necesităţii de a proteja alimentarea cu resurse energetice (facilităţi, conducte, rute
de transport etc.) cu scopul de a menţine stabilitatea şi securitatea statelor membre şi a
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capacităţii operaţionale a Alianţei.

State

Rezerve*

membre
NATO

Producţie**

Gaze

Petrol
(mld. barili)

naturale

Petrol
(mil. barili/zi)

(mii mld. m3)

Gaze
naturale

Consum***

Petrol
(mil. barili/zi)

(mld. m3/an)

Gaze
naturale

Dependenţă
de surse externe
Petrol
(%)

(mld. m3/an)

Gaze
naturale
(%)

Belgia

0,000

0,000

0,009

0,000

0,593

0,614

98,48

100,00

Bulgaria

0,015

0,200

0,004

0,000

0,110

0,198

96,36

100,00

179,210

57,946

3,358

6,604

2,332

3,281

-

-

Rep. Cehă

0,015

0,140

0,014

0,006

0,207

0,304

93,24

98,03

Danemarca

1,277

2,542

0,314

0,326

0,194

0,161

-

-

-

-

0,007

0,000

0,030

0,052

76,67

100,00

Franţa

0,122

0,341

0,070

0,034

1,937

1,508

96,39

97,75

Germania

0,367

9,000

0,148

0,634

2,467

3,441

94,00

81,58

Grecia

0,005

0,035

0,004

0,001

0,438

0,144

99,09

99,31

Islanda

0,000

0,000

0,000

0,000

0,019

0,000

100,00

0,00

Italia

0,600

5,800

0,167

0,343

1,678

2,998

90,05

88,56

Letonia

-

-

0,000

0,000

0,061

0,072

100,00

100,00

Lituania

0,012

0,000

0,011

0,000

0,057

0,121

80,70

100,00

Luxemburg

0,000

0,000

0,000

0,000

0,061

0,047

100,00

100,00

3,875

17,000

1,690

2,553

1,764

3,217

4,20

20,64

Norvegia

7,849

82,320

2,565

3,270

0,241

0,230

-

-

Olanda

0,100

50,000

0,089

2,696

0,988

1,639

90,99

-

Polonia

0,096

5,820

0,038

0,213

0,513

0,579

92,59

63,21

Portugalia

0,000

0,000

0,006

0,000

0,309

0,145

98,06

100,00

România

0,600

2,225

0,114

0,441

0,238

0,660

52,10

33,18

Slovacia

0,009

0,500

0,013

0,005

0,084

0,220

84,52

97,73

Slovenia

0,000

0,000

0,000

0,000

0,054

0,039

100,00

100,00

Spania

0,150

0,090

0,029

0,003

1,608

1,216

98,20

99,75

21,757

204,385

8,331

19,278

20,698

23,058

59,75

16,39

Turcia

0,300

0,300

0,043

0,032

0,676

1,292

93,64

97,52

Ungaria

0,020

0,286

0,033

0,090

0,167

0,472

80,24

80,93

Canada

Estonia

Marea
Britanie

SUA

Sursa: * Energy Information Administration, World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, 9 January 2007
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** EIA, World Production of Crude Oil, NGPL, and Other Liquids, and Refinery Processing Gain, 21 April
2008 şi EIA, World Dry Natural Gas Production, 30 June 2008
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*** EIA, World Petroleum Consumption, 6 August 2008 şi EIA, World Dry Natural Gas Consumption, 30 June
2008

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, majoritatea statelor membre ale
Organizaţiei Nord-Atlantice dispun de prea puţine resurse energetice proprii (cu excepţia
Canadei, SUA, Norvegiei şi, poate, a Marii Britanii), pentru a putea susţine o economie şi
un consum în creştere continuă. Lipsa acestora duce, desigur, la niveluri alarmante de
dependenţă de surse externe şi importuri de hidrocarburi. Potrivit datelor oferite de
Departamentul Energiei al SUA, procentul din producţia mondială de petrol ce revine
marilor producători ai Nordului va scădea de la 27% în 2001 la 18% în 2025, în timp ce
partea din producţie a producătorilor din Africa, America Latină şi Orientul Mijlociu va
creşte de la 50% la 61%18. De asemenea, cererea de hidrocarburi creşte mult mai rapid
decât oferta, ceea ce generează, desigur, obişnuitele tensiuni, crize şi, chiar, conflicte.
Din punct de vedere al independenţei/dependenţei de resurse enegetice externe, ţările
membre ale Alianţei pot fi grupate în trei categorii19, astfel:
•

ţări independente de resurse energetice, care dispun pe teritoriul lor de

rezerve subsolice de petrol şi gaze naturale. Firesc, analiza ar trebui extinsă, în interiorul
acestui grup de ţări existând diferenţe: deţin resurse pe care le folosesc numai pentru uz
intern; asigură necesarul propriu, dar sunt şi exportatoare; sunt exportatoare, dar volumul
resurselor de care dispun este diferit; nivelul intern de dezvoltare economică influenţează
nivelul de dezvoltare a capacităţilor şi facilităţilor de exploatare şi transport etc. În această
categorie se încadrează Canada, Danemarca şi Norvegia – independente atât la petrol, cât
şi la gaze naturale –, dar şi Olanda doar la gaze naturale.
•

ţări dependente total de resurse energetice, care, de asemenea, pot fi

grupate în ţări dezvoltate, a căror economie reclamă vital resurse pentru funcţionalitatea
acesteia, şi ţări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, care nu resimt la acelaşi nivel
securitatea economică, dar le întârzie semnificativ evoluţia. Letonia, Luxemburg, Slovenia
reprezintă statele membre NATO care sunt dependente total de hidrocarburile externe, spre
deosebire de Islanda – dependentă la ţiţei –, Belgia, Bulgaria, Estonia, Lituania şi chiar
Portugalia – dependente la gaze naturale.
•

ţări dependente parţial, care deţin resurse energetice limitate şi îşi

completează necesarul prin import sau care, din raţiuni politice sau de mediu, îşi prezervă
resursele. Aici se regăsesc celelalte ţări ale Alianţei, dependenţa depăşind nivelul de 50% şi

18

US
Department
of
Energy,
International
www.eia.doe.gov/oiaf/archive/ieo04/appendixes.html.
19
Sorin Ioan, op. cit., p. 19.
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continând să crească. Statele care se pot lăuda cu rate scăzute de dependenţă, susţinută de
rezervele proprii de resurse energetice, sunt: Marea Britanie, SUA şi România.
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Această vulnerabilitate a economiilor ţărilor aliate, dependenţa de resurse/surse
externe, în special de importurile din Federaţia Rusă, impune NATO găsirea rapidă de
răspunsuri şi chiar elaborarea unei politici energetice a Alianţei. Este evident că Uniunea
Europeană va deţine rolul de lider în negocierile pe teme energetice cu Rusia, însă NATO
poate crea condiţii unor relaţii mai strânse între Europa şi Rusia în domeniul economic prin
procesul de extindere şi noul angajament în Europa de Est20. De altfel, noile consultări
dintre europeni şi ruşi, inaugurate în octombrie 2007, lasă, totuşi, să se întrevadă că părţile
nu doresc declanşarea unui nou „război rece”. Dimpotrivă, s-ar viza o relansare a
cooperării economice. Până acum, ambele părţi şi-au etalat avantajele şi dezavantajele, şiau experimentat anumite modalităţi de acţiune etc. Experţii consideră că economiile din
UE şi Federaţia Rusă sunt oricum complementare şi, pe undeva, interdependente. Ar urma
ca UE şi Federaţia Rusă să elaboreze un set de norme comune care să reglementeze
schimburile de activităţi, investiţiile, drepturile de proprietate etc. Mutarea accentului
relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă de la ciocnirile politicopropagandistice la cooperarea economică, la un parteneriat strategic şi energetic solid, şi
prin intermediul Alianţei Nord-Atlantice, poate fi scenariul următorului deceniu în spaţiul
geopolitic din care face parte şi România. Aplicarea acestuia ar reprezenta o şansă pentru
dezvoltarea durabilă a ţării şi pentru programul energetic. Ar fi asigurate resurse absolut
necesare, în condiţii de securitate energetică, şi s-ar deschide României pieţe mai puţin
abordate până astăzi.

Concluzii
Securitatea energetică se afirmă puternic ca o latură aparte a securităţii naţionale,
regionale şi globale. Dezbaterea asupra securităţii energetice nu se mai poate centra doar
pe dimensiunea economică. Asigurarea securităţii energetice, implică astăzi, mai mult
decât în trecut, corelaţii cu aspectele politice şi militare ale securităţii în ansamblul său. De
altfel, securitatea energetică se află la întretăierea tuturor dimensiunilor securităţii, întrucât
realizarea ei depinde de atingerea unui anumit grad de consens politic şi militar, are un
impact direct asupra economiei, societăţii şi mediului, şi, nu în ultimul rând, vizează
protejarea fiecărui individ uman. Problema securităţii energetice se pune în aceiaşi termeni
ca şi cea a securităţii internaţionale: securitatea unui actor poate însemna insecuritatea
altuia.

20

Bruce P. Jackson, NATO Expansion and Modern Europe, în The German Marshall Fund of the United States,
The Bucharest Conference – Papers, 2008, p. 26.
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Starea de securitate energetică presupune depăşirea unor vulnerabilităţi, pericole,
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ameninţări şi riscuri pe o arenă internaţională aflată în tranziţie de la lumea bipolară spre o
nouă fizionomie a sistemului relaţiilor internaţionale. Astfel, este vitală reducerea
dependenţelor unor actori ai scenei internaţionale faţă de cei care, la o primă vedere, deţin
monopolul în materie de resurse energetice şi energie. Acest lucru poate fi realizat prin
cooperare internaţională, prin întărirea parteneriatelor şi a dialogului între producătorii,
intermediarii şi consumatorii de energie, prin coagularea intereselor similare ce dictează
acţiunile în mediul de securitate. Este importantă înţelegerea faptului că „interdependenţa”,
şi nu „dependenţa”, reprezintă cheia realizării securităţii energetice la o scară cât mai
mare.
La Bucureşti, aliaţii au realizat că securitatea energetică nu mai este doar o
problemă a fiecărui stat în parte, ci a devenit una de importanţă majoră pentru securitatea
Alianţei în ansamblul său. Astfel, situaţiile în care actorii economici recurg la mijloace
non-economice (politice sau militare) pentru accesul la resurse energetice, pentru
valorificarea şi comercializarea lor, securitatea naţională şi securitatea internaţională sunt
grav afectate. NATO va trebui să continue şi să dezvolte abordarea pro-activă la complexei
problematici a securităţii energetice, inclusiv prin dezvoltarea colaborării în domeniu cu
celelalte organizaţii internaţionale de securitate, şi să pledeze pentru o securitate
energetică cooperativă.

Abstract:

Energy resources had permanently and strongly influenced the evolution of human society
and economic development at national, regional and global level. In these conditions,
NATO needs to clarify its role and involvement in energy security problems of all sorts.
Protection of energy infrastructure will be, more and more, a future major mission for
Alliance. But the goal of ensuring NATO’s energy security can be accomplished only by
means of extensive cooperation with other partners and international security
organizations.
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ului NATO de la Bucureşti: terorism/antiterorism

Viorella MANOLACHE

Auschwitz-ul este crima care deschide

postmodernitatea, crima de lesz-

suveranitate, nu regicid, ci populicid. Iată aşadar liniile pe care ni le trasează începutul
unei noi istorii, al unui nou discurs de implicare politică comună (pentru a evita ca
viitorul să conţină monstruozităţi inacceptabile din perspectiva valorilor lumii
democratice).
Imperativul propus este acela de ordonare a mulţimii evenimentelor: povestea
creştină a mântuirii de greşeala adamică prin dragoste, povestea emancipării din
ignoranţă prin cunoaştere şi egalitarism, povestea speculativă a realizării Ideii
universale prin dialectica concretului, povestea marxistă a emancipării din exploatare şi
alienare prin socializarea muncii, povestea capitalistă a emancipării din sărăcie prin
dezvoltare tehnico-industrială- obiect de litigiu şi chiar de diferend.
Principiul pare simplu: instinctiv, biologic suntem supuşi unei stări suportabile
de echilibru vânător-vânat, unei contraofensive a prăzii împotriva inamicului. Spaţiul
devine doar funcţia unei diferenţe dependente de pofta de agresivitate: instinctul
agresiv creşte o dată cu apropierea de centrul teritoriului în proporţie geometrică faţă
de micşorarea distanţei.
Juridic, agresivitatea se impune prin declaraţie de război, invazie, atac prin forţe
terestre, blocare navală, sprijin dat bandelor armate ş.a.m.d. Importă regula priorităţii în
timp, imperativul vizînd abţinerea de la propaganda de război, demonstraţiile militare
în apropierea frontierei sau concentrarea de trupe.
Ameninţarea ruinei generează sentimentul că tot ceea ce se intâmplă e menit a fi
luat de la capăt, că după orice eveniment tragic teama revine1. Plasată înt-un astfel de
1

Americanul de rând nu se va mulţumi doar cu jertfa inocenţilor. Extinderea distrugerii la nivel planetar
invocă incertitudini ce ne replasează in mit: Hugo Grotius, pactul Briand-Kellog, forme statuare ca şi Carta
de la Bogota, Pactul Ligii Arabe, Stockolm etc.
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context tensionat, legalitatea devine doar un fenomen social, mascat prin încriminare şi
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pedeapsă.
Şi totuşi ce presupune terorismul împotriva căruia ne basculăm cu toţii şi pe
care dorim să-l strivim uşor şi repede? Atentatele de la 11 Septembrie nu s-au
revendicat. Atribuirea lui celor care privesc cu ochi răi „construcţia” democratică
americană reprezintă o încercare de a reiriga uscăciunea afectivă ce nu a mai îngăduit
decât două modalitaţi de a simţi şi înţelege: senzaţia şi acţiunea.În celălalt caz, atacul
asupra Jugoslaviei s-a motivat ca imperativ în asigurarea unei ordini mondiale
necesare, după un tipar perfect democratic.
Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a inviolabilităţii, constituie o
cerinţă fundamentală a legalităţii. Drepturile omului, în sensul de drepturi şi libertăţi
fundamentale ale persoanei umane, constituie o categorie istorică a cărei evoluţie face
parte integrantă din mişcarea generală a umanităţii. Declaraţia universală a drepturilor
omului proclamă o serie de drepturi fundamentale civile, politice şi social-economice
ale fiinţei umane: dreptul la viaţă, la libertate, la inviolabilitatea persoanei, egalitatea în
faţa legii, libertatea de gândire etc. Pactele drepturilor omului cuprind prevederi ce
vizează dreptul persoanei de a dispune de ele însele, de propriile resurse şi bogăţii, de
a-şi stabili în mod liber propriul statut politic, precum şi căile dezvoltării (fie ea
economică, socială, culturală, politică etc.).
Cadrul legal protejează astfel natura umană ca şi concept fundamental de
clădire a fenomenului activ politic, economic, social. Această problematică aşează
individul într-o relaţie firească cu statul. Diminuarea vulnerabilităţiilor în scopul
asigurării securităţii naţionale, posibilitatea asigurării de decizii şi acţiuni autonome, a
bunăstării şi a unui statut şi prestigiu cât mai mare, orientează aceste variabile
impunând supravieţuirea (interesul securităţii naţionale), protejarea vieţii populaţiei,
apărarea suveranităţii, integritatea teritorială, apărarea sistemului de stat împotriva
presiunilor din afară, protejarea sistemului economic şi politic propriu faţă de
schimbările impuse din exterior. Atari opţiunile angajează dar şi restricţionează2.
2

Opţiunile neangajate sunt acelea în cadrul cărora factorul de decizie nu e interesat în mod real de
rezultatul situaţiei specifice. Abţinere-non-aliniere minimală sau participativă, sunt optiuni ce propun
luarea de poziţii comune la nivel internaţional.
Pe de altă parte, opţiunile angajate non-tematic sunt opţiuni selectate pentru interesul faţă de
rezultatele unor situaţii în nerelaţionare cu echilibrul neutral, implicând cooperare informală, angajare şi
susţinere. Aşadar, fie opoziţie indirectă, fie confruntare.
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Schimbările survenite în lume (inclusiv, pe plan european, intenția Uniunii
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Europene de a-și crea o Armată proprie) obligă cea mai importantă stuctură politicomilitară a momentului la o reformă structurală de profunzime. Ne aflăm, așadar, plasaţi
între coordonate istorico-politice ce impun evenimentului o nouă derulare.
O definiţie a terorismului, unanim acceptată de specialiştii din domeniul
politologiei, sociologiei sau al celui militar, nu există încă. Singura zona de consens o
reprezintă tipurile general-reprezentative de terorism, respectiv distingerea clară
între⁄dintre terorismul de stat – exercitat de agenţii specializate, care deţin monopolul
coerciţiei – şi terorismul politic – exercitat de „actori vremelnici”, practicat la nivel
intern şi⁄sau la nivel internaţional şi intercontinental. Acesta din urmă are ca autori
indivizi sau grupuri bine pregătite şi puternic motivate etnic, religios, politic.
Potrivit Declaraţiei de la Bucureşti, articolului 6: „Securitatea euro-atlantică şi
internaţională este strâns legată de viitorul Afganistanului ca stat paşnic, democratic,
care respectă drepturile omului şi este lipsit de ameninţarea terorismului. Din acest
motiv, Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), mandatată de
Naţiunile Unite, incluzând actualmente 40 de naţiuni, reprezintă principala noastră
prioritate. Conlucrând cu afganii, am realizat progrese semnificative, însă recunoaştem
că provocările rămase necesită eforturi suplimentare. Nici noi şi nici partenerii noştri
afgani nu vom permite extremiştilor şi teroriştilor să recâştige controlul asupra
Afganistanului sau să-l utilizeze ca bază a terorismului care ne ameninţă pe toţi.
împreună cu partenerii noştri din ISAF şi cu implicarea directă a preşedintelui Karzai,
vom emite o declaraţie privind Afganistanul. Această declaraţie stabileşte o viziune
clară bazată pe patru principii: angajamentul comun şi ferm, pe termen lung; sprijinul
pentru întărirea conducerii şi responsabilităţii afgane; abordarea cuprinzătoare din
partea comunităţii internaţionale, care să unească eforturile civile şi militare, precum şi
participarea şi cooperarea sporită cu vecinii Afganistanului, în special cu Pakistanul.
Ne exprimăm satisfacţia faţă de anunţurile făcute de aliaţi şi parteneri privind
contribuţiile cu noi forţe şi alte forme de sprijin, care demonstrează o dată în plus
hotărârea noastră; orice alte contribuţii suplimentare vor fi binevenite. Salutăm,
totodată, numirea ambasadorului Kai Eide ca reprezentant special al secretarului

Conceptul de neagresiune, de securitate naţională implică fenomene de risc-pericol şi
ameninţare-vulnerabilitate.
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general al Naţiunilor Unite pentru Afganistan şi şef al Misiunii de Asistenţă a
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Naţiunilor Unite în Afganistan (UNAMA), care va aduce un plus de dinamism şi
coerenţă eforturilor comunităţii internaţionale. Salutăm apropiata Conferinţă de la Paris
care va evalua progresele înregistrate şi va întări eforturile internaţionale în vederea
continuării implementării Strategiei - cadru pentru Afganistan ("Afganistan
Compact")”.
Motivat politic, terorismul blamează o instanţă sau o autoritate politică,
considerând că injustiţia nu poate fi înlaturată decât făcând apel la o instanţă violentă.
Specialiştii militari afirmă că terorismul presupune:
• selectarea combatanţilor din categorii motivate social, ideologic sau religios,
dedicate total unei cauze;
• pregătirea specială în centre, tabere sau şcoli organizate pe teritoriul unor state
permisive şi binevoitoare;
• organizarea unor largi reţele informative pentru găsirea şi studierea
obiectivelor atacurilor, cu eficienţă maximă în plan propagandistic;
• infiltrarea executanţilor în tarile şi obiectivele de atacat;
• executarea prin surprindere a atacurilor.
De cele mai multe ori, terorismul este conjunctural (cu excepţia regimurilor
totalitare).
Analiştii postmoderni ai fenomenului au ajuns la concluzia că un atare termen a
intrat în declin.
Naţionalismul, patriotismul sau interesele etnice, devin datorită globalizării,
desuete şi, prin urmare, nu mai pot constitui „motorul” actelor teroriste. În cazul unui
declin progresiv şi durabil al cauzei, terorismul poate deveni însă un scop în sine, o
activitate fără motivaţii explicite şi justificabile la nivelul analizei şi al grupului,
apărând ca o anomalie ce trebuie eliminată din viaţa socială.
Urmând o atare (pre)dispoziţie global-istorică, statele membre NATO au
condamnat şi în cadrul Summit-ului de la Bucureşti toate actele de terorism3, indiferent

3

Declaraţia de la Bucureşti: art.7. şi următoarele
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de motivaţia sau manifestarea lor, declarând că rămân în continuare determinate să
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lupte împotriva acestui flagel, la nivel individual şi colectiv, atât timp cât va fi necesar
şi în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile ONU. ”Noi acordăm o mare
importanţă protejării populaţiilor, teritoriilor, infrastructurii şi forţelor noastre
împotriva consecinţelor atacurilor teroriste. Vom continua să dezvoltăm şi să
contribuim la politici pentru a preveni şi contracara proliferarea, în scopul prevenirii
accesului teroriştilor la, şi folosirii de, arme de distrugere în masa”. Statele membre
NATO sunt de acord să consolideze capacitatea Alianţei de a schimba informaţii,
clasificate sau nu, privind terorismul, în special pentru sprijinirea operaţiunilor NATO.
Potrivit discursului preşedintelui Traian Băsescu, rostit la deschiderea lucrărilor
Consiliului Nord-Atlantic, „Democraţia este o valoare fundamentală apărată şi
promovată de NATO. Reuniunea noastră aici, în Palatul Parlametnului, vine să
întărească şi la nivel simbolic faptul că popoarele noastre sunt cele care ne-au
însărcinat să veghem la protejarea securităţii, stabilităţii şi prosperităţii lor. Suntem
responsabili în faţa acestora pentru deciziile pe care le luăm şi de care depinde viitorul
nostru comun. Discuţiile noastre de aseară s-au concentrat pe valori şi pe necesitatea
schimbării. Valorile noastre comune sunt cele care vor determina evoluţia pe mai
departe a Alianţei, fie că este vorba de extindere, de operaţiuni militare sau de politic
de apărare. Este important ca la acest Summit să consolidăm aceste valori şi să
dezvoltăm relaţiile cu cei care le împărtăşesc, la fel ca şi noi. Desigur, trebuie să
discutăm şi cum poate NATO răspunde mai bine celor care contestă valorile noastre
sau celor care încă nu le înţeleg. Am abordat aseară problema schimbărilor. În fapt,
vorbim despre capacitatea de adaptare continuă a Alianţei, structura care a reuşit să se
adapteze la realitaea post Război Rece. Această acomodare trebuie să se producă însă
la nivel politic şi operaţional, şi nu la cel al principiilor. Acum mai bine de zece ani,
Alianţa îşi punea problema dacă să se implice sau nu în operaţiuni în afara teritoriului.
Răspunsul se regăseşte în gama de operaţiuni conduse de NATO după 1995. Mai
recent, s-a pus problema extinderii activităţii NATO dincolo de sarcinile tradiţionale,
specifice apărării comune. Răspunsul se află în Afganistan, unde NATO este angajată
de o manieră consistentă în campania globală împotriva terorismului. Pe măsură ce
înaintăm în acest secol XXI, cu siguranţă că vom fi nevoiţi să răspundem unor noi
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provocări de securitate. Ce este însă cel mai important aici este să ramânem fideli
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principiilor fundamentale care au stat la baza constituirii Alianţei. România a aderat la
NATO şi a făcut-o prin eforturi însemnate, pentru a se bucura de aceste principii. Noi
contăm pe o alianţă în care naţiunile respectă aceste principii în mod uniform şi cu
convingere, o alianţă în care partenerii europeni şi cei din America de Nord ajung în
final la o soluţie avantajoasă pentru toţi, indiferent de divergenţele iniţiale; în fine, o
alianţă care ne permite nouă, europenilor, un cadru în care să ne exprimăm aspiraţiile
în materie de securitate internaţională. Am convingerea că acest Summit, prin deciziile
care vor fi adoptate, va marca trecerea la noi etape în implementarea proiectelor şi a
iniţiativelor ambiţioase pe care alianţa, împreună cu partenerii săi din Balcani, dar şi
din vecinătatea estică, le-a lansat. Am convingerea că, aşa cum agenda noastră din
aceste zile rezolvă multe dintre punctele discutate în urmă cu doi ani la Riga, tot aşa
Summit-ul următor va avea ca punct de referinţă pachetul deciziilor adoptate aici, în
capitala României”4.
Un atare discurs ne angrenează într-o altă încercare de reconfigurare – poate
utopică, poate realistă – a acestui „şes” al Istoriei, plasat într-un proces de
transumanizare, în ciuda divizării sale în secte, triburi şi facţiuni de tot felul.
Anticipând efectele acestei mutaţii istorice decisive ce implică Unitatea şi
Multiplicitatea, Ihab Hassan se întreba în „The Dismembrant of Orpheus”, ce model se
poate ascunde Dincolo de sau În spatele acestei implicări reciproce? Terorismul şi
totalitarismul, ereziile şi tendinţele ecumenice se implică reciproc, iar autoritatea se
auto-anihilează, conchide teoreticianul postmodernismului.

Abstract:
According to the Bucharest Summit Declaration, NATO stands ready to play its part in the
implementation of future security arrangements. As art.15 stands for „We condemn in the
strongest terms all acts of terrorism, whatever their motivation or manifestation. Our nations
remain determined to fight this scourge, individually and collectively, as long as necessary and
in accordance with international law and UN principles. Terrorists are using a variety of
conventional weapons and tactics, including asymmetric tactics, and may seek to use Weapons
4

Vezi http://www.amosnews.ro/ Discursul_presedintelui_Basescu_ la_deschiderea_lucrarilor_ Consiliului_
Nord_Atlantic-242277
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of Mass Destruction (WMD) to threaten international peace and security. We attach great
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importance to the protection of our populations, territories, infrastructure and forces against
the consequences of terrorist attacks. We will continue to develop and contribute to policies to
prevent and counter proliferation, with a view to preventing terrorist access to, and use of,
WMD. We will also continue to support our programme of work to develop advanced
capabilities to help defend against terrorist attacks, including through the continuing
development of new technologies”.
In this context, the American power deploys the rhetoric of military conflict as a means
of legitimizing its authority to act as global police and economic center: the global police state
will resort to hot wars in order to validate itself. Anticipating the decisive historical movements
and the importance of this dismount which involves Unity and Multiplication, Ihab Hassan
asked himself in “The Dismembering of Orpheus” what paradigm is hidden Outside or Beyond
this mutual involvement? Terrorism and totalitarian, heresy and ecumenical tendencies mutual
involvement, and an annihilated

authority, concludes the postmodernist theoretician.

Relegated from Marshall McLuhan’s global village, sent into another Alexandrine paradigm
which requires another language and type of dialogue.
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Privatizarea securităţii – actualitate şi perspective pe arena
internaţională
Alexandru BARBĂSURĂ

Motto: „Do only what you do best, and pay someone else to do the rest.”1

În ultima vreme se constată o tendinţă accentuată, la scară mondială, de a
privatiza totul, mai precis tot ce e posibil: liniile aeriene, transporturile urbane,
electricitatea, gazul, poşta, telefoanele, căile ferate, apa, serviciile de sănătate, ş.a. Ar fi
neînţelept să nu acceptăm că privatizarea oferă o serie de avantaje. Înlăturarea
monopolului statului poate încuraja eficienţa şi reduce pierderile, poate promova
bunăstarea şi modernitatea prin rentabilizarea riscurilor.
Dar, în acelaşi timp, am fi naivi dacă am pretinde că privatizarea poate sau
trebuie să fie extinsă în orice domeniu din sfera socialului sau politicului. Companiile
private sunt în final responsabile numai în faţa acţionarilor. Prin urmare, pot exista şi
implicaţii cu semnificaţii etice, care îmbracă şi cel mai neînsemnat aspect al privatizării
sau al surselor de finanţare care nu întotdeauna sunt cele mai potrivite.

Introducere

Fenomenul de privatizare a securităţii a luat amploare la începutul anilor 1990
impulsionat de existenţa a trei situaţii favorizante – sfârşitul Războiului Rece şi vidul
produs pe piaţa securităţii, transformarea naturii războiului şi amplificarea privatizării.
Armatele profesioniste naţionale şi-au redus efectivele şi devin din ce în ce mai puţin

1

Rumsfeld, Donald H. Annual report to the president and the congress: National defense strategy,
Department of Defense, United States of America (2005).
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numeroase chiar dacă, în acelaşi timp, instabilitatea globală a crescut.2 În schimb, în
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timp ce, într-o lume în continuă dezvoltare, războiul devine ”murdar” – amplificând
cererea de servicii militare profesioniste şi competente – cele mai avansate forţe armate
sunt din ce în ce mai mult dependente de tehnologii avansate, care, deseori, sunt
comercializate, operate şi întreţinute de firme private. În cele din urmă, procesul este
forţat de un impuls ideologic în direcţia privatizării şi externalizării serviciilor, în care
multe din instituţiile care au aparţinut statului - şcoli, puşcării, ordine publică – sunt
scoase la licitaţie. Această situaţie crează un nou context şi o cerere pentru consolidarea
unei industrii militare privatizate. Este important de subliniat că, în acelaşi timp, apar
schimbări care intenţionează să contrabalanseze evoluţia acestor forţe.
Industria securităţii privatizate este tot atât de diversificată cât este de diversă
externalizarea comercială, motiv pentru care nu toate firmele militare sunt
asemănătoare şi nu oferă aceleaşi servicii. Industria privată de securitate îşi împarte
activitatea în trei mari sectoare:
• Firme care furnizează servicii militare, cunoscute uzual sub numele de
”companii militare private” – acronimul PMC, ori ca ”firme private de securitate” –
PSC şi care oferă clienţilor asistenţă militară tactică, care poate include desfăşurarea de
activităţi în prima linie a dispozitivului de luptă. Exemplul clasic pentru acest tip de
servicii îl constituie firma ”Executive Outcome”, companie condusă şi compusă din
soldaţii fostului apartheid, care au desfăşurat acţiuni de luptă în Angola, Congo şi
Sierra Leone. În ultima vreme, anumite studii efectuate susţin posibilitatea încredinţării
misiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU unor astfel de firme, argumentând că
acestea sunt în măsură să gestioneze mult mai eficient decât căştile albastre din
armatele unor ţări slab dezvoltate desfăşurarea unor evenimente.
• Firme de consultanţă militară, formate din ofiţeri şi subofiţeri în rezervă, care
furnizează consultanţă strategică şi desfăşoară antrenamente pentru clienţii care doresc
să-şi transforme organizaţiile. Ei pot să-şi sprijine clienţii în transformarea radicală a

2

Între 1987 şi 1996, numărul indivizilor înrolaţi în armatele naţionale din întreaga lume a scăzut la
aproximativ 6 milioane. Spearin, Christopher - ”Private security companies and humanitarians: a corporate
solution to securing humanitarian spaces?”, în International Peacekeeping, vol. 8, nr. 1 (2001), pag. 27–28.
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capabilităţilor militare. Un exemplu din România îl constituie firma ”Cubic
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Corporation” (înfiinţată în 1951) prin ”Cubic Defence Group”3. Începând cu anul 2001
ea a fost prezentă şi a sprijinit Guvernul României în modernizarea armatei şi în
eforturile accesului în NATO (România a fost invitată să intre în NATO în noiembrie
2002 – Cubic prezentând această realizare pe situl companiei ca pe o reuşită a
consilierii). Iniţiativa de restructurare a Forţelor Armate Române a reprezentat pentru
Cubic şi importantul nostru aliat – SUA, pe de o parte şi România, pe de altă parte, un
parteneriat major concretizat într-un Plan Cadru de Restructurare complet integrat.
Toate zonele organizaţionale şi operaţionale au fost şi sunt continuu analizate de
echipele mixte Cubic-române. Pe baza observaţiilor sunt formulate soluţii pentru
îmbunătăţirea activităţii, schimbările ce trebuie operate pentru atingerea unui înalt nivel
de interoperabilitate, implementarea standardelor NATO, folosirea eficientă a
resurselor avute la dispoziţie. Un alt exemplu îl constituie firma MPRI (Military
Professional Resources Incorporated) care a participat la transformarea slab antrenatei
şi slab dotatei miliţii a Croaţiei într-o armată stil NATO care a desfăşurat cu succes în
1995 ”Operation Storm”.4
• Firme de sprijin pentru armată care operează contracte de multe miliarde de
dolari pentru furnizarea logisticii, intelligence-ului şi serviciilor de mentenanţă a
forţelor armate. Într-o eră a reducerilor de efective, acestea permit militarilor să-şi
concentreze energiile pentru lupta efectivă şi, de asemenea, să reducă sensibil reţinerile
politice în legătură cu mobilizarea de noi forţe. Exemplu am putea da companii cum ar
fi cea a Vice Preşedintelui Richard B. Cheney – Halliburton, prin satelitul Kellogg,
Brown & Root (KBR), care furnizează în prezent logistica pentru orice dislocare
majoră de trupe ale SUA.5

3

Pentru detalii, vezi http://www.cubic.com/cai1/romania.html
“Operation Storm” - operaţie militară de anvergură condusă de Croaţia cu sprijinul armatei Republicii
Bosnia şi Herţegovina în scopul recapturării enclavelor desemnate Zone de Protecţie a Naţiunilor Unite
(United Nations Protected Areas - UNPA) din centrul Croaţiei. Pentru mai multe informaţii vezi
Kovačević, Drago, Kavez - Krajina u dogovorenom ratu, Belgrad 2003, pag. 93-94.
5
Singer, Peter, The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned And Where To Next?,
Geneva Noiembrie 2004, pag.5 – Studiu comandat şi editat de Centrul pentru controlul democratic al
forţelor armate din Geneva.
4
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Încercând să concluzionăm, reţinem o posibilă definiţie. Companiile private de

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

securitate sunt corporaţii pe acţiuni care oferă, contra cost, următoarele servicii: analize
de risc, antrenarea forţelor locale, paza înarmată a unor locaţii, transportul de valori,
servicii de intelligence, securizarea locurilor de muncă sau a unor clădiri,
aprovizionarea în zone de conflict, procurarea de armament, personal calificat, suport
armat, suport aerian, suport logistic, asigurarea securităţii maritime, asigurarea
securităţii cibernetice, distrugeri de armamente şi muniţii, administrarea de puşcării,
supraveghere, servicii psyops, propagandă tactică, operaţii sub acoperire, pază de corp,
investigaţii, ş.a. Ele operează pe piaţa liberă, lucrează pentru mai mulţi angajatori odată
şi îşi fac reclamă profesionalismului lor. Aceste companii îşi conduc proiectele nu cu
angajaţi permanenţi, ci cu indivizi selecţionaţi dintr-o vastă bază de date cu ex-militari
sau cu foşti angajaţi din zona impunerii legalităţii. Aceste baze de date conţin
informaţii despre experienţa şi specializarea fiecăruia, astfel încât companiile să poată
încadra pe fiecare post solicitat personal calificat cu un domeniu de expertiză cât mai
aproape de specificul misiunii ce va trebui să fie executată. Indivizii pot apărea în mai
multe baze de date, se pot muta uşor de la un contract (şi o companie) la următoarea, se
pot angaja şi ca independenţi atunci când nu sunt sub un alt contract.

Puţină istorie6

Angajarea de ”străini” pentru a ne purta războaiele este o metodă la fel de veche
ca şi războiul însuşi. Aproape fiecare imperiu din trecut, de la cel egiptean la cel
victorian-britanic, a angajat într-o formă sau alta trupe străine. Legendele populare,
baladele, istorisirile din aproape fiecare perioada abundă în detalii despre acest subiect.
În unele perioade, ”întreprinzătorii” privaţi cunoscuţi în limbajul comun ca mercenari,

6

Pentru o înţelegere aprofundată a istoriei actorilor militari privaţi consultă Singer, Peter, Corporate
Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 2004 pag.
19–40; Shearer, D., International Institute for Strategic Studies, Private Armies and Military Intervention,
Adelphi Paper 316, Oxford University Press: Oxford, 1998; şi Milliard, T. S., ”Overcoming post-colonial
myopia: a call to recognize and regulate private military companies”, în Military Law Review, vol. 176
(iunie 2003), pag. 6–8.
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erau străini angajaţi individual şi introduşi în luptă pentru a reprezenta interesele celui
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ce plătea mai mult. În alte perioade istorice ei pot fi găsiţi organizaţi în grupuri mai
mult sau mai puţin eterogene. În ambele situaţii, însă, ceea ce-i motiva era profitul
obţinut din victoria în luptă.
S-a discutat mult referitor la monopolul statului asupra violenţei7. Dar dacă
cercetăm în istorie, acest monopol a fost mai degrabă o excepţie decât o regulă. De
fapt, având în vedere că statul ca unitate de conducere socială, apare în ultimii 400 de
ani, violenţa nonstatală a fost cea care a dominat sistemul internaţional în trecut.
Se pare că oameni specializaţi să lupte au apărut în istoria omenirii odată cu
prima diviziune socială a muncii. Constanţa existenţei conflictului în orice societate
umană presupune şi prezenţa unor specialişti care-şi câştigă cele necesare traiului
valorificându-şi abilităţile în folosirea cu eficienţă a forţei. Iar aceste deprinderi puteau
fi exploatate local sau în orice altă parte a lumii, oriunde erau bine plătiţi. În
consecinţă, soldaţii angajaţi să lupte contracost sunt o prezenţă universală în întreaga
istorie socială şi politică a războiului organizat.
Cea mai veche referire istorică oficială despre includerea luptătorilor străini
într-o armată datează de pe vremea regelui Shulgi din Ur (2094 – 2947 î.Hr.), iar cea
mai veche relatare a unei bătălii este cea de la Kadesh (1294 î.Hr.), în care faraonul
Ramses al II-lea a folosit luptători numizi în confruntarea cu hitiţii. Întreaga istorie
antică abundă de exemple şi povestiri referitoare la folosirea unor trupe străine. Chiar şi
Biblia relatează despre faptul că pentru vânarea israelienilor în afara Egiptului faraonul
a folosit o armată care includea străini angajaţi, iar David şi ai lui (care fugeau de Saul)
au folosit armata filistenilor condusă de Achish.
Datorită acestor alianţe tymocratice au început să apară o serie de forţe
specializate în anumite domenii ale războiului foarte preţuite de armatele locale cărora
le lipseau astfel de abilităţi. Dezvoltarea lor a continuat în timpul ascensiunii greceşti şi

7

Conform concepţiei sociologului Max Weber referitoare la statul naţional modern, una din caracteristicile
definitorii ale statului o reprezintă monopolul asupra folosirii legitime a forţei, incluzând sancţionarea,
controlul şi folosirea forţei. Weber, M., T. Parsons, The Theory of Social and Economic Organization, Ed.
Free Press: New York, 1964, pag. 154.
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chiar a celei romane. Cu excepţia câtorva oraşe-cetăţi, cum ar fi Sparta, care se bazau
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pe armata formată din cetăţeni, era o practică generală pentru armatele Greciei antice
de a-şi completa forţele cu specialişti veniţi din afară. Cele mai renumite dintre acestea
aveau în compunere aruncători (cu praştia) cretani, hopliţi8 din Siracuza şi cavalerie
tesaliană. De asemenea, câteva unităţi navale angajate de Atena i-au reprezentat
interesele în Războiul Persan. Lista continuă cu macedonenii care şi-au demonstrat
măiestria armelor luptând în Războiul Peloponesian (431 – 404 î.Hr.) pentru multe
oraşe-state greceşti. Iar după aceea, sub comanda regelui Filip, şi-au înfrânt vechii
clienţi în următorul război. La sfârşitul cuceririi Imperiului Persan (336 î.Hr.) armata
lui Alexandru cel Mare, fiul lui Filip, s-a transformat dintr-o armată predominant
macedoneană într-o forţă constituită cu predilecţie din soldaţi angajaţi. El a folosit şi o
flotă formată din 224 de vase, contractată de la fenicieni.
Deşi Roma timpurie era renumită prin armata sa formată din cetăţeni, ea s-a
bazat foarte mult pe mercenari. Chiar şi în perioada Republicii, Roma se baza pe
completarea armatei prin angajarea de unităţi specializate, mai ales de arcaşi şi
cavalerie. Aceste unităţi erau compuse din luptători selecţionaţi din zonele slab
dezvoltate ale lumii antice. De exemplu, în timpul Războaielor Punice, Roma avea în
compunere subunităţi formate din numizi, galli, iberici, cretani, toţi angajaţi în
schimbul unor sume de bani. Odată ce imperiul creştea, misiunile armatei romane se
diversificau şi îşi extindeau aria de responsabilitate, iar recrutarea cetăţenilor nativi
romani devenea din ce în ce mai greu de realizat, în aşa fel încât la sfârşitul secolului
III al erei noastre, armata imperială era mai mult germanică decât romană.
Folosirea angajării soldaţilor a continuat şi în Evul Mediu, suplimentând
sistemul feudal existent în Europa la acea vreme de îndeplinire a responsabilităţilor
militare de către supuşi, dar oricum folosirea pe scară largă a forţelor mercenare devine
efectivă în Evul Mediu Târziu, secolele XIV şi XV, o dată cu declinul sistemului
feudal. Crearea ”Companiilor Libere” (termen derivat din ”con pane” – care desemna
pâinea pe care membrii acestor grupuri o primeau în schimbul serviciilor prestate), cel
mai des un amestec pan-european de indivizi care slujiseră anterior în armatele feudale,

8

Infanterie echipată cu armură din Grecia Antică. Vezi www.wikipedia.org/wiki/hoplite
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îşi are originea într-un sistem feudal de adoptare a plăţii ”taxei de scut”9. Folosirea
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acestei taxe a favorizat pentru angajarea de forţe mercenare mai degrabă decât pentru
constituirea (şi astfel privarea comunităţii de mâna de lucru şi, mai târziu de plătitorii
de taxe) unei miliţii locale. 10
În urma încetării ostilităţilor, o mare parte din aceste companii, în prealabil
implicate în generarea sau întreţinerea conflictului, au refuzat să depună armele. Fără
rădăcini feudale sau naţionaliste (concept aproape necunoscut la acea vreme), ei
bâtuiau prin toată Europa în căutarea celui mai profitabil angajator, luptând chiar şi
împotriva armatelor ”regulate” (în realitate puternic întărite cu mercenari, dar sub
controlul statului şi nu al unui pirat). Creşterea ofertei de mercenari elveţieni, apoi
recrutarea de forţe mercenare germane din secolele XV şi XVI, au determinat
ascensiunea dorinţei de exploatare a pieţei europene de mercenari extraordinar de
profitabile care a înflorit pe ruinele feudalismului.
Punctul de răscruce în folosirea la scară a armatelor de mercenari a fost
Războiul de treizeci de ani (1618 – 1648) care a fost urmat de Pacea de la Westfalia.
Apariţia statelor naţionale coroborată cu dezvoltarea pe scară largă armamentului de
foc, în special a artileriei, conduce la marginalizarea rapidă a ”armatelor private” ca
forţă principală a monarhiilor europene.11 Dezvoltarea industrială pe continent şi în
special în Apusul Europei va duce la crearea armatelor naţionale, echipate şi întreţinute
exclusiv de stat astfel că, în secolul XVIII vom întâlni mercenari în număr mare în
special în conflictele extraeuropene (Războiul de şapte ani, în 1756-1763, pe
continentul Nord American, Războiul de independenţă al SUA – 1776). De atunci şi
până în zilele noastre, grupurile de războinici cu contract vor fi folosiţi punctual, în
9

Singer, Peter, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press:
Ithaca, N.Y., 2004 pag. 23
10
Stonor-Saunders relatează că în 1336, în oraşul-stat Florenţa: “...deşi erau aproximativ şase sute de
florentini care serveau cu caii şi armele în favoarea oraşului, ei preferau să-şi trimeată înlocuitori decât să
participe în persoană”; el continuă, afirmând că ”mobilizarea unei miliţii cetăţeneşti reprezenta un factor
perturbator pentru afacerile comerciale, manufacturiere sau financiare. Prin urmare, din 1351 Florenţa a
comutat obligaţia serviciului personal într-o taxă în argint şi sare.” (pag. 175, Stonor-Saunders, 2004)
11
„Mercenarii şi auxiliarii sunt nefolositori şi periculoşi, iar dacă cineva îşi bazează statul pe armele
mercenarilor, niciodată nu va fi stabil sau sigur, pentru că ei sunt egoişti, ambiţioşi, fără disciplină, fără
credinţă, mândri printre prieteni, laşi în faţa inamicului, ei nu au frică de Dumnezeu şi nu sunt loiali
oamenilor” scrie Machiavelli în Principele. Machiavelli, Niccolo, The Prince, Ed. Penguin Press, Londra,
1968, pag. 77.
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grupuri mici, pentru perioade de timp limitate şi scopuri bine de finite (de exemplu,
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protejarea rutelor de transport a companiilor englezeşti, în special în Africa).
În concluzie, istoria confruntărilor armate, încă de pe vremea grecilor şi romanilor
antici, au fost indisolubil legate de existenţa unor indivizi care îşi ofereau serviciile în
luptă pentru cei care aveau nevoie de ele.12 Exemplele care susţin această afirmaţie:
recrutarea şi folosirea în Imperiul Grec şi în cel Roman de unităţi angajate; Companiile
libere folosite în timpul Războiului de o sută de ani; Condotierii italieni; Scoţienii în
secolul al XVIII-lea în Rusia; regimentele hessiene13 din Războiul de independenţă
american; unităţile de mercenari elveţiene care includ şi Garda Elveţiană, cea care
păzeşte şi în zilele noastre Vaticanul; Companiile Indiei de Est olandeze şi englezeşti.

O imagine actuală a fenomenului privatizării securităţii

Dacă cineva pune o broască într-o oală cu apă clocotită, broasca va sări imediat
şi va încerca să scape. Dar dacă pui broasca într-o oală cu apă rece şi apoi încălzeşti
încet, încet oala, în mod evident broasca va rămâne în oală, chiar dacă temperatura apei
creşte mortal, eventual până va fierbe. Morala acestei alegorii este că schimbările
graduale pot fi (şi se pare că, dacă se foloseşte şi variabila timp, chiar sunt)
imperceptibile. Această strategie, ca şi conceptul în sine, pot fi folosite asupra
grupurilor şi sistemelor sociale într-o multitudine de moduri. Iar subiectul pe care-l
discutăm acum – privatizarea securităţii – este un exemplu elocvent.
În 1967, un fost colonel britanic, Sir David Stirling, fondatorul Serviciului
Aerian Special britanic (SAS), pune bazele companiei denumite ”WatchGuard
International”. Folosind personal selectat mai ales din foştii militari SAS, unul dintre
primele contracte pe care amintita companie l-a derulat a fost antrenarea soldaţilor din
12

Vezi Cap. 2, “Privatized Military History” în Peter Singer, Corporate Warriors: The Rise of the
Privatized Military Industry, Ithaca, Ed. Cornell University Press, NY. 2003.
13
Termenul Hessian face referire la locuitorii statului german Hesse. În domeniul nostru de referinţă,
desemnează regimentele germane din secolul XVIII aflate în serviciul Imperiului Britanic, unităţi care au
luptat împotriva coloniştilor americani pe timpul Războiului de independenţă al SUA.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hessian
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sultanatele Golfului Persic.

14

De la aceste începuturi timide, Companiile Militare
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Private (PMC) s-au înmulţit în progresie, acoperind în principiu toate sectoarele care,
de obicei, erau deservite de armata de stat profesionistă. În zilele noastre nu este de loc
neobişnuit să vezi contractori privaţi întreţinând, reparând sau chiar operând sisteme de
arme extrem de complexe cum ar fi bombardierele strategice B2, rachetele Patriot,
navele de luptă cu propulsie nucleară, aparatul de zbor Global Hawk cu multitudinea
lui de senzori. De fapt, mulţi experţi au susţinut că ar fi probabil imposibil pentru
armata SUA să desfăşoare operaţii militare majore oriunde pe glob fără sprijinul
numeroşilor contractori, cei care menţin aproximativ 28% din întregul sistem de
armamente.15 Pe glob acum fiinţează acum mai multe sute de Companii Militare
Private care operează în aproape 100 de ţări16.
După cum prezenta în 2005 Donald Rumsfeld, fostul Secretar american al
Apărării17, preşedintelui şi congresului SUA strategia naţională a apărării, principala
provocare a gestionării forţei o reprezenta menţinerea calităţii şi standardelor înalte,
reconfigurarea forţei viitorului precum şi dezvoltarea şi susţinerea stării generale de
pregătire pentru luptă a forţei, cu costuri rezonabile. Toate acestea conduc la concluzia
iminentă a necesităţii privatizărilor viitoare. În schimbările ce trebuie făcute la nivel
tactic şi operaţional, trebuie avut în vedere mediul specific în asociere cu protejarea
forţei, asigurarea intelligence-ului, supravegherii şi recunoaşterilor, de asemenea şi
pentru a proiecta, construi şi susţine o forţă operaţională expediţionară. În acest sens,
sarcinile personalului militar trebuie regândite şi reduse la ceea ce este esenţial pentru
câmpul de operaţii, iar în acest caz trebuie angajaţi mai mulţi civili şi contractori care

14

Misiunea Companiei WatchGuard a fost atât de a antrena gărzile palatului şi unităţile forţelor speciale
cât şi de a sprijini operaţiile militare desfăşurate împotriva rebelilor şi dizidenţilor. Vezi O’Brien, Kevin A.
“PMCs, myths and mercenaries: The debate on private military companies” Royal United Service Institute
Journal, February 2000
15
Vezi Wither, James, Expeditionary Forces for Post Modern Europe: Will European Military Weakness
Provide an Opportunity for the New Condottieri?, Conflict Studies Research Centre, Ianuarie 2005, pag. 5,
Yeoman, Barry “Soldiers of Good Fortune”, în Mother Jones Journal, mai/iunie 2003 şi Spearin, C., “The
Emperor’s Leased Clothes: Military Contractors and their Implications in Combating International
Terrorism”, International Politics, Vol. 41, No. 2 (2004), pag. 255.
16
Singer, P.W., “Peacekeepers, Inc.”, Policy Review, Nr.119
17
Donald Rumsfeld a fost al 13-lea Secretar de Stat pentru Apărare al SUA (sub administraţia Ford) şi al
21-lea Secretar de Stat pentru Apărare al SUA sub administraţia George W. Bush. În urma demisiei
prezentate, a fost fost înlocuit la 18 decembrie 2006 de către Robert Gates.
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să ”elibereze de sarcini militarii pentru a permite acestora să se concentreze asupra
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sarcinilor specific militare”.18 În altă ordine de idei, această situaţie este un răspuns la
creşterea costurilor necesare recrutării şi instruirii de personal militar nou. În orice
moment sunt mii de soldaţi aflaţi în procesul de instruire care nu sunt gata pentru
război şi care, de cele mai multe ori, nu pot fi dislocaţi acolo unde este nevoie de ei.
Mai mult, toate aceste forţe care nu pot fi folosite consumă resurse semnificative.
Conform părerii lui Rumsfeld, măsurile ce se aplică au drept scop să amplifice starea
de pregătire pentru luptă a forţei, să schimbe direcţia eforturilor şi a resurselor ”de la
birocraţie către câmpul de luptă”.19 Dar priorităţile s-au schimbat şi, în pofida
afirmaţiei fostului secretarul pentru apărare conform căreia Pentagonul va externaliza
totul mai puţin sarcinile militare principale, acum contractorii militari îndeplinesc şi
multe dintre aceste sarcini.
Contractorii furnizează astfel serviciile esenţiale în misiunile de menţinere a
păcii, de consiliere a poliţiei civile în instruirea militarilor recruţi şi a forţelor de poliţie.
Războiul împotriva terorismului a făcut să crească importanţa serviciilor de informaţii,
pe care contractorii le furnizează cu rapiditate. Aşa cum a demonstrat şi conflictul din
Irak, multe dintre responsabilităţile militare care nu pot fi tehnic considerate sarcini
esenţiale pentru armată devin, în mijlocul războiului, sursă de activitate pentru
contractori. Conducerea unei cisterne poate să nu pară o responsabilitate integral
militară, dar dacă şoferul distribuie combustibil trupelor care operează în zona
acţiunilor de luptă, şoferul de cisternă trebuie să aibă mult mai multă experienţă
militară decât se anticipase iniţial. În mod similar, translator poate suna foarte
pământesc, dar doi din cei patru contractori implicaţi în raportul Taguba asupra
abuzurilor de la închisoarea militară de la Abu Graib erau angajaţi ca interpreţi sau
translatori.
Raportul Biroului de Contabilitate Generală (GAO) al SUA referitor la
operaţiile militare desfăşurate sub patronatul Departamentului Apărării menţionează că,

18

Rumsfeld, Donald H. (2005). Annual report to the president and the congress: National defense strategy.
Department of Defense United States of America, reeditat la 14 aprilie 2007, pag.57
19
Rumsfeld, Donald H. (2005). Annual report to the president and the congress: National defense strategy.
Department of Defense United States of America, reeditat la 14 aprilie 2007, pag.62
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începând cu primul Război din Golf (1991), sunt folosiţi pe scară largă contractori
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militari în toate operaţiile militare majore, inclusiv pentru misiunile de menţinere a
păcii şi de asistenţă umanitară din Somalia, Haiti, Bosnia, Kosovo şi Afganistan.
Creşterea semnificativă a folosirii contractorilor de către Departamentul Apărării este
rezultatul reducerilor succesive a dimensiunilor armatei combinată cu o creştere a
numărului operaţiilor şi misiunilor iniţiate, dacă ar fi să nu luăm în calcul şi creşterea
complexităţii sistemelor de armamente. În orice caz, nici măcar Departamentul
Apărării nu cunoaşte în totalitate suportul acordat de contractori forţelor dislocate în
teatrele de operaţii, nu există o supraveghere a dimensiunilor acestor contracte. Având
în vedere situaţia instabilă din Irak şi luând în considerare schimbările în strategia şi
tactica operaţiilor putem înţelege de ce multe contracte sunt prelungite, amânate sau
extinse, de ce, din cauza incertitudinilor de la începutul ostilităţilor, multe contracte
sunt semnate înainte de a fi definite în totalitate. De asemenea, aceste contacte nu pot
fixa nici numărul de personal implicat şi nici totalitatea activităţilor ce vor fi
desfăşurate. Companiile care au responsabilităţi multiple îşi pot schimba priorităţile de
la zi la zi şi pot folosi un număr diferit de angajaţi în funcţie de sarcina ce trebuie
îndeplinită. Contractorii militari privaţi îşi au propria agendă de activităţi care poate fi
diferită de cea a Departamentului Apărării.
Conform raportului GAO corespunzător anului 2006, contractorii militari
privaţi furnizează forţelor SUA dislocate în teatrele de operaţii ”servicii de
comunicaţii; interpreţi care însoţesc patrulele militare; susţinerea de bază a operaţiilor
(ex. cazarea, hrănirea efectivelor); întreţinerea sistemelor de armamente; analiza
informaţiilor; o mare varietate de activităţi conexe. Mulţi din aceşti contractori trăiesc
şi muncesc cot la cot cu militarii pe care-i deservesc şi împart cu aceştia aceleaşi riscuri
şi privaţiuni.” În acelaşi raport se estimează că numai armata terestră a SUA, fără a lua
în considerare contractorii marinei sau ai forţelor aeriene, lucrează cu un număr de
aproximativ 60.000 de contractori care sprijină forţele dislocate în Asia de sud-vest.
Ritmul de dezvoltare este ameţitor dacă luăm în considerare faptul că în conflictul din
1991 au fost folosiţi 9.200 de contractori.
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În acelaşi timp, se estimează că 30% din serviciile esenţiale de securitate din
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Orientul Mijlociu sunt îndeplinite de civili înarmaţi care participă la proiectele de
reconstrucţie, escortează convoaie în zone ostile, apără locaţii strategice şi personalităţi
oficiale publice, cum ar fi, de exemplu, preşedintele afgan Hamid Karzai, care este
păzit de contractori privaţi20. În Irak sunt aproape 20.000 de angajaţi de la 60 de
companii diferite care desfăşoară misiuni de securitate şi alţi 50.000 – 70.000 de civili
neînarmaţi care îşi desfăşoară activitatea în diferite servicii de sprijin pentru armată, de
la spălarea lenjeriei la activităţi de construcţii.21 Pentru a putea avea imaginea de
ansamblu a dimensiunilor folosirii contractorilor, menţionez că cei 20.000 de
contractori militari care desfăşoară acţiuni în Irak echivalează cu o întreagă divizie a
armatei SUA. În precedentul Război din Golf raportul personal militar versus
contractori privaţi era de 50 la 1. Referitor la perioada actuală apar mai multe variante
de proporţii pentru Irak, de la 15 militari la 1 contractor22 şi până la 7 la 1.23 Se
vehiculează cifre care spun că aproximativ 700.000 de contractori desfăşoară pentru
Pentagon diferite tipuri de activităţi în sprijinul armatei. În ciuda situaţiei din zonă, mai
mult de 60 de Companii Militare Private îşi au sediul în Irak, au pagini web cu
informaţii privind oferta de servicii cu o plajă extrem de mare, de la servicii de relaţii
publice până la asanarea terenurilor de câmpurile de mine şi muniţiile neexplodate.

În final, consider potrivit să menţionez şi despre sprijinul politic sau acceptarea
tacită pe care o are această tendinţă de privatizare a securităţii. Pentru că, poate nu
tocmai întâmplător – partidul lui Rumsfeld fiind cel care controlează astăzi24 fluxul
evenimentelor din acest sector – câteva din aceste companii se constituie în sponsorii

20

Cohen, Michael C. și Küpçü, Maria F., ”Privatizing Foreign Policy”, în World Policy Journal, nr. 22 (3),
2005
21
Peter Singer, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca, Ed. Cornell
University Press, NY. 2003.
22
Schumacher, Gerald, A bloody business: America’s war zone contractors and the occupation of Iraq, Ed.
Zenith Press. St. Paul, 2006.
23
Cohen, Michael C. și Küpçü, Maria F., „Privatizing Foreign Policy”, în World Policy Journal, nr. 22 (3),
2005.
24

Studiul de faţă a fost predat spre publicare în prima parte a lui 2008, cu mult înainte de victoria clară în
alegerile prezidenţiale şi pentru Senat a Democraţilor
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campaniilor electorale. Un sigur exemplu: între 1990 şi 2002, KBR a donat suma de
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2.379.792 $ în contribuţii politice aproape exclusiv Republicanilor. Iar în anul 2002,
contribuţia la diferitele activităţi Republicane a fost de 120.784 $.25 Nu putem să facem
nici o estimare referitor la aceste sume, perfect legale de altfel. Dar, cu siguranţă,
evoluţia acestui fenomen nu va fi frânată din raţiuni politice, chiar dacă există o serie
întreagă de inconveniente şi deficienţe de ordin executiv.

NATO şi fenomenul privatizării securităţii

La sfârşitul rivalităţii bipolare, moment al amplificării fenomenului privatizării
securităţii, discutăm de o alianţă statică, defensivă şi reactivă. Progresiv, NATO şi-a
modificat percepţia asupra securităţii, rolul său, mai bine zis, al forţelor sale armate, a
fost extins prin participarea la misiuni în sprijinul păcii, a dezvoltat relaţiile cu ţările
din afara organizaţiei şi a acceptat ulterior noi membri. Evenimentele din anii `90
(conflictele din Balcani, procesul de extindere) au dovedit că NATO este o organizaţie
flexibilă, care se adaptează evoluţiilor mediului de securitate. Începea atunci procesul
de ”globalizare” al NATO, ca răspuns la globalizarea riscurilor, într-o lume în care
insecuritatea nu mai este definită în parametrii geografici teritoriali. Astfel, NATO a
evoluat de la imperativul ”out of area or out of business” până la ambiţia sa actuală de
a acţiona acolo unde este nevoie. 26
Inevitabilă din punct de vedere strategic, globalizarea NATO exercită presiuni
asupra coeziunii aliate. De aceea, în prezent, procesul de transformare din cadrul
NATO presupune îmbinarea a două dimensiuni: politică şi militară. NATO nu
reprezintă doar un furnizor de trupe, ci un forum de dezbateri strategice robuste.
Afirmarea NATO nu numai ca structură şi forţă motrice dedicată acţiunii comune, ci şi

25

Cray, Charlie, „Disaster Profiteering: The Flood of Crony Contracting Following Hurricane Katrina”, în
Multinational Monitor, Sept./Oct. 2005.
26
Frunzeti, Teodor, Globalizarea securităţii, Colecţia Polemos, Editura Militară, Bucureşti 2006, pag.194195.
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ca forum de dezbateri constructive şi eficiente, ca bază a construcţiei consensului
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reprezinată, în sine, baza întregului proces de transformare şi adaptare a Alianţei.
Cu toate că procesul de privatizare a securităţii , proces concomitent cu
transformarea NATO, cunoaşte o ascensiune fără precedent, pentru alianţa NordAtlantică el este la faza de definire conceptuală. Importanţa colaborării efective dintre
sectorul afacerilor şi guverne – factor critic în conceperea şi implementarea cu succes a
strategiilor globale de securitate – a fost demonstrată pe timpul Forumului NATO
asupra Afacerilor şi Securităţii desfăşurat la Berlin în februarie 2004 şi subliniată la
Istanbul în cadrul Forumului cu aceeaşi temă, urmat de Summit-ul NATO al Șefilor de
State şi Guverne din iunie 2004. Forumul s-a bucurat de prezenţa unor figuri
reprezentative din domeniu care au discutat despre lupta internaţională împotriva
terorismului, despre detalii referitoare la cele mai importante aspecte cu care se
confruntă guvernele pe de o parte şi sectorul privat, pe de altă parte. Discuţiile au
inclus tematici de genul securităţii şi ciberterorismului, securităţii fizice şi protecţiei
infrastructurii critice, a protecţiei NBCR şi a contramăsurilor medicale.
Summit-ul de la Istanbul nu a putut, însă, realiza consensul cu privire la măsuri
decisive de implicare a Alianţei în lupta globală împotriva terorismului şi nici la
angajarea sa în Irak, aşa cum propusese preşedintele american George W. Bush. În
schimb s-au decis măsuri de implicare extinsă în Afganistan, în cadrul Forţei
Internaţionale de Asistenţă de Securitate (ISAF), inclusiv punerea în funcţiune a unor
Echipe de Reconstrucţie Provincială (PRT). S-au luat, de asemenea, decizii pentru
oferirea de asistenţă guvernului irakian în domeniul pregătirii armatei şi a forţelor de
securitate.
Nici în cadrul Summit-ului de la Riga nu a fost atinsă problematica privatizării
securităţii şi nici în Summitul de la Bucureşti nu se prefigurează discutarea unei astfel
de teme. De fapt, se pare că Alianţa Nord-Atlantică – organizaţie bazată pe
comunitatea de valori şi interese care se adaptează constant noilor riscuri şi ameninţări
– rămâne principala structură de apărare colectivă capabilă să garanteze securitatea
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democratică.27 Iar în ceea ce priveşte privatizarea securităţii, fiecare stat membru are o
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poziţie şi o politică proprie.
Să ne concentrăm puţin atenţia în zona Afganistanului, unde NATO are
dislocaţi 36.750 de militari, majoritatea în estul şi sudul ţării, zone afectate de atacurile
talibane. Această misiune este prima şi de cea mai mare anvergură operaţie militară în
afara Europei. În octombrie 2006, NATO-ISAF a preluat comanda forţei militare
internaţionale de la coaliţia condusă de SUA şi între sarcinile cheie pe care le are sunt
incluse sprijinirea guvernului afgan în extinderea autorităţii în întreaga ţară,
desfăşurarea, în cooperare cu forţele de securitate afgane, de operaţii pentru asigurarea
stabilităţii şi securităţii, sprijinirea formării armatei naţionale şi susţinerea programelor
guvernului afgan de dezarmare a grupurilor insurgente. Orientările politice şi
coordonarea misiunilor aparţine principalului forum de decizie din NATO, Consiliul
Nord-Atlantic. Având la bază orientările Consiliului, comanda şi controlul strategic
sunt exercitate de cel mai înalt comandament operaţional NATO, Comandamentul
Suprem al Puterilor Aliate din Europa (Supreme Headquarters Allied Powers din
Europe – SHAPE) situat la Mons, în Belgia.
Concomitent cu aceste structuri, o dată cu intrarea coaliţiei de forţe conduse de
SUA în Afganistan (din 2001), au pătruns şi contractorii privaţi de securitate.
Actualmente se estimează că sunt active şi coexistă un amestec de companii de
securitate locale şi internaţionale ce numără între 18.500 şi 28.000 de indivizi. Ele
oferă o gamă largă de servicii care includ paza unor locaţii sau personalităţi,
antrenament sau suport logistic pentru operaţiile militare. Cu aproape doi ani în urmă,
guvernul Afganistanului a iniţiat un proces legislativ de reglementare a activităţii
acestui tip de companii, dar nici până astăzi nu a apărut nimic palpabil. O mulţime de
elemente ale proiectului sunt încă într-o vie dezbatere, incluzând problemele procesului
de acordare a licenţei pentru desfăşurarea unor activităţi de acest tip, identificarea
membrilor companiilor, folosirea armamentului, precum şi dispoziţii generale pentru
proprietari şi operatori.

27

* * * Strategia de securitate a României – aprilie 2006
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Misiunile desfăşurate de contractori în Afganistan reprezintă un secret ştiut de

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

toată lumea. Toate misiunile umanitare, toate convoaiele cu ajutoare, toate ambasadele
au nevoie de protecţie. Cu toţii ştim că statele NATO nu au suficiente trupe în zonă, ori
pentru că sunt confruntate cu alte războaie sau probleme, ori pentru că se confruntă cu
refuzul alegătorilor de acasă. Contractorii privaţi de securitate ar trebui să acopere
golul permiţând, spre exemplu, celor care lucrează în Afganistan să-şi desfăşoare
activităţile fără a fi răpiţi de talibani. Prezenţa altor contractori este legată de
construirea forţei interne şi antrenarea miliţiei sau militarilor din armata locală. Cu
toate acestea, lipsa de transparenţă contribuie la crearea unui haos între contractorii de
securitate şi actorii militari internaţionali (ISAF-NATO sau Forţele de Coaliţie), între
angajaţii Companiilor Private de securitate şi comunitatea internaţională civilă, între
contractori şi grupurile înarmate ilegale, între contractori şi forţele locale de securitate,
şi lista ar putea continua. Per total, Companiile Private de Securitate nu sunt bine
văzute în Afganistan. Chiar dacă asigură securitatea clienţilor, ele nu ajută la
îmbunătăţirea climatului general de securitate al populaţiei. Mai degrabă, populaţia
locală intervievată susţine că prezenţa acestora creează un climat de neîncredere şi
chiar de insecuritate. Au fost aduse câteva argumente în sprijinul afirmaţiei:
legitimitatea acestora; armamentul greu pe care aceştia îl folosesc de multe ori abuziv;
comportamentul nepoliticos şi ”agresiv” faţă de populaţia locală; bănuite legături dintre
contractori şi infracţionalitatea din zonă; îngrijorarea că resusele pentru reconstruirea
Afganistanului, şi aşa puţine, sunt risipite de contractori, dacă e să luăm în considerare
costurile (ridicate) ale serviciilor. Cele mai multe din aceste teme de îngrijorare îşi au
izvorul în problemele inerente legate de insuficienta transparenţă, lipsa reglementărilor
şi a monitorizării inadecvate. Se pare că principala problemă în Afganistan, pentru a-i
putea obliga pe toţi să adopte o conduită corectă şi pentru a preveni abuzurile şi
practica afacerilor ilegale, o constituie reglementarea activităţilor companiilor private
de securitate (şi aplicarea corespunzătoare a reglementărilor).
În cooperare cu alte forţe naţionale şi internaţionale de securitate, prin
intermediul ISAF, NATO se află în situaţia de a juca un rol important în neutralizarea
multora dintre ameninţările care ar putea altfel să submineze perspectivele pentru
normalizarea în zonă. Este adevărat că responsabilitatea pentru asigurarea securităţii
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aparţine în ultimă instanţă guvernului Statului Islamic de Tranziţie al Afganistanului,
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sprijinit de un ISAF condus de NATO, care creează mediul de securitate necesar
structurilor indigene de securitate pentru a-şi extinde în mod gradual influenţa în
întreaga ţară. Dar până în momentul în care ei vor fi capabili să facă acest lucru, NATO
trebuie să asigure resursele corespunzătoare pentru a putea realiza angajamentele pe
care şi le-a asumat şi de care depinde, într-o mare măsură, credibilitatea sa.

Externalizarea prestării serviciilor de securitate în România. Parteneriatul
public-privat

Este tot mai evident că securitatea devine, în secolul XXI, elementul pe care se
sprijină dezvoltarea economică şi, implicit, bunăstarea populaţiilor. Spectrul în care
trebuie gestionată problematica securităţii, de la individ la mediul înconjurator, impune
noi abordări, noi concepte şi noi instrumente, atât decizionale cât şi acţionale.
Noile realităţi, perspectivele determinate de mutaţiile politice, economice,
ştiinţifice, religioase sau de mediu impun în mod obiectiv redefinirea securităţii. În
România, ca în majoritatea statelor post-comuniste, termenul ”securitate” a căpătat un
sens peiorativ prin care se înţelege intervenţia statului în viaţa individului, motiv serios
pentru care nu a fost introdus în documentele legislative. Cu toate că instituţiile
internaţionale folosesc acest termen – Consiliul pentru Securitate al ONU sau
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) – societatea românească
evită adaptarea terminologică.
Securitatea unei naţiuni în general, şi a României în particular, devine o
problemă de cooperare de tip public-privat, în care autorităţile şi instituţiile statului
gestionează riscurile şi ameninţările identificate prin Strategia de Securitate, iar firmele
private de securitate – care oferă servicii de securitate privată – devin responsabile (în
condiţii contractuale) de vulnerabilităţile specifice domeniului privat al statului sau al
individului. Autorităţile specializate şi serviciile de securitate privată trebuie să fie într-
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o relaţie de complementaritate, ambele contribuind la realizarea unui mediu naţional de
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securitate favorabil dezvoltării economice.
Securitatea a devenit un ”produs de consum” care generează apariţia în ecuaţie
şi a altor termeni, proprii pieţei libere, precum preţul sau standardele de calitate. Astăzi
se caută identificarea unor standarde de tip ISO pentru serviciile de securitate privată,
menite a oferi aceeaşi calitate pentru aceleaşi tipuri de servicii, atât la New York, cât şi
la Moscova, Londra sau Tokyo. Finalitatea, de maximă generalitate, a acestui demers
este realizarea, la nivel internaţional, a unui sistem de securitate sustenabil.
În situaţia în care ameninţările de tip terorist deţin astăzi prima poziţie în
strategiile naţionale devine evident că securitatea publică, şi implicit a individului,
trebuie gestionată în modalităţi noi, non-tradiţionale. Aceste noi abordări impun
reconsiderarea activităţii de prevenire, activitate care aduce în prim plan culegerea de
informaţii şi menţinerea unei stări de alertă şi supraveghere profesionalizata. Statul, din
ce în ce mai mult, trebuie să coopereze cu capabilităţile private de gestionare a
securităţii, atât a bunurilor cât şi a persoanelor. Serviciile de securitate privată trebuie
să devină principalul partener specializat, înalt calificat, al statului în gestionarea
securităţii naţiunii.
Din această calitate decurg atât drepturi cât şi obligaţii, atât pentru stat cât şi
pentru serviciile de securitate privată. Drepturile şi obligaţiile, modalitatea de obţinere
a licenţelor, certificarea profesională sau controlul activităţii acestor firme de securitate
privată trebuie să fie reglementate prin lege, sau alte acte normative, în modalităţi care
să permită dezvoltarea performanţei profesionale, impunerea unor standarde de calitate
a serviciilor, de nivel internaţional, realizarea unei deontologii profesionale adecvate
dar şi reducerea posibilităţii de introducerea a arbitrariului, sau chiar a abuzurilor.
Transparenţa acestor activităţi va permite creşterea performanţei şi a încrederii atât a
cetăţenilor cât şi a statului în aceste gen de servicii.
Primele firme de profil din România şi-au început activitatea în anii 1991-1992,
iar primul act normativ în domeniu a apărut în anul 1996. Asociaţia Română de
Securitate afirmă că 994 de firme au obţinut licenţe de operare pe întregul teritoriu
naţional, la nivelul anului 2003. În mod oficial, conform datelor puse la dispoziţie
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autorilor studiului, există 37.291 angajaţi în cadrul acestor firme de securitate privată.28
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Conform studiului, serviciile de protecţie româneşti sunt, în mod tradiţional, solicitate
de firme private sau de instituţii care necesită servicii de pază. Pe de altă parte apelul la
aceste gen de firme este şi consecinţa neîncrederii publice în autorităţi, în mod
particular în poliţie şi justiţie, în corelare cu sentimentul general că, dacă apar
evenimente, sistemul poate fi manipulat dacă ştii să investeşti resurse financiare şi deţii
conexiunile, relaţiile adecvate. Referitor la cadrul legal existent autorii semnalează că,
încă din anul 1996, au apărut primele acte normative în domeniu. La ora actuală există
Legea nr. 333 din 08 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protejarea populaţiei.
Până în prezent, prezenţa companiilor private de securitate româneşti în afara
graniţelor ţării a fost firavă. Cu toate acestea, tributul de sânge a fost plătit odată cu
incidentul în care a fost implicată, în Irak, firma de pază şi protecţie Bidepa. Atunci,
unul dintre angajaţii acestei societăţi, Alexandru Aron, plecat pe bază de contract în
Bagdad pentru a asigura paza unor oficiali americani, a fost ucis în timpul unei misiuni.

Perspectivele privatizării serviciilor de securitate

Vrem sau nu, fenomenul privatizării securităţii se va extinde în perioada
următoare. Am văzut pe parcursul prezentării care sunt argumentele. În acest proces,
rolul statului este de a asigura pentru cetăţenii lui securitatea ca stare de bine public. El
trebuie să asigure acest drept în egală măsură tuturor cetăţenilor, într-un mod în care
sprijină drepturile omului şi principiile democratice. Furnizorii de securitate privată sunt
responsabili faţă de acţionarii şi proprietarii companiilor lor şi, dacă nu sunt corect
administraţi şi dirijaţi, ei se pot constitui într-un risc pentru dezvoltarea unui stat
democratic stabil sau pot submina democraţia deja consacrată şi instituţiile de securitate
responsabile.

28

Studiul SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A cause or Effect of Insecurity?
realizat printr-un mandat al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), 2005
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Serviciile furnizate astăzi de companiile private din domeniul securităţii acoperă
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un larg spectru de activităţi: orice, între oferta de trupe combatante şi servicii de pază
privată la aeroporturi, bănci sau persoane particulare. Deşi este recunoscut faptul că
industria privată de securitate include un număr de actori cheie pe care ar trebui să-i
putem distinge între ei, în realitate, industria privată de securitate include toţi actorii care
furnizează securitatea sub contract şi pentru profit, indiferent dacă este vorba de
mercenariat, companii private militare sau companii private de securitate. Nu numai
guvernele sau indivizii înstăriţi contractează companiile private pentru a obţine
securitate. Organizaţiile internaţionale, agenţii de ajutor umanitar,

companii

internaţionale sau naţionale angajează în diferite contexte geografice companii de
securitate cu scopul de a-şi garanta siguranţa pe timpul desfăşurării activităţilor. Sunt
destul de frecvente acuzaţiile de proastă administrare sau de legături neprofesioniste ori
inadecvate între actorii de securitate privată şi partidele politice, grupurile etnice sau
paramilitare. Un caz mult discutat a fost incidentul de la închisoarea de la Abu Ghraib,
acolo unde eşecul de a împiedica contractorii sau companiile responsabile de atrocităţi a
făcut înconjurul lumii. Mai mult, deseori companiile private de securitate înarmează
grupuri numeroase de indivizi – care pot fi neantrenaţi sau cu un trecut dubios – şi care
deseori sunt lăsaţi să opereze nesupravegheaţi dispozitive periculoase.

Există o acceptare generală a faptului că securitatea este un bun public, la fel ca
educaţia, sănătatea sau apa potabilă. Pentru a asigura folosirea corectă a securităţii
privatizate este vital ca statele să-şi dezvolte o legislaţie cuprinzătoare care să
reglementeze şi să controleze activitatea industriei de securitate privată. Deşi multe state
au constituit cadrul legal de reglementarea a sectorului privat de securitate, multor altora
fie le lipsesc legile corespunzătore, fie au legi şi regulamente cu multe lacune. Statele –
inclusiv cele din NATO – trebuie să se asigure că sectorul securităţii private constituie
subiectul controlului democratic, în scopul de a asigura o bună administrare a securităţii,
concomitent cu protecţia eficientă a drepturilor omului.
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Abstract:

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

„How is it in our nation’s interest,” asked U.S. Sen. Carl Levin few years ago (2004),
“to have civilian contractors, rather than military personnel, performing vital national
security functions … in a war zone?” The answer lies in humanity’s long history of
contracting forces and the changing role of today’s private security firms. Even as
governments debate how to hold them accountable, these „hired guns” are rapidly
becoming indispensable to national military institutions and structures, to private
corporations, and to nongovernmental groups across the globe.
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NATO la începutul secolului al XXI-lea. Un rol nou într-o lume
REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

în schimbare
Ioan-Codruţ LUCINESCU
În primul deceniu al secolului XXI, NATO a evoluat semnificativ de la alianţa militară
creată în 1949; pe parcursul a mai mult de o jumătate de secol de existenţă, atât Alianţa cât şi
comunitatea internaţională în ansamblu s-au dezvoltat pe direcţii pe care fondatorii NATO nu
şi le-au putut imagina. NATO a evoluat, de asemenea, de la instituţia care a apărat Europa
Occidentală timp de patru decenii în timpul Războiului Rece la cea care a supravegheat
tranziţia Europei post-Război Rece în anii `90. Odată cu integrarea unor noi membri a fost
declanşat procesul de adaptare a intereselor unei Alianţe mai largi, fără a afecta negativ
capacitatea acesteia de a adopta decizii în timp real. Într-adevăr, întrucât mediul strategic de
securitate este în continuă schimbare, ritmul evoluţiei NATO va trebui să crească pentru ca
aceasta să fie în măsură să abordeze noile ameninţări mondiale.
Întrucât natura ameninţărilor cu care se confruntă statele membre şi modul în care
NATO le abordează sunt în schimbare, bazele cooperării în cadrul Alianţei rămân legate
de principiile Tratatului de la Washington. NATO asigură cadrul transatlantic politicomilitar de gestionare a provocărilor la adresa securităţii, legând interesele Europei de cele
ale Americii de Nord şi echilibrându-le, într-o bună măsură, pe cele ale statelor membre.

Valenţele globale de securitate ale NATO
Modelată pentru realităţi politico-militare care au început să se modifice în ultimul
deceniu al secolului trecut, Organizaţia Atlanticului de Nord a fost pusă în faţa unor noi
provocări. Pentru a-şi demonstra credibilitatea şi ataşamentul faţă de valorile pe care le-a
apărat de la înfiinţare, dar şi pentru a gestiona eficient noile riscuri şi ameninţări specifice
perioadei post Război Rece, NATO a iniţiat un profund proces de adaptare la noile
condiţii.
Primele măsuri au vizat dezamorsarea situaţiei militare pe continental european.
Au urmat, ulterior, măsuri mult mai profunde, vizând întărirea stabilităţii şi securităţii pe
termen îndelungat: promovarea de noi membri, dispuşi la îndeplinirea unor responsabilităţi
corespunzătoare şi lansarea politicii ,,uşilor deschise“, asumarea de misiuni noi, vizând
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îndeosebi stabilizarea unor situaţii conflictuale ce ameninţau securitatea continentală şi, în
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sfârşit, depăşirea limitelor spaţiale aşa cum erau ele definite în Tratatul de la Washington
din 1949. Concomitent, s-au dezvoltat parteneriatele cu actori din zonele limitrofe, ceea ce
contribuie decisiv la diseminarea valorilor în jurul cărora s-a coagulat Alianţa.
Parteneriatele se amplifică în continuare, constituind, totodată, un model de relaţii între
state dinafara arealului euro-atlantic.
NATO a iniţiat un proces de transformare care reprezintă un pas major înainte, în
condiţiile în care Alianţa doreşte să rămână organizaţia politică şi militară principală
pentru abordarea ameninţărilor curente şi viitoare. De exemplu, limitele geografice ale
Alianţei nu mai constituie o problemă. Aceasta joacă deja un rol evident în asigurarea
asistenţei umanitare, la cererea ţărilor aliate şi ne-aliate. Consiliul Nord Atlantic acţionează
din ce în ce mai mult ca un forum de discuţii politice. Iar Alianţa dispune acum de Forţa de
Răspuns a NATO (Nato Responce Force - NRF) pentru a răspunde rapid la crizele
emergente şi o structură de comandă suplă prin înfiinţarea Comandamentului Aliat pentru
Transformare de la Norfolk (Virginia, Statele Unite)1.
Este evident faptul că organizaţia euro-atlantică se constituie, pe zi ce trece, întrun generator de securitate cu valenţe planetare. Stabilitatea din zona euro-atlantică îşi
extinde aria de influenţă asupra celorlalte spaţii strategice, cuprinse adesea de tensiuni şi
conflicte numeroase, situaţii de criză, pericolul escaladării nucleare, al diseminării armelor
de nimicire în masă, iar aplicarea prevederilor Conceptului Strategic al NATO adoptat la
Praga (2002) extinde aria de acţiune a Alianţei.,,NATO asigură securitate în secolul al
XXI-lea. Iar asta înseamnă să apere valori nu numai în Europa, dar şi departe de zona
tradiţională a NATO”2.
Se poate aprecia faptul că valenţele globale de securitate ale NATO sunt date, în
principal, de3:
- locul şi rolul esenţial al acesteia în noua structură globală de securitate;
- amploarea spaţială şi demografică;
- conceptul strategic şi misiunile adoptate la summit-urile de la Praga, Istanbul şi
Riga;
- remodelarea sa ca instituţie de securitate prin cooperare;
1

John C. Hulsman, The Future of NATO, International Institutions and Public Diplomacy, 2006,
www.heritage.org/Research/features/issues/pdfs/NATO.pdf
2
Ibidem.
3
Nicolae Dolghin, Mihai Dinu, Vasile Popa, NATO între certitudini şi aşteptări, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 2005, p.7-8.
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- capabilitatea reală de obţinere şi menţinere a echilibrului mondial;
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- extinderea competenţelor şi mecanismelor de securitate comunitare;
- sporirea capacităţii de proiecţie planetară a forţelor, a celei operaţionale, logistice
şi de susţinere în teatrul de operaţiuni;
- lupta sa cu terorismul internaţional;
- întâietatea tehnică şi tehnologică militară şi uriaşul său potenţial investiţional (în
special din partea Statelor Unite);
- adaptarea eficientă la evoluţiile mediului de securitate şi, implicit, adecvarea
răspunsurilor sale la noile ameninţări;
- noul sistem de relaţii al Alianţei, ce presupune atragerea partenerilor, în special de
pe alte continente la acţiuni în sprijinul păcii;
- afirmarea ca furnizor de expertiză în domeniul securităţii;
- continuarea politicii ,,uşilor deschise’’.
Deducem din multitudinea posibilităţilor de care dispune Alianţa la
începutul acestui mileniu că are capacitatea, cel puţin oficial, de a-şi aduce, în viitor,
contribuţia la edificarea păcii şi securităţii internaţionale şi la restabilirea acestora, în caz
de nevoie, oriunde în lume. Şi practic, prin realismul şi pragmatismul politic, mobilitatea şi
flexibilitatea de care a dat dovadă în ultimii ani, NATO s-a impus în viaţa internaţională
drept un factor de echilibru, cooperare şi stabilitate.
În ultimii ani, Alianţa a amplificat contactele şi relaţiile politico-militare cu state ce
urmăresc stabilitatea mondială şi care au potenţialul şi voinţa de a deveni parteneri
credibili în noua arhitectură de securitate. Astfel, în cadrul întâlnirii de la Sofia din 27
aprilie 2006, miniştrii de externe din NATO decid dezvoltarea relaţiilor cu ţările care au
contribuit la operaţiile conduse de Alianţă şi se pregăteau pentru a se implica şi în
Afganistan, precum Australia şi Noua Zeelandă, dar şi cu Japonia sau Coreea de Sud4.
Aceasta nu înseamnă că NATO va deveni o alianţă globală, ci o alianţă cu parteneri
globali, ceea ce reflectă nevoia de dialog cu alte naţiuni a unei entităţi ce urmăreşte
angajarea peste tot în lume, atunci când este nevoie. Sunt edificatoare, în acest sens,
cuvintele secretarului general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, rostite după summit-ul de la
Riga: ,,Nu avem nevoie de un NATO global. Nu în asta constă transformarea noastră.
Tipul de NATO de care avem nevoie – şi pe care îl creăm cu succes - este o Alianţă care
îşi apără membrii impotriva ameninţărilor globale: terorism, răspândirea armelor de
distrugere în masă şi statele eşuate. Pentru aceasta, NATO nu are nevoie să devină un

4

www.nato.int
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jandarm mondial. Avem nevoie însă de o atitudine din ce în ce mai globală faţă de
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securitate, unde organizaţiile, inclusiv NATO, îşi joacă rolul lor”5.
O Alianţă

transformată într-o organizaţie globală ascunde pericole structurale

deosebite, reliefate printre alţii, de reputatul specialist Charles Kupchan (profesor la
Georgetown University, expert în Council on Foreign Relations), ce consideră că
asemenea propuneri duc, mai probabil, la disparitia Alianţei, decât la întărirea ei. Şi
aceasta deoarece organizaţia se confruntă cu serioase probleme ,,tehnice’’ precum
prelungirea pe termen nelimitat a misiunii din Afganistan, în ciuda celor aproape 50.000
de militari dislocaţi în teren. Din cauza dezechilibrului înregistrat în cadrul Alianţei
(diferenţa enormă de capabilităţi militare între SUA şi celilalţi aliaţi), suprasolicitării din
Afganistan sau resurselor limitate de care dispune, agenda NATO ar trebui să se
concentreze pe consolidare, nu pe una globală ce ar putea avea drept efect ,,diluarea’’ până
la nerelevanţă a organizaţiei6.
De asemenea, un NATO global ar fi paralizat de multitudinea de interese, evident
contradictorii şi de viziuni geopolitice contradictorii; Irakul, Iranul, Libanul sau conflictul
israeliano-palestinian reprezintă tot atâtea cazuri în care există dispute transatlantice sau
între statele europene. ,,Mai degrabă decât să se transforme într-un mini-ONU al
democraţiilor, NATO ar trebui sa aiba obiective mai modeste si mai realiste: creşterea
influenţei, consolidarea misiunilor actuale, finalizarea planurilor de extindere în sud-estul
Europei şi adaptarea instituţiilor la noile realităţi politice”, afirmă Kupchan7.
Împotriva apariţiei unei organizaţii globale se pronunţă şi membri europeni importanţi,
precum Franţa, Germania, Belgia sau Spania care se tem că transformarea NATO într-un
parteneriat global riscă să distrugă solidaritatea dintre Europa şi SUA, care de-abia a reuşit să
fie reconsolidată după criza irakiană din anul 2003.
Pe de altă parte, adepţii lărgirii fără limite geografice susţin că NATO trebuie să
depăşească cadrul strâmt transatlantic limitativ cu privire la accesul statelor din afara
Europei (SUA şi Canada sunt membri fondatori) şi să integreze orice stat democratic,
doritor şi capabil să contribuie la îndeplinirea noilor responsabilităţi ale Alianţei. James
Goldgeier, expert american citat de Council on Foreign Relations aduce drept argument
faptul că operaţiunile NATO din Balcani şi Afganistan, costisitoare şi complicate,

5
Global NATO: Overdue or Overstretch?, Speech by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer, at
the SDA Conference, Brussels, 6 November 2006, http://nids.hq.nato.int/docu/speech/2006/s061106a.htm
6
Charles Kupchan, „How to keep NATO relevant”, in International Herald Tribune, October 5, 2006,
www.iht.com/articles/2006/10/05/ opinion/edkupchan.php
7
Ibidem.
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beneficiază din plin de contribuţiile unor state ce nu sunt membre ale organizaţie8.
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Goldgeier prezintă rolul pozitiv pentru Alianţă pe care l-ar avea aderarea ţărilor ce
împărtăşesc cu aceasta valori şi o multitudine de interese comune precum Australia,
Brazilia, Japonia, India, Noua Zeelandă, Africa de Sud sau Coreea de Sud.
Expertul american aduce în discuţie articolul 10 din Tratatul Nord-Atlantic, care ar
trebui modificat datorită situaţiei paradoxale actuale; astfel, state precum Belarus, de facto
nedemocratice sunt acoperite de prevederile actului fondator deoarece se găsesc în Europa,
în timp ce democraţii autentice precum Australia sau Japonia nici nu pot fi luate în
consideraţie. Din această cauză, criteriul geografic nu ar trebui să mai aibă vreo relevanţă
ci numai valorile comune şi relevanţa politico-militară într-o lume aflată într-o dinamică
accelerată9.
Unul dintre dezideratele imediate ale Alianţei este acela de a fi capabilă să conducă
simultan un număr mai mare de operaţii de mai mică amploare decât în trecut, însă fără a
renunţa la capacitatea de a duce operaţii la scară mare, problemă discutată la Bruxelles de
către miniştrii apărării din ţările membre (8 iunie 2006). Cu această ocazie este aprobat
„Ghidul ministerial pentru procesul de planificare a forţei”, al cărui scop este de a asigura
eficienţa angajamentelor dintre NATO şi ceilalţi actori naţionali şi internaţionali10.
Planificarea apărării în Alianţă reprezintă un element fundamental al acordurilor prin care
ţările membre beneficiază atât de avantajele politice şi militare, cât şi de resursele apărării
colective pentru a-şi întări securitatea şi stabilitatea.
Dincolo de diferenţele strategice privitoare la viitorul Alianţei, în ultimii ani s-a
intensificat procesul de creare a unei reţele mondiale de parteneri ai NATO, ce îmbracă
diverse formule. Astfel, în luna mai 2006, Consiliul Nord-Atlantic a aprobat primul Plan
individual de acţiune pentru parteneriat cu Republica Moldova, iar la 21 septembrie acelaşi
an i s-a propus Georgiei un Parteneriat intensificat, care acoperă întreaga gamă de
probleme politice, militare, financiare şi de securitate legate de un posibil viitor statut de
membru al Alianţei.
De asemenea, la 16 octombrie 2006, NATO şi Israel au finalizat simultan
Programul individual de cooperare11, aflat sub egida Dialogului Mediteranean, şi
8

Ivo Daalder and James Goldgeier, Global NATO, în Foreign Affairs, september/october 2006,
www.foreignaffairs.org/20060901faessay85509-p20/ivo-daalder-james-goldgeier/global-nato.html
9
Ibidem.
10
Alexandra Sarcinschi, Activitatea principalelor organizaţii internaţionale de securitate în anul 2006.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”,
Bucureşti, 2007, p.13.
11

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”,
Evaluare strategică 2006, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 2007, p.14.
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contribuţia acestei ţări la Operaţiunea Active Endeavour. Alianţa şi-a manifestat şi intenţia
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de a promova o mai bună înţelegere reciprocă cu ţările invitate la Iniţiativa de cooperare de
la Istanbul, în special cu ţările din zona Golfului. Un an mai târziu, în octombrie 2007, în
cadrul intensificării relaţiilor cu partenerii ce acţionează în cadrul forţei multinaţionale din
Afganistan, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer şi ministrul australian de
externe, Alexander Downer au semnat un important acord prin care Australia va avea
acces la evaluările de securitate ale Alianţei, inclusiv în privinţa terorismului
internaţional12.
În continuare, la summit-ul Alianţei de la Riga, din 28-29 noiembrie 2006, NATO
a anunţat că este de acord să ofere pentru Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi Muntenegru
„Programul de parteneriat pentru pace”, a lansat o Iniţiativă de cooperare în domeniul instruirii
prin care oferă expertiză partenerilor din regiunea Mediteranei şi din Orientul Mijlociu şi a
declarat că, la următorul summit, din aprilie 2008, va invita să adere ţările care vor îndeplini
standardele NATO. La Riga a fost adoptat şi importantul „Ghid politic cuprinzător”
(,,Comprehensive Political Guidance”), ce furnizează cadrul şi direcţiile politice pentru
desfăşurarea procesului de transformare a NATO, stabilind priorităţile Alianţei pentru
următorul deceniu13.
De asemenea, au fost stabilite şi principalele ameninţări la adresa Alianţei pentru
această perioadă: terorismul şi proliferarea armelor de distrugere în masă14. În acest
context, NATO va păstra abordarea securităţii stabilită prin Conceptul Strategic din anul
1999 şi va îndeplini următoarele obiective: securitate, consultare, disuasiune şi apărare,
gestionarea crizelor şi parteneriat, însă principalul scop al său va rămâne apărarea
colectivă.
Înainte de deschiderea lucrărilor summit-ului de la Bucureşti (2-4 aprilie 2008), secretarul
general al Alianţei s-a referit şi la subiectul parteneriatului global. În opinia liderului
NATO, această dezbatere a fost încărcată de aşteptări nerealiste, pentru că s-a considerat
că acest parteneriat înseamnă realizarea ,,unui NATO global’’. Jaap de Hoop Scheffer a
precizat că sunt voci care vorbesc despre aducerea în NATO a aproape tuturor ţărilor
democrate ,,Dar oare viitorul NATO constă în a deveni o organizaţie care acoperă jumătate
din glob, să devină de fapt o esenţă instituţională a democraţiei? Mi-e greu să-mi imaginez

12

www.dfat.gov.an/dept/annual reports/09 07/performance/1/1.1.4.html#nato
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, op. cit., p.15.
14
Michael O’Hanlon, O agendă comună pentru securitatea naţională şi siguranţa publică,
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/romanian/analysis.html
13
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aşa ceva, relaţia transatlantică este unică în felul ei, nu poate fi proiectată ca atare în alte
regiuni", a subliniat secretarul general al NATO15.
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În plus, a menţionat că niciuna dintre ţările luate în considerare pentru colaborare
nu au cerut apartenenţa, pentru că vor o relaţie de încredere cu NATO, care să le permită
să participe la operaţiuni, dar una care să nu trezească temeri în ţările lor. ,,Acest tip de
parteneriat trebuie să-l urmărim. Trebui să construim relaţii de securitate care să fie mai
structurate şi mai puţin ad-hoc. Parteneriatul global va fi o trăsătură a mediului de
securitate, de aceea NATO trebuie să sprijine acest lucru“, a completat Scheffer.
De altfel, marile decizii legate de noua filozofie de lucru a Alianţei Nord-Atlantice
au fost amânate până la summit-ul aniversar al organizaţiei de anul viitor (2009), ce va fi
organizat în comun de Franţa şi Germania. Pe termen scurt şi mediu, de altfel, putem
observa că interesele marilor puteri europene membre – Germania, Franţa sau Italia au
prevalat, la Bucureşti, asupra viziunii geostrategice a administraţiei americane, refuzul de
acordare a Planului de Acţiune pentru Aderare (MAP) pentru Georgia şi Ucraina fiind
edificator în acest sens. Este posibil ca procesul de extindere, după aderarea Albaniei şi
Croaţiei să treacă pe un plan secundar, deoarece NATO are nevoie stringentă de
consolidare şi de unitate în acţiunile întreprinse.
Aceasta deoarece Alianţa va trebui să-şi dezvolte capacitatea de a conduce operaţii
expediţionare multinaţionale în zone îndepărtate cu sau fără sprijinul naţiunii-gazdă şi a le
susţine pe perioade îndelungate; capacitatea de a adapta rapid şi eficient forţa şi răspunsul
militar la circumstanţe externe neprevăzute, de a acţiona rapid şi eficient împotriva
ameninţării teroriste mondiale16.
Aşadar, se doreşte ca forţele NATO să fie echilibrat dezvoltate, flexibile şi
eficiente, pentru a fi capabile să ducă întreaga gamă de misiuni pentru care au fost
constituite, accentuându-se posibilitatea ca Alianţa să fie nevoită să desfăşoare un mare
număr de operaţii de intensitate mai mică, dar la distanţe foarte mari.

Probleme structurale ale Alianţei
Dacă pe plan politic realizările sunt mai mult decât evidente, rămân însă şi
provocări majore, inclusiv eliminarea decalajului dintre ambiţiile politice crescânde şi
capabilităţile militare reale, realizarea corespondenţei între actualele capabilităţi şi
15
16

Bucharest Summit, April 2008, www.nato.int.
Mircea Mureşan, Doina Mureşan, „Transformarea şi extinderea NATO”, în Impact Strategic nr.1/2007, p. 9.
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cerinţele misiunii organizaţiei ce acoperă un spectru larg, de la ducerea războiului până la
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cooperarea civilă şi coordonarea cu alte organizaţii de apărare şi securitate, precum
Uniunea Europeană. Astfel, Charles Kupchan atrăgea atenţia înaintea summit-ului de la
Praga că ,,organismul transatlantic de securitate trebuie să devină mai echilibrat, dacă se
doreşte menţinerea integralităţii sale’’. Îngrijorările legate de procesul decizional şi de
coeziunea Alianţei se referă la posibila transformare a Uniunii, în viitor, într-un competitor
sau rival al SUA, o eventuală slăbire a Alianţei datorită diferenţei de percepţie între
europeni şi nord-americani în ceea ce priveşte instrumentele de politică externă ce trebuie
folosite cu predilecţie, progresul demersurilor europene în direcţia integrării militare sau
izolaţionismul Statelor Unite.
Cu puţine excepţii, capabilităţile militare colective ale membrilor europeni ai
NATO, în orice zonă dată, sunt inferioare celor ale Statelor Unite. Ca unică superputere,
Statele Unite cheltuiesc mai mult decât dublu pentru apărare, comparativ cu toţi ceilalţi
parteneri din cadrul alianţei la un loc.
În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, aspiraţiile sale de actor important al
securităţii globale necesită bugete de apărare mult mai mari, care însă nu se regăsesc
printre priorităţile ţărilor membre ale Uniunii. Spre exemplu, cele 25 de state membre ale
UE au cheltuit în anul 2006 circa 230 mld. USD faţă de cele 528 mld. USD ale SUA17.
Însă, pe lângă faptul că fondurile sunt insuficiente, o mare parte din aceşti bani se cheltuie
ineficient, deoarece statele membre îşi protejează încă, în mod excesiv, industriile de
apărare, neexistând o piaţă militară europeană competitivă cu cea americană. Specializarea
rolurilor între partenerii europeni şi o gestionare mult mai judicioasă a fondurilor militare
şi aşa limitate s-ar repercuta şi asupra capacităţii acestora de a contribui mai eficient la
operaţiunile desfăşurate de Alianţă, pe lângă cele realizate independent sau în cooperare de
către UE.
Deşi pe plan mondial se constată o nouă cursă a înarmărilor la nivelul marilor
actori (SUA, China, Rusia), susţinută de o sporire necontenită a
cheltuielilor militare, Uniunea Europeană este preocupată mai mult de problemele politicoeconomice şi de dezvoltarea instrumentelor sale non-militare.
Dacă realizăm o analiză a bugetelor militare ale statelor UE, putem vedea faptul că
Uniunea nu a dat o prea mare importanţă creşterii cheltuielilor militare în contextul
campaniei declanşată împotriva terorismului internaţional. În majoritatea ţărilor UE,
bugetul militar a scăzut constant de la sfârşitul Războiului Rece chiar şi după adoptarea

17

sursa: SIPRI military expenditure database, 2006.
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propriilor capacităţi militare şi evenimentele de la 11 septembrie 2001. Dintre statele
importante din punct de vedere militar, doar Marea Britanie şi Franţa fac excepţii,
crescându-şi bugetele militare constant în ultimii ani (Marea Britanie la 59,2 mld.USD şi
Franţa la 53 mld. USD)18. De altfel, aceste două state europene se găsesc pe locurile doi şi
trei în ceea ce priveşte datele oficiale la nivel mondial în anul 2006, deşi, conform
analiştilor militari, China cheltuieşte mult mai mult decât declară oficial. În contrast,
Germania îşi păstrează cheltuielile militare la un nivel redus comparativ cu statutul său de
a treia economie a lumii şi cu ambiţiile externe ale Berlinului (doar 37 mld. USD în
2006)19; în aceeaşi situaţie se găseşte şi Italia, care, însă, traversează de mulţi ani o
profundă recesiune economică.
Mai mult, conform experţilor militari, aliaţii europeni din NATO utilizează o proporţie
uriaşă din bugetul lor de apărare pentru cheltuielile de personal (Belgia, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Polonia, Portugalia şi Spania alocă procente de 60% până la aproape 80% pentru
acest capitol). Doar Marea Britanie cheltuieşte, în mod rezonabil aproximativ 40 la sută,
apropiindu-se de procentajul SUA de 36%. Aceste cifre se repercutează în fondurile mult
superioare acordate de guvernul american procurării, cercetării&dezvoltării şi desfăşurării
forţelor20 în teatrele de operaţiuni.
Agenţia Europeană de Apărare (EDA), în bilanţul dat publicităţii în noiembrie
2007 evidenţiază, încă o dată, discrepanţe majore în ceea ce priveşte eforturile guvernelor
NATO pentru modernizarea şi adaptarea armatelor naţionale la posibilele ameninţări ale
secolului XXI. Astfel, în anul 2006, Statele Unite au cheltuit pentru fiecare soldat 355 de
euro, faţă de 103,602 de euro la nivel partenerilor din UE. Discrepanţa este şi mai
relevantă la capitolul cheltuieli pentru cercetare&dezvoltare şi procurare de armament
nou: 20 de euro în statele membre ale UE faţă de 102,5 euro în Statele Unite21.
Referindu-ne la cota parte (fair share) cu care ar putea să contribuie ţările NATO
la securitatea şi apărarea comună, constatăm că SUA, în anul 2004, au alocat cu 50% mai
mult peste cota stabilită faţă de Germania şi Spania, care contribuie cu mai puţin de
jumătate din aceasta, 40% şi respectiv 30%22. De altfel, decalajul dintre tehnologia militară
avansată a Statelor Unite şi cea a ţărilor din UE a crescut atât de mult, încât a creat
18

The 15 major spender countries in 2006, la www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_trends.html
Ibidem.
20
Nelson, Daniel N., “Transatlantic Transmutations”, in The Washington Quarterly, Autumn 2002.
21
EUROPEAN DEFENCE AGENCY, European – United States Defence Expenditure in 2006, Brussels, 21
December 2007, www.eda.european.eu/genericitem.aspx?id=310
22
Gustav Lindstrom, EU-US burdensharing: who does what?, Chaillot Paper no. 82, September 2005, p. 30.
19
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probleme de interoperabilitate inclusiv în operaţiuni dificile ca cele din Kosovo sau
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Afganistan şi a îngreunat procesul decizional în cadrul NATO şi cooperarea militară
transatlantică.

Concluzii
Remarcăm faptul că demersurile politico-militare actuale ale Alianţei vizează nu
numai interesele membrilor săi dar şi extinderea cooperării la nivel regional şi global în
sprijinul unor valori transnaţionale generatoare de securitate.
Probleme precum terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, imigraţia
ilegală şi securitatea energetică reprezintă o provocare de securitate mult mai complexă
decât a fost Uniunea Sovietică. Aceste aspecte sunt interconectate la nivel global, de
natură socio-economică, în mare măsură imposibil de rezolvat prin soluţii pur militare,
caracterizate de implicaţii asupra securităţii externe şi interne şi disputate în domeniul
ideilor şi al eticii. Dacă NATO doreşte să fie un instrument real de proiecţie a forţei şi de
consultări de securitate ca răspuns la ameninţările curente şi emergente, transformarea
politică a Alianţei trebuie să includă construirea parteneriatelor globale, întărirea
capacităţilor sale de informare şi analiză precum şi aceea de gestionare a convulsiilor
internaţionale şi reinstaurarea păcii.
Extinderea este o altă dovadă a viabilităţii Alianţei şi a continuităţii sale
instituţionale. Începând cu summit-urile NATO de la Londra (1990) şi Copenhaga (1991),
oficialii Alianţei au decis intensificarea eforturilor pentru promovarea relaţiilor est-vest
prin iniţierea Parteneriatului pentru Pace cu ţările din centrul şi estul Europei, inclusiv cu
Rusia. În acest context, există încă multe state care doresc să devină membre NATO şi nu
este imposibil ca extinderea să continue în viitor, cu state de mare importanţă pentru
stabilitatea continentală, precum Ucraina.
În prezent, statele aliate şi partenere sunt angajate în afara teritoriului Alianţei la toată
gama de operaţiuni de răspuns la crize şi asistenţă umanitară. Acestea includ operaţiuni în
sprijinul păcii conduse de NATO sau UE, sub mandat ONU/OSCE şi operaţiuni de luptă
împotriva terorismului care îmbracă o gamă diversă de forme, de la acţiuni preventive la
acţiuni de luptă specifice. Alianţa este pregătită să participe împreună cu partenerii extracontinentali la misiuni de asistenţă în situaţii de urgenţe civile, la operaţiuni de căutare–salvare
şi să contribuie la diminuarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, catastrofelor,
dezastrelor, accidentelor tehnologice şi ecologice. În acest sens, se preconizează discutarea

79

perspectivei operaţiunilor NATO, care se vor concentra pe misiuni de pace şi stabilizare
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dincolo de teritoriul european, din Afganistan până în Irak şi Darfur.
Este şi motivul pentru care priorităţile NATO pentru promovarea securităţii şi
stabilităţii internaţionale vor constitui componentele esenţiale ale politicii Alianţei în
perioada imediat următoare.

Abstract:

The study starts by clearly stating that nowadayas, world arena is a different one if we
compare it with the situation 20 or 30 years ago. The author presents and comments some
of these major changes, together with various academic, military and political opinions
connected in a way or another with the future of NATO. The authos seems to reject
scenarios dealing with a global enlargement of the Alliance, but emphasizes the fact that
NATO has the power potentiial – and the interests of all sorts – to expand cooperation at
regional and global levels, in order to implement and support values and realities able to
consolidate international stability and international security.
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Viitorul NATO privit prin lupa istoriei militare
Florin Diaconu
În multe dintre lucrările care explorează temeinic viitorul (chiar dacă fac
aceasta cu mize şi cu instrumente foarte diferite) sunt prezente (iar uneori chiar
dominante) scenariile pesimiste. În anii 60, de exemplu, Herman Kahn şi Anthony J.
Wiener afirmau că sunt posibile (ceea ce nu înseamnă neapărat că autorii considerau a
fi şi foarte probabile) scenarii cum ar fi: prăbuşirea NATO ca urmare a tensiunilor
crescânde în relaţiile franco-germane şi a politicii externe americane; un derapaj masiv
al relaţiilor bilaterale chino-americane, capabil să conducă rapid la un război de
dimensiuni relativ reduse; război de mari dimensiuni, între marile puteri ale lumii
bipolare, ca rezultat al escaladării conjugate a mai multor conflicte locale/zonale;
războaie escaladate rapid până la nivelul de intensitate asociat cu folosirea armelor
nucleare (cu mai multe variante – tensiuni explozive în Europa Centrală; escaladare
necontrolabilă a unui conflict americano-chinez; conflict major sovieto-chinez;
conflict major sovieto-american). Mai mult, aceiaşi doi autori făceau trimitere, spre
finalul lucrării lor, şi la problema ponderii scenariilor pesimiste în cadrul scenariilor de
viitor de diferite tipuri. Ei identificau opt căi mari de a ajunge la diverse „destinaţii”,
urmând diferite „direcţii şi căi”. Doar trei dintre aceste căi (respectiv sub 40% din total)
sunt paşnice (evoluţia naturală a societăţilor; evoluţia ajutată din exterior; negocierile
ca motor al evoluţiei). Celelalte cinci căi de a ajunge într-un viitor posibil / probabil
(respectiv peste 60% din totalul posibilităţilor luate în calcul), afirmau Kahn şi Wiener,
sunt direct asociate cu violenţa escaladată până la nivelul războiului (fie acesta „mic”
sau, dimpotrivă, un „Armageddon”)1.
Mult mai aproape de zilele noastre, la jumătatea anilor 90, Caspar Weinberger
şi Peter Schweizer prezentau, şi ei, cinci scenarii posibile de viitor (toate conducând,
inevitabil, la folosirea masivă a forţei militare, într-o manieră prea puţin favorabilă unei

1

Pentru toate acestea vezi Herman KAHN, Anthony J. WIENER, The year 2000. A framework for
speculation on the next thirty-three years, Macmillan Company, New York, Collier-Macmillan Limited,
London, 1967, pp. 287-384
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Americi mult slăbite). Aceste scenarii au ca nucleu principal următoarele situaţii:
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escaladarea unui conflict între Coreea de Nord (susţinută de China) şi SUA; conflict
major între Iran şi SUA; derapaj imposibil de controlat al situaţiei interne din Mexic;
confruntare între neo-imperialismul rus şi SUA; şi o ceva mai puţin probabilă
confruntare între Japonia şi SUA2.
Încă şi mai aproape de zilele noastre, mai multe dintre elementele viitorului
posibil/probabil cuprinse în Raportul Proiectului 2020 al Consiliului Naţional de
Informaţii al SUA sunt pesimiste (dacă luăm în calcul interesele geostrategice ale
Americii şi ale Occidentului, formulate în termeni de putere). Lucrarea conturează
patru scenarii mari de viitor (intitulate, uşor derutant, „scenarii fictive”). Departe de a fi
simple produse ale imaginaţiei, scenariile în cauză „descriu lumi posibile” (subl.
noastră – F.D.), chiar dacă „nu sunt considerate a fi predicţii reale”3. În scenariul
intitulat Lumea Davos, aparent predomină elemente generatoare de optimism (creştere
economică globală, lipsa unor războaie de mare amploare, eradicarea aproape completă
a malariei, a tuberculozei şi a SIDA); dar, la o citire mai atentă, e lesne de observat că
„terorismul este încă o provocare fizică şi strategică” importantă, precum şi faptul că
măsurile luate împotriva libertăţii de mişcare şi de acţiune a teroriştilor au generat
„pericolul că am fi putut pune atâtea bariere încât să subminăm bazele globalizării”. În
plus, într-un asemenea viitor posibil ar putea exista şi riscuri legate de aplatizarea
ritmului creşterii economice. Într-o asemenea situaţie, „naţionalismul latent care stătea
la pândă chiar la suprafaţă” ar putea exploda, reaprinzând cu putere conflicte cum ar fi
cel chino-taiwanez4. Alte scenarii sunt însă chiar şi mai pesimiste. Vezi, de exemplu,
cazul scenariului intitulat Un nou Califat, în care voinţele politice extrem de diverse
din Orientul Mijlociu extins sunt pe punctul de a fi asamblate într-o nouă construcţie
statală de foarte mari dimensiuni (şi cu un potenţial de putere imens), întemeiată pe o
„identitate religioasă radicală” şi capabilă să răstoarne raporturile de putere din Eurasia,
ca şi din restul lumii5.

2

Vezi Caspar WEINBERGER, Peter SCHWEIZER, Următorul război mondial, Ed. Antet, Bucureşti, 1997
Lumea în 2020. O schiţă a viitorului global prezentată de Consiliul Naţional de Informaţii al SUA,
Editura Cartier, Bucureşti, 2008, p. 26
4
Ibidem, pp. 59-61
5
Pentru acest “scenariu fictiv” vezi Ibidem, pp. 105-109
3
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Dacă şi când scenarii pesimiste (de tipul celor listate mai sus sau de orice altă
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natură) vor putea deveni realitate în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat,
conducând (prin escaladare necontrolată a tensiunilor) la conflicte regionale sau
globale semnificative, este puţin probabil ca NATO – în frunte cu SUA – să poată
evita implicarea (fie aceasta directă şi masivă, sau indirectă şi eventual ceva mai
discretă, mai puţin masivă). Şi, în cazul în care Alianţa Nord-Atlantică ar putea fi
obligată să se implice – şi să lupte – în unele sau altele dintre conflictele viitorului
posibil sau probabil, ea se va confrunta, inevitabil, cu câteva probleme politice şi
militare majore. Pentru mai buna înţelegere a acestora din urmă, o explorare temeinică
– şi fără ochelari de cal – a unor episoade istorice notorii şi relevante este utilă (dacă nu
cumva chiar obligatorie).

Ce ne învaţă mai multe momente din istoria naţională a SUA
Una dintre realităţile semnificative ale istoriei este aceea pe care o putem
rezuma în sintagma dificultatea de a înfrânge mişcări de guerrillă şi insurgenţe de
mare amploare. Occidentul – spaţiu geografic şi de civilizaţie acoperit acum de NATO
– pare să fi fost capabil să câştige, în foarte multe ocazii (distribuite cumva omogen dea lungul mai multor secole), războaie convenţionale/clasice, în care o armată regulată şi
permanentă luptă împotriva altei armate regulate şi permanente. Dar cu totul astfel se
prezintă capacitatea Occidentului – şi deci a Alianţei Nord-Atlantice de astăzi şi,
probabil, de mâine – de a face faţă, cu succes, unor mişcări de guerrillă şi/sau unor
insurgenţe de mari proporţii. Această problemă este analizată în mod amănunţit în
lucrări cum ar fi volumul publicat în 2006 de John J. Tierney, Jr. şi intitulat Chasing
Ghosts. Unconventional Warfare in American History6. Autorul – care a lucrat ani buni
în rândul experţilor pe probleme de securitate naţională ai Camerei Reprezentanţilor,
precum şi vreme de mai bine de un deceniu pentru US Arms Control and Disarmament
Agency – afirmă, între altele, în termeni lipsiţi de orice echivoc, că mersul actualului
conflict din Irak „poate fi identificat ca similar cu un pattern istoric mai larg”, întins de-

6

John J. TIERNEY, Jr., Chasing Ghosts. Unconventional Warfare in American History, Potomac Books,
Washington, D.C., 2006
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a lungul mai multor secole şi care cuprinde atât „existenţa unui inamic care nu respectă
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regulile jocului”, cât şi „încrederea în şi optimismul faţă de capacitatea maşinăriei
militare convenţionale de a stăpâni situaţia prin victorii în luptă”, cât şi „dezamăgirea şi
frustrarea” pe care le generează acţiunile insurgenţilor inamici. Dar ne interesează în
special elementul ultim al listei de caracteristici a războiului din Irak, în viziunea lui
Tierney, şi anume „rezolvarea finală”, care poate fi „fie retragerea în faţa eşecului”, fie
„transformarea ocupaţiei militare într-o formă de război total împotriva inamicului şi a
celor care-l sprijină pe acesta”7. Este limpede că nici una dintre căile de rezolvare pe
care Tierney le identifică folosind recursul la istorie nu are cum să fie acceptabilă. O
retragere grăbită a americanilor – şi a aliaţilor lor actuali, între care şi România – din
Irak, înainte de stabilizarea situaţiei (şi de momentul în care forţele militare şi de poliţie
irakiene se vor dovedi capabile să preia, integral, sarcina securizării întregului teritoriu
naţional) ar putea avea efecte contraproductive grave asupra securităţii în întreaga
regiune a Orientului Mijlociu, ca şi asupra credibilităţii – şi puterii – SUA (ca şi a
restului lumii occidentale). La fel de contraproductivă ar fi însă şi transformarea
ocupaţiei militare în război total, purtat nu doar împotriva inamicilor identificabili, ci şi
împotriva sprijinitorilor acestora. O asemenea evoluţie ar duce, inevitabil, la creşterea
notabilă (poate chiar explozivă) – şi imposibil de justificat, în termenii morali şi politici
ai democraţiei liberale – a pierderilor din rândurile populaţiei civile/necombatante,
ceea ce ar reduce şi mai mult popularitatea modelului occidental nu numai în zona de
conflict, ci şi în numeroase alte regiuni ale Orientului Mijlociu.
În cazul particular al SUA, dificultatea extremă – şi complicaţiile politicomorale notabile – ale încercării de a înfrânge mişcări de guerrillă este pusă în evidenţă
încă din vremea Războiului Civil. În Virginia, de exemplu, grupuri foarte mici de
luptători care susţineau cauza Confederaţiei ajunseseră, încă de la sfârşitul primăverii
lui 1862, să taie cu regularitate liniile telegrafice, sa atace şi să incendieze trenuri ale
Nordului, să ucidă numeroase santinele, să angajeze în luptă unităţi nordiste mai mici,
să ardă poduri (limitând astfel mobilitatea marilor militare unităţi nordiste), precum şi
să exercite o presiune crescândă (mergând de la simple insulte şi până la ucidere)

7

Pentru toate aceste elemente perene ale confruntării armatelor de tip occidental cu insurgenţe de mare
amploare vezi John J. TIERNEY, Jr., op. cit., p. 12
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asupra localnicilor cu opinii pro-unioniste. Toate acestea aveau drept obiectiv
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„intimidarea armatelor” Nordului. Chiar dacă acest scop nu a fost integral atins, Nordul
a fost obligat să folosească efective foarte mari – ajungând la multe mii de oameni,
cifră care depăşea de vreo zece ori pe aceea a guerrillelor sudiste – pentru a limita
ameninţarea constituită de cele 10 companii de partizani mobilizate de Adunarea
Generală a statului Virginia. Generalul nordist Fremont, cel căruia i s-a încredinţat
sarcina de a pacifica zona muntoasă din vestul Virginiei, a decis aducerea pe acest
teatru de operaţiuni a două unităţi de cavalerie deja recunoscute pentru duritatea
acţiunilor lor. Dar nici acestea nu au reuşit să stârpească mişcarea insurgentă locală.
Dimpotrivă, excesele comise de cavaleriştii nordişti (şi anume în special de către aşanumiţii „Jayhawkers” din Kansas) au condus la ridicarea progresivă a opiniei publice
locale împotriva Nordului8. Situaţia din Virginia a continuat să fie extrem de dificilă şi
în anii următori. Imposibilitatea de a învinge detaşamentele locale de partizani i-a făcut
pe principalii comandanţi militari nordişti „să recurgă la măsuri într-adevăr disperate în
1864”. Scriindu-i şefului său direct, generalul Ulysses S. Grant, generalul nordist Philip
H. Sheridan recunoştea, între altele, că nu cunoştea „nici o metodă de a-i extermina” pe
luptătorii de guerrillă sudişti, alta decât aceea de „a incendia întregul ţinut”, obligându-i
astfel pe oameni „să plece fie spre Nord, fie spre Sud”. Într-o telegramă de răspuns,
Grant îi transmitea lui Sheridan, „cu permisiunea lui Lincoln”, următorul ordin: „Fă
maximum de stricăciuni căii ferate şi distruge recoltele, dacă poţi… Ridică şi du cu tine
toate animalele şi proviziile, precum şi toţi negrii, aşa încât să nu permiţi semănarea
unei noi recolte. Dacă e ca războiul să mai dureze încă un an, vrem ca Valea
Shenandoah să rămână un pustiu complet sterp”. Ca urmare a unor astfel de ordine,
trupele nordiste au demarat acţiunea de distrugere sistematică a fermelor din regiunile
care ofereau sprijin constant partizanilor sudişti. Doar trupele lui Sheridan au distrus
complet 2.000 de ferme, capturând sau ucigând întregul şeptel – mai multe mii de
cornute mari, mii de cai şi mii de oi. În ţinuturi întregi din Virginia, recunoştea
generalul Sheridan, localnicilor „nu le-au mai rămas decât ochii cu care să verse
lacrimi”. Distrugerile sistematice produse de nordişti erau atât de mari, încât – afirma
acelaşi Sheridan – până şi „cioara care zboară deasupra văilor Virginiei trebuie să-şi
8

John J. TIERNEY, Jr., op. cit., pp. 53-54
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care toate proviziile cu ea”. Însă, afirmă Tierney, Jr., în ciuda acestor măsuri extrem de
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dure (şi care au provocat, fireşte, puternice resentimente pe termen lung), nordiştii nu sau dovedit capabili să-i înfrângă pe partizanii sudişti, care pur şi simplu evitau să intre
în luptă cu forţe inamice mult superioare9. Am folosit în mod deliberat acest exemplu
pentru a sublinia, în final, că astăzi – precum şi în viitorul previzibil – astfel de excese
nu mai sunt în nici un fel posibile/acceptabile. Drept urmare, capacitatea mişcărilor de
guerrillă – indiferent de natura exactă a obiectivelor şi valorilor politice, ideologice
şi/sau religioase care le animă pe acestea – de a găsi şi folosi, în mod constant, sprijin
(adăpost, informaţii, servicii sanitare, etc) şi provizii oferite de segmente mai largi sau
mai înguste ale populaţiei civile va rămâne permanent într-o anumită stare de
funcţionare. Prin urmare, conflictele de tip asimetric (cum este şi cel pe care îl numim
acum „war against terror”, termen general care descrie, de fapt, un pachet întreg de
conflicte cu centrul de greutate în regiunea Orientului Mijlociu Extins) vor avea – şi de
fapt au deja – tendinţa de a deveni tot mai lungi şi tot mai costisitoare, iar lipsa de
rezultate clare (victorii indiscutabile şi de proporţii notabile, foarte greu de obţinut
împotriva unui inamic care evită constant să se angajeze în luptă deschisă) va avea –
şi de fapt are deja – efecte grave/devastatoare asupra moralului naţiunilor aflate în
confruntare cu inamici care folosesc metodele războiului de guerrillă.
La fel de dificile s-au dovedit a fi şi războaiele purtate de SUA împotriva
triburilor de indieni nord-americani. În ciuda inferiorităţii clare – şi constante – în ceea
ce priveşte armamentul, în ciuda lipsei cronice „de disciplină şi de organizare”10 şi în
ciuda inferiorităţii evidente a efectivelor pe care le puteau mobiliza (armata terestră a
SUA nu a numărat niciodată mai puţin de 19-25.000 oameni în vremea ultimelor mari
războaie cu indienii, în timp ce aceştia au putut concentra, în momentul de maxim efort
militar, doar jur de 2.500 de luptători11), triburile de indieni nord-americani s-au
dovedit a fi un inamic extrem de dificil de înfrânt. Între 1865 şi 1898, trupele SUA au
fost implicate în nu mai puţin de 94312 de „acţiuni tactice” împotriva indienilor. Cu rare
excepţii, trupele SUA au fost constant cele victorioase. Dar – şi aceasta merită
9

Ibidem, pp. 58-60
Ibidem, p. 78
11
Ibidem, p. 80
12
Ibidem, p. 81
10
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subliniat – a fost nevoie de peste 30 de ani pentru înfrângerea completă definitivă a
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unui inamic, chiar dacă acesta era foarte slab din aproape toate punctele de vedere.
Potenţialul economic şi demografic (absolut şi relativ) al multora dintre
competitorii cu care ar putea să se confrunte Occidentul în viitorul previzibil este
semnificativ mai mare decât acela al triburilor de indieni nord-americani (care aveau,
împreună, un potenţial demografic total de cel mult 100.000 de oameni, dintre care
doar o mică parte erau bărbaţi adulţi în stare – şi mai ales doritori – de luptă13) care sau luptat decenii în şir cu forţele armate ale SUA.
Pe cale de consecinţă, se poate estima că dobândirea, de către Occident
(inclusiv de către NATO şi / sau SUA), a victoriei militare complete şi definitive în
destule dintre războaiele asimetrice ale viitorului posibil/probabil (obiectiv absolut
obligatoriu pentru realizarea cu succes a unora dintre ţelurile politice majore care
compun interesele vitale de securitate ale Occidentului) va fi şi mai costisitoare, în
termeni de timp, decât cea obţinută de SUA în lupta cu triburile de indieni nordamericani. Şi este extrem de dificil de estimat în ce măsură actorii politici din lumea
animată de valori politice de tip occidental vor fi capabili să menţină un nivel
acceptabil (şi compatibil cu necesităţile presupuse de ceea ce numim victorie) de
mobilizare a resurselor naţionale, ca şi un nivel acceptabil al voinţei politice şi al
moralului naţional, mai ales dacă războaiele viitorului (fie ele mai degrabă simetrice
sau mai degrabă asimetrice) se vor prelungi vreme de mai multe decenii.
Cele două confruntări asimetrice la care am făcut deja trimitere – cea dintre
Uniune (Nord) şi Confederaţie (Sud), iar apoi cea dintre SUA şi triburile de indieni
nord-americani – mai pun în lumină şi un alt subiect peren, extrem de important şi
pentru discuţia noastră. Este vorba despre masa totală a resurselor de care este nevoie
pentru a obţine decizia/victoria în cazul unor confruntări intens asimetrice. În condiţiile
conflictului dintre guerrillele sudiste şi trupele Nordului, generalul unionist Rosecrans
cerea în 1864, pentru a înfrânge pe cei doar aproximativ 2.000 de luptători care
susţineau cauza Sudului, trupe cu un efectiv total de 20.000 de oameni. Comentariul lui
Tierney, Jr. este ilustrativ: în acest caz este vorba despre „un exemplu timpuriu al
13

Ibidem, p. 80
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raportului de zece la unu, atât de familiar americanilor din epoca Războiului din
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Vietnam”14. Acelaşi raport aritmetic – câte zece militari din trupele regulate şi
permanente pentru fiecare luptător din forţele de guerrillă care trebuie înfrânte – apare
şi în cazul războaielor contra indienilor nord-americani. J. W. Huntington, care ocupa
la începutul anilor 1870 importanta funcţie federală de Indian Superintendent, afirma
că „este nevoie de zece soldaţi de bună calitate ca să întreprinzi, cu succes, război
împotriva unui singur indian”15.
Dacă acest raport de zece la unu este o constantă, atunci multe dintre scenariile
de viitor (privind destinul NATO sau al Occidentului în ansamblul său) pe care ni le
putem imagina conţin elemente îngrijorătoare. Şi aceasta măcar fiindcă unele dintre
realităţile cu care ne confruntăm în mod curent ne spun că Occidentul (inclusiv NATO)
nu are acum voinţa politică necesară pentru a mobiliza resurse umane suficiente pentru
a obţine victoria. În Afghanistan, de exemplu, surse diverse estimează forţa militară a
talibanilor, a sprijinului pe care aceştia îl pot primi din partea radicalilor din Pakistan,
ca şi a luptătorilor din organizaţia al Qaeda la 10-20.000 oameni. Folosind proporţia
mai sus enunţată – şi care, subliniem, se dovedeşte a fi o constantă valabilă în întreg
intervalul dintre Războiul Civil din SUA şi Războiul din Vietnam – rezultă că NATO
ar avea nevoie în Afghanistan de 100-200.000 militari. Dar, în realitate, forţele NATO
din Afghanistan aveau, la în decembrie 2008, efective totale de doar în jur de 51.350
militari16 (ceea ce înseamnă cel mult 50% din minimul necesar).

Ce avem de învăţat din cazul luptelor pentru Stalingrad (1942)
Mai multe dintre episoadele războiului sovieto-german din 1941-1945 indică,
foarte clar, cât de mari sunt dificultăţile luptei duse în spaţii urbane (cu un număr mare
de construcţii cu ziduri din cărămidă, piatră sau beton), chiar şi pentru armate extrem
de eficiente17, bine instruite şi echipate (şi excelent motivate, indiferent de natura
14

Ibidem, p. 57
Ibidem, p. 83
16
vezi datele din tabelul intitulat Troop Contributing Nations, pe site-ul ISAF (în varianta adusă la zi la 1
decembrie 2008)
17
Pentru a înţelege cât de eficiente erau forţele armate germane în perioada de început a conflictului cu
URSS, e suficient să amintim că ruşii au pierdut, doar în primele trei săptămâni de lupte, 3.500 de tancuri,
15
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setului de valori şi ţeluri care stau la baza motivaţiei respective). Primul asemenea
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episod este cel constituit de luptele crâncene pentru fortăreaţa de la Brest-Litovsk.
Pentru a cuceri citadela, germanii au avut nevoie de o săptămână întreagă de atacuri
continue, dar merită subliniat faptul că „unii ostaşi ai Armatei Roşii au rezistat aproape
o lună de la atacul iniţial fără a li se completa rezervele de muniţie sau de alimente”18.
În primul an de campanie există, e drept, şi un episod care pare să probeze că lupta în
oraş nu este întotdeauna dificilă şi mare consumatoare de timp (şi de resurse umane şi
materiale). Dar episodul în cauză este direct legat de realizarea surprinderii complete,
în plan tactic şi operativ, a adversarului (ceea ce se întâmplă foarte rar în întreaga
istorie militară universală). Este vorba despre felul în care, la începutul lui octombrie
1941, trupele germane au reuşit, complet prin surprindere, să ajungă la 200 de
kilometri în spatele liniilor de apărare (aşa-numitul Front Briansk) menţinute încă de
soldaţii comandaţi de către generalul Andrei Eremenko. În plan tactic, surprinderea a
fost atât de deplină, încât „în timp ce tancurile grele” germane „goneau pe strada
principală pe lângă tramvaie, trecătorii le făceau semne de bun-venit cu mâna, crezând
că sunt ruşi. Armata Roşie nu avusese nici măcar timpul necesar să pregătească
încărcăturile pentru a arunca în aer fabricile importante de armament”19. Un an mai
târziu, în iulie 1942, bătălia pentru Rostov nu se mai desfăşoară la fel. Germanii
reuşesc, ca urmare a superiorităţii numerice evidente (la luptele din Rostov participă
două divizii de tancuri şi o divizie de infanterie mecanizată) şi în domeniul
echipamentului şi armamentului, să pătrundă rapid şi în forţă până în centrul oraşului.
Dar „luptele din oraş au fost crâncene (subl. noastră – F.D.)” şi a fost nevoie ca
ultimele cartiere în care ruşii rezistau să fie „zdrobite într-o operaţiune de curăţire
sistematică, clădire cu clădire”20 (subl. noastră – F.D.).
Spre sfârşitul lui august 1942, înaintarea foarte rapidă a trupelor germane
terestre către Stalingrad este însoţită de bombardamente aeriene masive şi violente,
care au distrus elemente importante ale infrastructurii oraşului şi au provocat un număr

6.000 de avioane şi în jur de 2.000.000 de militari. Pentru aceste cifre vezi Antony BEEVOR, Stalingrad,
RAO International Publishing Company, Bucureşti, 2005, p. 48
18
Ibidem, p. 45
19
Ibidem, p. 55
20
Ibidem, p. 107
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mare de victime. Pe 23 august 1942, de exemplu, în jur de 1.200 de avioane germane
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(inclusiv „valuri de bombardiere” Junkers 88 şi Heinkel 111”, ca şi „escadrile de
Stuka”) au provocat pagube enorme în oraş. Cartiere de case de lemn din sud-vestul
oraşului „au ars până în temelii”. Au fost lovite şi cartierele de blocuri de locuinţe de
pe malurile fluviului, iar „majoritatea planşeelor interioare s-au prăbuşit”. Mai mult,
„sute de familii au fost îngropate de vii sub dărâmături”, iar fumul incendiilor
provocate de bombardamentul aerian putea fi văzut a doua zi „de la o depărtare de
peste 300 de kilometri”21. Specialiştii au calculat ulterior că primul atac aerian asupra
Stalingradului a fost „cel mai concentrat de pe întregul Front de Răsărit”, precum şi că
„din cei aproximativ 600.000 de locuitori ai Stalingradului, 40.000 au fost ucişi în
prima săptămână de bombardamente”22. Dar apărătorii nu s-au descurajat. Dimpotrivă,
pare să fi existat o corelaţie pozitivă între masivitatea atacurilor germane şi
consolidarea moralului rusesc. Consiliul Militar local a decretat măsuri excepţionale şi
îşi propunea „să baricadăm fiecare stradă” şi „să transformăm fiecare raion, fiecare
cartier, fiecare clădire într-o fortăreaţă de necucerit”23. În 12 septembrie, comandaţii
germanii estimau că va mai fi nevoie doar de „10 zile de lupte” pentru ca oraşul să fie
complet cucerit. Dar realitatea câmpului de luptă s-a dovedit complet diferită de aceste
estimări optimiste: „luptele erau mult mai grele decât se aşteptaseră” şi mulţi dintre
germani „şi-au dat seama, fără a avea însă curajul s-o spună deschis, că s-ar putea să
petreacă iarna la Stalingrad”24. În „oraşul distrus”, unde orice mişcări de trupe erau
„dificile pe străzile pline de moloz”, luptele continuau fără oprire. La 14 septembrie, de
exemplu, gara centrală „a fost cucerită şi recucerită de trei ori dimineaţa şi a fost
reluată după-amiaza de un batalion de puşcaşi”25 rusesc. Pierderile suferite de unităţile
militare care au luptat în oraş au fost enorme. Aşa de exemplu, una din diviziile ruseşti
de gardă a pierdut doar în primele 24 de ore de luptă „aproximativ 30% din efectiv”.
Până în ianuarie 1943, la sfârşitul bătăliei pentru Stalingrad, aceeaşi mare unitate avea
să rămână cu doar 320 din cei 10.000 de militari cu care intrase în luptă26. Atacatorii s21

Pentru aceste bombardamente aeriene devastatoare vezi Ibidem, pp. 136-137
Ibidem, p. 138
23
Ibidem, p. 141
24
Ibidem, p. 165
25
Ibidem, p. 166
26
Ibidem, p. 170
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au confruntat, şi ei, cu probleme extrem de serioase, ca urmare a rezistenţei înverşunate
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a apărării: aşa de exemplu, companiile Diviziei 295 (comandată de generalul-maior
Korfes) trebuie contopite din cauză că pierderile suferite în luptă le reduseseră mult
efectivele şi le afectaseră astfel foarte grav capacitatea de acţiune; în plus, din cauza
lunetiştilor apărării, există subunităţi care pierd câte doi sau chiar trei ofiţeri
comandanţi la fiecare două săptămâni27. Există numeroase episoade, în cadrul bătăliei
de la Stalingrad, care demonstrează cât de mari sunt avantajele tactice ale apărării în
spaţiul urban. Aşa de exemplu, la 18 septembrie 1942, 50 de militari ruşi (din Divizia
35 gardă şi dintr-un pluton de infanterie marină care traversase cumva Volga) au reuşit,
dispunând ca armament greu doar de două mitraliere vechi, de tip Maxim, ca şi de două
puşti antitanc, să respingă 10 atacuri succesive ale Diviziei 94 de infanterie din
Saxonia, susţinută de artilerie şi tancuri. Puţinii supravieţuitori din rândul celor 50 de
ruşi au abandonat marele siloz de cereale de pe malul fluviului abia pe 20 septembrie,
după ce epuizaseră muniţia. Lupte la fel de dure s-au dat şi pentru o clădire cu trei etaje
din preajma magazinului universal. Aici, o jumătate de batalion din Regimentul 32
gardă a reuşit să ţină în şah, vreme de cinci zile, trupele germane. Din cele câteva sute
de militari ruşi s-au retras în final doar şase, atunci când tancurile germane au dărâmat
complet zidurile pe jumătate distruse. Tot în ultima parte a lui septembrie, gara centrală
din Stalingrad a fost cucerită, pierdută şi iar recucerită de cincisprezece ori la rând,
rămânând în final în mâinile germanilor28.
Multe asemenea episoade se soldează – inevitabil – cu erodarea destul de
rapidă a forţei atacatorilor (care pierd oameni şi tehnică de luptă în cantităţi şi într-un
ritm aflate clar în contrast cu rezultatele tactice mai mult decât modeste pe care le
obţin), ca şi a moralului individual şi colectiv a celor aflaţi în ofensivă. Cititorul poate
– cred – decide şi singur în ce măsură episoadele luptelor de la Stalingrad îi aduc sau
nu aminte de greutăţile extreme cu care s-au confruntat americanii şi aliaţii lor în
localităţile urbane din Irak, sau israelienii în ofensivele lor recente în localităţi din
Libanul de Sud sau din Fâşia Gaza.

27
28

Ibidem, p. 172
Pentru aceste trei episoade vezi Ibidem, pp. 175-177
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Ce ne învaţă insurecţia din Varşovia (1944)
La 30 iulie 1944, un post de radio controlat de sovietici chema populaţia
Varşoviei la luptă împotriva germanilor. Tonul mesajelor radiodifuzate era excesiv de
optimist, îndemnând „populaţia Varşoviei să de vină un milion de soldaţi, care-i vor
alunga pe invadatorii germani şi vor câştiga libertatea”29. La 2 august, oraşul întreg era
deja acoperit de „nori de fum” gros, semn al luptelor extrem de dure purtate de
insurgenţi împotriva trupelor germane30. Dacă studiem cu suficientă atenţie raportul de
forţe între insurgenţi şi germani, devine cât se poate de evident faptul că avem de-a
face cu o confruntare intens asimetrică. Polonezii din Varşovia încep insurecţia extrem
de slab înarmaţi: cei 31 de ofiţeri şi 2.170 de insurgenţi grupaţi în aşa-numita Bashta
(Statul- Major al eşalonului superior al mişcării de rezistenţă) aveau la dispoziţie „în
total o mitralieră, 12 automate uşoare, 187 de puşti, 80 de semiautomate, 348 de
revolvere, două rachete antitanc PIAT, 1.750 de grenade de mână şi 120 kg de
explozibil”31. Această situaţie afectează semnificativ moralul multora dintre insurgenţi.
Aşa cum îşi aminteşte unul dintre ei, „oamenii nu consideră prea mari şansele unei
insurecţii victorioase împotriva nemţilor”. Unii luptători varşovieni erau chiar „foarte
pesimişti” în zilele imediat anterioare declanşării insurecţiei, fiindcă forţele de
rezistenţă poloneze, „dispunând în medie de o grenadă la cinci soldaţi, trebuie să se
confrunte cu un duşman înarmat încă până în dinţi”32. Împotriva insurgenţilor polonezi
– pe hârtie câteva zeci de mii de oameni33, dar dintre care „numai câteva unităţi” erau
„complet înarmate”34 (generând astfel efective realmente apte de luptă de doar
aproximativ 8.000 de oameni în întreaga zonă veche a oraşului35) – germanii au aruncat
de la bun început întreaga garnizoană a oraşului, 2.000 militari SS ruşi din Brigada
Kaminski, aproape 3.400 de oameni din Brigada SS Dirlewanger, două batalioane de

29

Norman DAVIES, Varşovia. Insurecţia din 1944, RAO International Publishing Company, Bucureşti,
2007, p. 218
30
Ibidem, p. 218
31
Ibidem, p. 223
32
Ibidem, p. 301
33
În întreaga regiune a Varşoviei (incluzând aici şi zona din preajma oraşului) erau organizate în jur de 800
de plutoane de insurgenţi, cu un efectiv total nominal de 46.760 de oameni – vezi Ibidem, p. 236
34
Ibidem, p. 311
35
Ibidem, p. 389
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cazaci, un batalion de apărare adus rapid de la Breslau, un batalion de poliţie militară
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din Poznan, un regiment de gardă al forţelor aeriene (Luftwaffe) şi un batalion de
paraşutişti din cadrul diviziei blindate Hermann Göring. La luptele din oraş au mai
participat şi unităţi din Divizia 19 Panzer, ca şi avioanele de vânătoare şi de
bombardament ale Flotei a 6-a aeriană (care au lovit din aer, în mod repetat, poziţiile
deţinute de insurgenţi)36. Spre sfârşitul luptelor, pe frontul varşovian a fost adus şi un
întreg corp blindat german – al 46-lea37 – care a avut un rol important în a-i forţa pe
polonezi să capituleze după două luni de lupte continue. Împotriva insurgenţilor
polonezi au mai fost folosite şi numeroase unităţi militare maghiare, alcătuite mai ales
din rezervişti şi grupate într-un corp de armată38. Germanii au avut, în plus, şi avantajul
foarte important al unor „provizii nelimitate de muniţie”, precum şi pe acela de a putea
folosi împotriva insurgenţilor inclusiv piese de artilerie de mare calibru, precum
mortierul Karl (care trăgea cu muniţie de calibrul 600 de milimetri) sau „tunul cu bătaie
lungă Bertha, ce trăgea cu proiectile de 38 cm.”39.
Ca urmare a acestor contraste masive între potenţialul militar foarte redus al
insurgenţilor (o miliţie cetăţenească eterogenă şi cu un procent relativ redus de militari
de profesie) şi cel redutabil al germanilor (care au aruncat în luptă numeroase unităţi
ale armatei regulate, foarte bine înarmate şi o serioasă experienţă de luptă), numeroase
episoade ale insurecţiei din Varşovia s-au sfârşit aproape dezastruos pentru patrioţii
polonezi, ale căror pierderi erau adesea chiar şi „aproximativ douăzeci de ori mai mari
decât cele ale nemţilor”40. Dar chiar şi în astfel de condiţii vădit defavorabile, rezistenţa
insurgenţilor s-a dovedit a fi uluitor de puternică şi de eficientă. La trei săptămâni după
începerea luptelor, jurnalul de operaţii al Armatei a 9-a germane relata, în mod repetat,
că rezistenţa opusă de insurgenţi era „feroce”, „fanatică” şi „extrem de hotărâtă”,
precum şi că „perspectivele pentru un rezultat rapid nu erau prea încurajatoare”41.
Există şi relatări care recunosc că patrioţii polonezi „erau obligaţi în mod constant să
recurgă la retrageri tactice”, dar ele conţin şi pasaje referitoare la faptul că insurgenţii
36

Ibidem, pp. 310-311
Pentru rolul acestei mari unităţi vezi Ibidem, p. 425
38
Ibidem, p. 466
39
Ibidem, p. 314
40
Ibidem, p. 328
41
Ibidem, p. 330
37
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polonezi „erau zilnic martori la incapacitatea inamicului lor de a le da lovitura de
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graţie”42 (altfel spus, că o armată mult superioară din punct de vedere al efectivelor,
armamentului, sprijinului logistic şi calităţii profesionale a corpului de comandă nu era
în stare să obţină victoria împotriva unui inamic mult mai slab şi aproape complet lipsit
de libertatea de acţiune). În multe ocazii, germanii erau obligaţi să treacă în defensivă
tactică şi există cazuri în care unităţi ale lor sunt practic „asediate” de către insurgenţii
polonezi, fiind nevoie ca aceste detaşamente germane să fie aprovizionate cu mâncare
şi muniţie duse la destinaţie de blindate grele43 (practic invulnerabile la tirul armelor de
calibru mic ale polonezilor). Există surse germane care afirmă că presiunea psihică
exercitată de atacurile polonezilor era atât de mare, încât au existat numeroase
sinucideri în rândul trupelor nemţeşti44.
Merită subliniat şi faptul că motivaţia cu totul excepţională a insurgenţilor i-a
făcut pe aceştia să nu dea înapoi în ciuda ratei extrem de ridicate a pierderilor. În
general, o unitate combatantă care pierde între 10 şi 15% din efective este retrasă de pe
linia frontului pentru refacere şi completarea efectivelor. Dar la Varşovia insurgenţii au
pregătit metodic retragerea din oraşul vechi abia după ce ei au pierdut, în primele 25 de
zile ale lui august, în jur de 6.500 din cei 8.000 de luptători pe care îi avuseseră iniţial
în aceste cartiere45 (ceea ce înseamnă o rată a pierderilor în luptă de peste 80%).
Incapacitatea germanilor de a obţine o victorie decisivă în bătălia contra
insurgenţilor din Varşovia mai este dovedită şi de condiţiile în care ia sfârşit insurecţia.
În primul rând, luptele au încetat abia după ce cea mai mare parte a oraşului a fost
complet distrusă, lipsindu-i pe insurgenţi pe posibilitatea de a mai folosi clădirile ca
puncte de rezistenţă (40 % din centrul oraşului este complet distrus, şi încă o cincime
dintre clădiri sunt grav afectate încă de la jumătatea lui august46, după cum raporta
Londrei un militar britanic aflat la Varşovia). În al doilea rând merită subliniat faptul că
au existat mai multe runde succesive de negocieri între germani şi polonezi, finalizate –
la începutul lui octombrie – printr-o înţelegere scrisă, în care partea germană
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Ibidem, p. 331
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Ibidem, p. 472
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recunoştea insurgenţilor polonezi statutul de combatanţi (ceea ce presupunea şi
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obligaţia lor de a-i trata pe insurgenţii ce se predau ca prizonieri de război) şi se obliga
să nu recurgă la pedepse colective47. Insurgenţii care evacuează Varşovia pleacă
„împreună cu armele şi steagurile” lor şi primesc garanţia că vor fi trataţi ca „prizonieri
de război, în conformitate cu Convenţia de la Geneva”48.
Estimările pierderilor totale suferite de polonezi şi germani în bătălia de două
luni (mai exact, 63 de zile49) pentru Varşovia sunt încă o dovadă foarte clară că luptele
desfăşurate în localităţi sunt extrem de dificile chiar şi pentru aceia mai bine dotaţi
tehnic (şi că utilizarea inteligentă a oportunităţilor tactice oferite de ariile acoperite de
construcţii aplatizează mult diferenţele calitative (în planul pregătirii militare şi al
dotării cu armament şi echipament) dintre competitorii implicaţi în conflicte
asimetrice). La sfârşitul luptelor din Varşovia, în jur de 200.000 de civili polonezi
fuseseră ucişi de către germani. Dar, dacă privim doar pierderile forţelor combatante,
ele sunt aproape echilibrate – polonezii au pierdut în jur de15.000 de insurgenţi, iar
germanii, „cel puţin 10.000 de militari”50.

Ce ne învaţă bombardarea Dresdei (1945)
Încă din primele decenii ale secolului al XX-lea, anumiţi teoreticieni militari
vorbeau despre posibilitatea de a obţine rezultate strategice foarte importante – sau
chiar decisive – ca urmare a folosirii sistematice a bombardamentului aerian de mare
amploare, executat sistematic asupra unor ţinte de tipul marilor oraşe. Generalul italian
Douhet, de exemplu, afirma că „ţintele loviturilor aeriene vor fi în general suprafeţe de
dimensiuni determinate pe care există clădiri oficiale, locuinţe, stabilimente etc. şi o
anumită populaţie”, precum şi că „pentru a distruge (subl. noastră – F.D.) ţinte ca
acestea este nevoie de a întrebuinţa cele trei tipuri de bombe – explozive, incendiare şi

47

Ibidem, p. 445
Ibidem, p. 519
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Ibidem, p. 445
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Pentru aceste cifre vezi Martin GILBERT, The Second World War. A complete history, Martin Holt and
Company, New York, 1989, p. 597
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toxice – proporţionându-le în modul cuvenit”51. Autorul italian calcula că 10 aparate
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capabile să transporte, fiecare, câte două tone de bombe ar putea „distruge complet”
(subl. noastră – F.D.) o ţintă circulară cu diametrul de o jumătate de kilometru52.
Opinia lui Douhet era aceea că bombardamentele aeriene masive vor duce la rezultate
decisive şi rapide, ca urmare a distrugerii complete a zonelor importante a oraşelor
mari, ca şi ca urmare a „repercusiunilor morale” ale unor astfel de lovituri aeriene. El
îşi îndemna cititorii „să ne imaginăm ce s-ar întâmpla într-un oraş mare ca Londra,
Paris sau Roma dacă în partea centrală a oraşului propriu-zis s-ar opera distrugerea
completă a una, două, patru suprafeţe cu un diametru de 500 de metri”53. Douhet
credea şi că acela care 2are supremaţia aeriană şi dispune de o forţă ofensivă
adecvată… se găseşte.. în situaţia de a executa asupra inamicului acţiuni ofensive de o
amploare înspăimântătoare… Prin acţiuni ofensive de acest fel poate tăia armata
terestră şi flota inamică de bazele lor şi provoca în interiorul ţării adverse distrugeri de
orice gen, de natură să frângă repede rezistenţa materială şi morală (subl. noastră –
F.D.)”54 a inamicului.
Douăzeci de ani mai târziu, evoluţia tehnicii aviatice făcea mult mai probabilă
obţinerea de rezultate strategice semnificative ca urmare a unor misiuni (şi campanii)
de bombardament aerian. Dacă în anii Primului Război Mondial bombardierele grele
puteau încărca şi lansa doar în jur de 1.000 de kilograme de bombe (vezi cazul
bombardierelor britanice de tipul Handley Page 0/100 sau 0/400, care au intrat în
serviciul activ începând cu 1916 şi puteau transporta , cu 157 de kilometri/oră, 907 kg
de bombe55), în Al Doilea Război Mondial situaţia se schimbase radical. Fiecare dintre
cele 79656 bombardiere britanice Lancaster (Avro 683) lansate la 13 şi 14 februarie
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G. DOUHET, „Supremaţia aeriană”, în Colonel (r.) Simion PITEA, col. dr. Gheorghe TUDOR (editori),
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Chris CHANT, The world’s greatest bombers, Amber Books, 2000, pp. 33-35
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1945 împotriva Dresdei putea transporta şi lansa o încărcătură de 5.448 până la peste

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

9.900 kilograme (în cazul subtipurilor ceva mai târzii) de bombe57.
În cazul misiunii de bombardament întreprinse în februarie 1945 împotriva
oraşului Dresda, merită subliniate următoarele elemente: În primul rând, faptul că
avioanele britanice de bombardament transportau, fiecare, aproximativ 7 tone58 de
bombe (ceea ce înseamnă, în total, în jur de 5.600 tone, respectiv de 280 de ori mai
mult decât cantitatea de bombe despre care Douhet credea, în anii 20, că ar fi suficientă
pentru distrugerea completă a centrului unui oraş. În al doilea rând, faptul că, spre
deosebire de momente anterioare, când atacurile aeriene fuseseră întâmpinate de focul
intens al artileriei antiaeriene, în februarie 1945 aceasta fusese deja transferată pentru
apărarea altor obiective, ceea ce înseamnă că oraşul era practic complet lipsit de
apărare (Taylor oferă şi cifre relevante: în aprilie 1944, de exemplu, apărarea Dresdei
era asigurată de 49 de tunuri AA de 88 milimetri, ca şi de 25 sau 30 de tunuri ruseşti de
85 mm, modificate pentru a putea folosi muniţie germană. În vara lui 1944 au fost
amplasate la Dresda încă o baterie de 88 mm – cu şapte guri de foc – ca şi mai multe
baterii uşoare. Toate acestea fuseseră retrase încă de la începutul lui 1945, când
americanii raportau că focul bateriilor antiaeriene care apărau oraşul era „de la
nonexistent la slab şi total ineficient”59). În al treilea rând, Dresda nu avea un număr
suficient de adăposturi antiaeriene. De remarcat însă aici faptul că până şi comunităţile
urbane ai căror conducători fuseseră ceva mai precauţi au înregistrat pierderi umane
enorme când au fost puternic bombardate. Aşa de exemplu, deşi „spre deosebire de
Dresda, oraşul Magdeburg avea un sistem dezvoltat şi eficient de adăposturi
antiaeriene”, la 16 ianuarie 1945, atunci când acesta a fost bombardat de către britanici,
a fost distrus centrul vechi în proporţie de 44%. Mai mult, 4.000 de oameni au murit şi
peste 11.000 au fost răniţi60. În al patrulea rând, în momentul bombardării sale, Dresda
era „al şaptelea oraş german ca mărime”, precum şi „cea mai mare zonă construită
nebombardată a inamicului”. În plus, oraşul era plin de „refugiaţii care se îndreaptă
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spre vest”, de trupe în refacere, ca şi de „serviciile administrative evacuate din alte
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zone”61. Mai trebuie menţionat aici şi faptul că doar primul val de atac ce a lovit Dresa
a lansat asupra oraşului, în doar 15 minute (de la ora 22.13 la 22.28), 881,1 tone de
bombe, din care 57 % erau explozive şi 43 % incendiare (au fost lansate 172 de mine
aeriene de câte două tone, 26 de câte o tonă, 72 de bombe explozive de câte o tonă, 648
de câte 250 kilograme, 128.550 de încărcături incendiare de câte două kilograme, alte
8.250 bombe incendiare mici ce aveau ataşat şi câte un dispozitiv exploziv, ca şi
68.628 bombe incendiare grupate în containere ce explodau la 300 de metri de sol62. Al
doilea val de atac, care a grupat peste 550 de avioane, a lansat cantităţi însumate şi mai
mari de bombe de toate tipurile: Grupul 8 deschizător de drum – 125,7 tone bombe
explozive şi 10 tone bombe incendiare; Grupul 1bombardiere – 387,3 tone bombe
explozive şi 558,3 tone bombe incendiare; Grupul 3 bombardiere – 234,8 tone bombe
explozive şi 233 tone muniţii incendiare; şi Grupul 6 bombardiere – 216, 8 tone bombe
explozive63. În ziua următoare, pe 14 februarie, la ora 12.00, Dresda a fost lovită a treia
oară – de data aceasta de către americani, care au folosit 431 de bombardiere B-17
(care au lansat 678,3 tone bombe explozive şi 400 tone bombe incendiare)64. În al
şaselea rând, trebuie subliniat faptul că masivitatea bombardamentului şi pagubele
provocate au dus la situaţia în care „forţele de pompieri, deşi numărau peste o mie de
oameni şi erau bine echipate, au fost, de la bun început, complet depăşite”65.
Rezultatul acestor lovituri aeriene succesive a fost crunt: este vorba în primul
rând despre „zeci de mii de morţi”66 (cifrele diferă însă foarte mult de la lucrare la alta
– există estimări care vorbesc despre 350-400.000 de victime, dar şi estimări dintre
care „cea mai aproape de adevăr” indică „între douăzeci şi cinci şi patruzeci de mii”67
de oameni ucişi de bombardamente şi de furtuna de foc provocată de acestea). Căile de
transport şi serviciile sociale au fost atât de serios afectate, încât autorităţile locale au
putut începe să aprovizioneze populaţia cu alimente abia la 72 de ore după
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bombardamente (dar chiar şi atunci cantităţile distribuite erau insuficiente – de doar
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„şase mii de porţii calde pe zi”68).
Dar, deşi e clar că la Dresda a avut loc „cel mai catastrofal atac aerian asupra
unui oraş german de la Operaţiunea Gomora care distrusese Hamburgul, în iulie
1943”69, merită subliniat un alt fapt, care pune serios sub semnul întrebării eficacitatea
bombardamentului aerian strategic. Şi anume vorbim despre faptul că, dincolo de
distrugerea a 12.000 de locuinţe, 24 de bănci, 647 de magazine, 63 de clădiri
administrative, etc.70, trebuie precizat „ţintele militare avariate erau relativ lipsite de
importanţă”71. Aproape 200 de uzine şi fabrici au fost şi ele lovite – în 135 de cazuri
avariile fiind estimate drept „serioase” – dar trebuie să remarcăm că, în multe cazuri,
producţia a fost reluată relativ rapid. La doar două luni după bombardamente, de
exemplu, o fabrică de echipamente militare de pe Chemnitzer Strasse era parţial
pregătită pentru a relua producţia. Şi în alte cazuri, producţia fost reluată în doar câteva
săptămâni. Una din fabricile legate de activitatea marii firme Zeiss-Ikon, de exemplu,
lucra deja la jumătate din capacitate la doar două săptămâni după bombardament; alte
uzine, chiar dacă foarte grav lovite, tot reuşiseră, în doar două săptămâni, să reia
producţia în proporţie de pe peste 22%72. Toate aceste date îngăduie formularea unei
concluzii clare şi legitime: chiar în cazul unor lovituri aeriene masive şi repetate,
capabile să provoace distrugeri mari şi un număr foarte mare de victime, o reluare –
chiar şi numai parţială – a activităţii obiectivelor vizate poate avea loc foarte curând,
ori de câte ori există destulă voinţă şi minime resurse umane şi tehnologice. O astfel de
concluzie are, fără îndoială, o anume importanţă şi pentru viitorul NATO (desigur, în
măsura în care Alianţa va fi vreodată nevoită să folosească, în caz de criză majoră,
metoda bombardamentului aerian strategic).

68

Ibidem, p. 426
Ibidem, p. 433
70
Pentru lista completă a obiectivelor grav avariate sau complet distruse vezi Ibidem, p. 436
71
Ibidem, p. 436
72
Pentru refacerea relativ rapidă a potenţialului industrial vezi Ibidem, pp. 437-439
69

99

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

Observaţii finale
Toate acestea nu fac decât să atragă atenţia asupra faptului că viitorul (în
oricare sale dintre variantele sale posibile sau probabile) conţine şi un număr notabil de
ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi care pot afecta inclusiv dinamica (şi
performanţele/relevanţa) NATO.
În condiţiile în care acceptăm ipoteza de lucru conform căreia istoria este, în
linii mari, un continuum (ceea ce înseamnă că, inevitabil, prezentul şi viitorul seamănă,
într-un fel sau altul, cu trecutul), merită să reflectăm la dificultăţile foarte serioase cu
care s-ar putea confrunta NATO, în diverse configuraţii ale viitorului posibil/probabil,
în încercarea sa de a obţine victorii militare decisive (ca bază a realizării unor
obiective politice majore) împotriva unor mişcări de guerrillă, sau în spaţii urbane,
sau prin metoda bombardamentului aerian strategic.
Că viitorul ar putea conţine (în proporţii şi cu consecinţe ce nu ne sunt încă
foarte clare) astfel de probleme şi dificultăţi devine şi mai clar dacă privim cu atenţie
nu numai câteva episoade semnificative ale trecutului, ci şi momente din prezent (vezi,
de exemplu, dificultăţile extreme cu care s-au confruntat americanii în Irak73, ca şi
problemele majore cărora NATO încearcă să le facă faţă, acum – la aproape 8 ani după
începutul operaţiunilor militare – în Afghanistan).

Abstract:
The study is based on a clear hypothesis: that stating that history is a continuum, so
that present days and future have all the chances to be shaped like the past (obviously,
in their broad lines). The author explores several historical moments – some episodes
of US history, focusing the attention to the problem of fighting and winning
unconventional/asymmetric wars; then the problem of winning battles in heavily built
areas, like those of modern cities (see the case of Stalingrad); then the vast difficulties
of winning decisive, non cost-intensive and quick victories against well motivated
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guerrillas in more modern times (see the case of the insurrection in Warsaw, in 1944);
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and finally the massive air raids against Dresden (February 1945), clearly showing
how limited the results of such massive attacks can be. The goal of exploring all these
historical moments is to shape a clear warning: in several of the possible/probable
future scenarios we can imagine, NATO might be forced to fight smaller or larger
wars. In such a situation, the Alliance will have to face the harsh difficulties generated
by the very use of unconventional warfare, of fighting in heavily built areas, of fighting
against guerrillas, of using strategic bombing (these methods being both compulsory,
in the case of major international conflicts/crises, and less effective than desirable).
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II. Istorie diplomatică

Probleme teritoriale şi de statut internaţional ale
statului român până la sfârşitul anului 1878
Marian STROIA
Dacă semnarea, la 4/16 aprilie 1877, a convenţiei de tranzitare a
teritoriului României de către armatele ruseşti în cadrul viitoarelor operaţii
militare, asigura acesteia o anumită siguranţă a integrităţii sale teritoriale, în
schimb modul în care ea urma să fie „compensată” pentru inevitabila pierdere a
celor trei judeţe basarabene şi absorbirea acestora de către Rusia nu era încă
cunoscut autorităţilor de la Bucureşti.
În acest sens, în centrele politice şi militare de la St. Petersburg s-au
vehiculat diferite variante de soluţionare a acestei probleme. Ni se pare extrem
de sugestiv faptul că la nici două zile de la încheierea acordului româno-rus mai
sus menţionat, exista deja o variantă de rezolvare

– parţială – a acestei

probleme.
Un document mai puţin cunoscut şi depistat de noi în arhivele istorice din
Federaţia Rusă vine să arunce o lumină nouă şi mult mai nuanţată asupra
veritabilelor intenţii ale Rusiei. Emis la Ploieşti, la 6/18 aprilie 1877, de către
şeful cancelariei diplomatice a armatei ruse, contele Alexandr Ivanovici
Nelidov, el era, fără îndoială, destinat vârfurilor politice şi militare de atunci ale
statului rus, în frunte desigur cu împăratul Alexandru al II-lea.
Pentru o mai bună clarificare a intenţiilor reale din acel moment ale
Rusiei redăm mai jos textul integral al documentului (traducerea ne aparţine):
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la războiul de peste Dunăre, d-l <I.C.> Brătianu a primit doar promisiunea că la
încheierea păcii interesele României şi participarea sa la acţiunile comune vor fi
avute în vedere. Cooperarea României, cu toate eforturile şi cu toată
convingerea noastră, nu s-a produs. Practic vorbind, noi am fi putut să nu
promitem nimic României. Deocamdată însă noi trebuie să acordăm
compensaţii pentru acea parte a Basarabiei care trebuie restituită (redată)
Rusiei, atunci este evident că trebuie explicat (clarificat) punctul nostru de
vedere în această problemă.
În toamna trecută, la Livadia, s-a ridicat problema transferului către
România a Dobrogei şi a Deltei Dunării. Din punct de vedere strategic pentru
noi este de dorit menţinerea unei comunicaţii directe cu Bulgaria pentru a nu fi
nevoiţi ca, în cazul unei noi campanii la Dunăre, să trecem prin teritoriul
României, care va deveni independentă şi mai puţin binevoitoare faţă de noi,
când va avea mai puţin de aşteptat de la favorurile noastre. Din această cauză
Dobrogea nu trebuie ruptă (separată) de Bulgaria. Însă alipirea la Bulgaria a
insulelor din Deltă şi a cedării gurilor Dunării în mâinile acesteia pot aduce
complicaţii politice.
E de presupus că, într-un asemenea caz, din partea Angliei şi AustroUngariei se va manifesta o puternică opoziţie [...]
De aceea, considerând că prin stăpânirea unuia din braţe, Chilia, noi ne
asigurăm interesele la Dunăre, nu ar fi nici o incomoditate dacă Delta ar fi
acordată României, care ar dobândi acolo un post maritim, de care are atâta
nevoie. În chip asemănător, pentru a completa compensaţia, ar trebui să i se
acorde de acum teritoriul dintre Dunăre, Serbia şi cursul râului Lom, împreună
cu fortăreaţa Vidin.
În cadrul acestui plan, trebuie să ne păstrăm cea mai mare libertate de
acţiune, fără a ne lua angajamente prea timpurii nici referitor la <condiţiile>
viitoarei păci, nici în ceea ce priveşte cadrul operaţiilor militare.
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A. Nelidov”1.
Din analiza acestui document, a cărui autenticitate nu poate fi pusă la
îndoială, se vede cum, la nici două zile după semnarea convenţiei de tranzitare a
teritoriului României, o anumită parte a aparatului politic şi diplomatic rus
considerau ca oportună (în cadrul reluării de către Rusia a celor trei judeţe din
sudul Basarabiei) compensarea statului român doar cu Delta Dunării şi cu un
segment teritorial aflat între Dunăre-Serbia şi cursul râului Lom + Vidinul.
Aşa cum se vede şi din text, A.I. Nelidov lua în calcul şi posibilitatea de a
se atribui întregul spaţiu al Dobrogei statului bulgar (pentru a-l face mai loial
Rusiei), dar acelaşi diplomat recunoştea că aceasta reprezintă o variantă riscantă
şi aducătoare de imprevizibile complicaţii internaţionale.
În acelaşi timp, trebuie să mai atragem atenţia asupra unui aspect care să
ne ajute să înţelegem mai bine conţinutul documentului de mai sus. Este vorba
de faptul că – aşa cum se vede indirect şi din actul în cauză – Rusia, convinsă că
va tranşa sub raport militar singură şi mai ales destul de repede confruntarea cu
Imperiul Otoman, nu-şi punea încă problema unei viitoare cooperări militare cu
statul român. Ştim astăzi că aceasta avea să se producă la mijlocul lunii iulie a
aceluiaşi an, datorită dificultăţilor întâmpinate în confruntările cu armata turcă
în Munţii Balcani, dar deocamdată această problemă nu era de actualitate. Din
această cauză, şi ceea ce este dispusă să acorde Rusia, sub raport teritorial, pare
mai curând o dovadă de, să-i spunem, răsplată pentru favorizarea traversării şi
a unei neutralităţi binevoitoare decât compensarea teritorială pentru judeţele
basarabene pe care urma să şi le recupereze la încheierea războiului.

1

Arhiv Vnesnei Politiki Rosiiskoi Imperii (Arhiva de Politică Externă a Imperiului Rus) (în
continuare se va cita AVPRI), Fond Arhiva Principală, G. 1877, Opis 2, Delo 1, p. 97–98
(Originalul în limba rusă).
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Un alt aspect important, pe care evenimentele în derulare aveau să-l
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aducă în centrul atenţiei, avea să fie problema relaţiilor dintre cele două state,
România şi Rusia, sub raport militar.
În ceea ce priveşte participarea efectivă a statului român la război, era
evident că aceasta nu se putea face decât în cadrul unei cooperări cu armata
rusă. Trebuie să evidenţiem aici faptul că drumul până la realizarea efectivă a
acestei colaborări s-a dovedit a fi foarte sinuos.
În primul moment, respectiv de la semnarea convenţiilor din 4/16 aprilie
şi până la aprobarea lor de către cele două Camere ale Parlamentului român,
ministrul român de Externe, Mihail Kogălniceanu, s-a pronunţat în contra
cooperării trupelor române cu cele ruse. Rezerva sa era explicabilă prin temerea
omului politic român ca, prin aceasta, să se ajungă la complicaţii internaţionale
şi de altfel nu voia nici să fie acuzat de încălcarea convenţiei. Din această
cauză, el a dat instrucţiuni încă din 9/21 aprilie 1877 generalului Iancu Ghica,
acum agent diplomatic în Rusia, ca în ceea ce priveşte colaborarea militară
româno-rusă, să răspundă cu toată prudenţa şi rezerva, mai ales că guvernul rus
nu formulase nici o propunere precisă în acest sens2. El s-a arătat adversar al
oricărei acţiuni militare (din partea României, evident) şi i-a sugerat principelui
Carol să aştepte mai întâi să vadă care va fi atitudinea puterilor continentului
faţă de convenţia româno-rusă amintită3. Atât în circularele emise de minister în
această perioadă, cât şi în notele către agenţii diplomatici de la Viena, Paris,
Berlin şi Roma, Kogălniceanu a insistat să se comunice acestor guverne faptul
că, dacă România a convenit să lase liberă trecerea armatelor ruse, în schimb ea
s-a abţinut de a coopera cu acestea.
„D-ta trebuie să-i spui lui Andrassy că noi vom păstra neutralitatea faţă
de Rusia, abţinându-ne de la orice cooperare a armatei noastre cu armatele

2
3

I.C. Brătianu, Discursuri, Bucureşti 1909, vol. II, p. 2-a, p. 585.
Memoriile regelui Carol I,, vol. IX, 1907, p. 66.
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ruse”, îi transmitea în acest sens ministrul de Externe agentului de la Viena, Ion
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Bălăceanu, la 10/22 aprilie 18774.
Prin această atitudine el a căutat să explice public atitudinea de
neutralitate a statului nostru. De altminteri, în dezbaterile parlamentare care au
însoţit adoptarea convenţiei, au fost numeroase opinii care cereau insistent să
nu se facă nici un pas în afara limitelor tratatului cu Rusia şi solicitau foarte
ferm ca trupele române să nu fie angajate în luptă contra celor turceşti. Din
această cauză, tocmai pentru a înlătura bănuielile Angliei şi mai ales ale AustroUngariei, care nu ar fi văzut cu ochi buni o cooperare româno-rusă, ministrul de
Externe al guvernului Brătianu a insistat asupra caracterului de neutralitate a
atitudinii statului român5.
După începerea ostilităţilor din partea Imperiului Otoman, situaţia s-a
schimbat însă în mod radical. În rândul liderilor politici români nu exista încă o
unanimitate de vederi în legătură cu această problemă. Astfel, dacă principele
Carol şi I.C. Brătianu se pronunţau pentru o cât mai neîntârziată şi promptă
colaborare cu armata rusă, M. Kogălniceanu era partizanul unei implicări
defensive, care presupunea doar ca armata română să replice împotriva unor
eventuale atacuri din partea turcilor la linia Dunării.
În acest sens, el îi scria, la 3/15 mai lui Ion Bălăceanu, informându-l pe
acesta că armata română va fi dispusă în spaţiul Olteniei şi că pentru România
nu era recomandabilă soluţia unui război ofensiv6. Problemele care stăteau
acum cu acuitate în faţa conducerii române se concentrau în dilema: să adopte o
participare limitată şi defensivă (aşa cum spre pildă se pronunţa Kogălniceanu)
sau, în cealaltă opţiune, armata română să continue acţiunea militară, împreună
cu armata rusă şi peste Dunăre.
4

Documente privind războiul pentru independenţă..., Bucureşti, 1952, vol. II, doc. 290, p.

168.

5

M. Kogălniceanu, Opere, t. IV, Discursuri politice (1874-1878), Bucureşti, Edit.
Academiei, 1978, t. II, p. 441.
6
Nicolae Iorga, Politica externă a regelui Carol I, Bucureşti, 1912, p. 125.
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Din partea conducerii militare a Imperiului (pe care în acel moment o
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exercita marele duce Nicolae, fratele ţarului) s-a manifestat, în acel moment, o
tendinţă evidentă spre conlucrare. În acest sens, cu câteva zile înaintea semnării
convenţiilor cu Rusia, respectiv la 2/14 aprilie 1877, la Bucureşti au sosit doi
delegaţi (A.I. Bobrikov, colonel şi V.I. Popov, căpitan), din partea statului
major imperial, care au insistat pe lângă domnitor pentru o acţiune comună
româno-rusă. Deşi a ascultat cu mare atenţie propunerile acestora, Carol I nu a
dat un răspuns concret pe moment, anunţându-i pe cei ofiţeri superiori ruşi că le
va comunica mai târziu hotărârea sa definitivă. Cu toate acestea, de comun
acord în această privinţă cu guvernul, el le-a transmis acestora să comunice
marelui duce că poziţia sa în acel moment era aceea că armata română să ocupe
poziţii dincolo de Olt, în aşa fel încât ea să formeze aripa dreaptă a armatei
ruse. Această rezervă a autorităţilor române cu privire la colaborarea armată
propriu-zisă trebuie explicată, credem, prin dorinţa acestora de a obţine
recunoaşterea individualităţii române atât pe plan militar, cât şi politic.
La o săptămână după acest episod, principele Carol a primit o scrisoare
din partea marelui duce Nicolae, în care acesta a căutat din nou să-l convingă în
favoarea unei acţiuni comune. Dacă e să dăm crezare Memoriilor..., domnitorul
s-ar fi ţinut în continuare în rezervă, deoarece în documentul respectiv nu se
precizau condiţiile concrete de colaborare7.
O nouă etapă a negocierilor româno-ruse în această problemă s-a
desfăşurat circa o lună mai târziu, la 2/14 mai, cu ocazia întâlnirii de la Ploieşti
dintre conducătorul statului român şi marele duce Nicolae. Înaltul demnitar rus
a stăruit din nou ca armata română să participe direct la operaţiunile militare
contra otomanilor, declarând interlocutorului său că forţele puse la dispoziţia sa
nu sunt suficient de numeroase pentru a îndeplini obiectivele care îi fuseseră
încredinţate. În optica unor observatori occidentali prevala ideea că persistau

7

Memoriile..., IX, p. 69.
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mari carenţe în sistemul de organizare şi transport al armatei ruse, fără a mai lua
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în calcul şi fricţiunile dintre marele duce şi unele cercuri nobiliare de la
Petersburg.
La rândul său, principele Carol i-a răspuns că, înainte de toate, el are
intenţia de a ţine armata română sub conducerea sa directă. Concluzia care se
poate deduce de aici, în chip logic, este aceea că putem constata la conducătorii
politici de atunci o puternică tendinţă de afirmare a individualităţii politice şi
militare. Trebuie, de asemenea, adăugat că ocuparea punctelor strategice
amintite de către români a fost de o reală utilitate pentru trupele ruse,
permiţându-le acestora să ocupe fără pericol localităţile din sudul Dunării. În
acest sens, şeful marelui stat major rus, generalul-maior V.M. Nepokoicitni a
lăudat măsurile luate de statul major român cu privire la întăririle de câmp de la
Barboşi, prin care s-a asigurat comunicaţia principală8.
Dacă aceste tatonări, pe linie militară, ce urmăreau stabilirea cooperării
ferme între cele două părţi mergeau în mod satisfăcător, în schimb pe linia
diplomatică refuzul a fost cât se poate de limpede. La 17/29 mai aceeaşi poziţie
a fost cât se poate de clar conţinută în nota pe care cancelarul Alexandr
Mihailovici Gorceakov a transmis-o lui P.I. Nelidov, şeful cancelariei
diplomatice a armatei de campanie ruse din România: „Maiestatea Sa Imperială
a binevoit a da să se înţeleagă cabinetului din Bucureşti, prin intermediul
generalului prinţ I. Ghica, că el nu doreşte deloc cooperarea României peste
Dunăre... Rusia nu are trebuinţă de ajutorul armatei române. Forţele pe care le-a
pus în mişcare spre a lupta contra Turciei sunt mai mult decât
îndestulătoare...”9. La rândul său, câteva zile mai târziu, acesta din urmă l-a pus
în temă pe Carol într-o întrevedere cerută acestuia la 25 mai/7 iunie cu faptul că
armata rusă este suficient de puternică şi nu are nevoie de ajutorul României.
Adjunctul lui Gorceakov, N.K. Giers, a motivat această atitudine a Rusiei prin
8
9

Ibidem, p. 81.
Ibidem, p. 91.
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garante. La rândul său, suveranul rus i-a declarat generalului Iancu Ghica că, în
situaţia în care armata română doreşte să treacă Dunărea „spre a face război”
aceasta nu poate avea loc decât în condiţiile în care ea se va pune sub
comandamentul suprem al armatelor imperiale10.
Pe de altă parte, dacă e să urmărim contextul internaţional din acel
moment, trebuie să sublinem cu toată onestitatea că participarea armatei române
la campania militară contra Turciei din Peninsula Balcanică nu era văzută cu
ochi buni de principalele puteri europene. Cele care s-au pronunţat primele
împotriva acestei acţiuni au fost Anglia şi Franţa. Astfel, la 8/20 iunie 1877,
consulul Franţei la Bucureşti, Ch. Debains, i-a comunicat lui Carol I că
guvernul pe care îl reprezintă speră că armata română nu va trece Dunărea, iar
la 27 iunie/ 9 iulie ’77 agentul român din Franţa, Callimachi-Catargi, i-a
comunicat lui Kogălniceanu că dorinţa noastră de participare la război nu este
împărtăşită la Paris. Se remarca deci că atitudinea Franţei se caracteriza prin
lipsa din ce în ce mai accentuată a oricărei bunăvoinţe şi a oricărui sprijin
pentru România. În ultima întrevedere obţinută cu mare greutate de
reprezentantul nostru la Paris la ministrul de Externe E. Decazes, acesta i-a
declarat că „în actualele împrejurări pentru Franţa e imposibil să se angajeze cu
ceva”11.
În ceea ce priveşte Anglia, aceasta se ştie era partizana menţinerii
integrităţii teritoriale a Imperiului Otoman şi a stopării influenţei şi extinderii
hegemoniei Rusiei în sud-estul continentului. Din această cauză, era firesc ca
„perfidul Albion” să nu privească cu ochi buni trecerea Dunării de către armata
română şi intervenţia sa în conflictul militar, al cărui teatru de operaţiuni
devenise acum Bulgaria. De aceea, dând urmare instrucţiunilor guvernului de la
10

Ibidem, p. 92.
Cf. Nicolae Iorga, Correspondance diplomatique roumaine sous le roi Charles Ier (1866–
1880), Paris, 1923, doc. nr. 596, p. 281.
11
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Londra, consulul britanic de la Bucureşti, colonelul I. Mansfield, a atras atenţia
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autorităţilor române cu care a intrat în contact (prinţul Carol şi ministrul de
Externe M. Kogălniceanu), la începutul lunii iunie, că Marea Britanie
dezaprobă ferm „o asemenea iniţiativă, care ar duce ţara către un dezastru
economic şi politic total”12.
Poziţia Austro-Ungariei, în contextul amintit faţă de intenţiile româneşti,
putem spune că a fost evazivă, cu o nuanţă mai curând binevoitoare. Amintim
aici, că după opinia noastră, concura la această poziţie şi impactul favorabil pe
care îl avuseseră asupra economiei sale clauzele favorizante (pentru ea desigur)
ale tratatului comercial din iunie 1875. De aceea nu trebuie să ne surprindă că,
aşa cum raporta, la 6/18 iulie 1877, I.Bălăceanu către M. Kogălniceanu, că
„Austria nu obiectează nimic la trecerea Dunării. Ea menţine o ţinută
rezervată”13.
În ceea ce priveşte Germania, aceasta a manifestat o atitudine lipsită de
bunăvoinţă faţă de România. Dacă cancelarul Bismarck a căutat să negocieze cu
guvernul român condiţiile de recunoaştere a independenţei noastre, în schimb
împăratul Wilhelm I a menţinut o atitudine prudentă. La scrisoarea trimisă în
acest scop de prinţul Carol, el a răspuns diplomatic că un asemenea fapt
împlinit (independenţa – n.n. M.S.) va fi desigur luat în considerare la
negocierile de pace. El i-a specificat însă lui Carol că guvernul german nu poate
influenţa aceste negocieri prin recunoaşterea prematură a neatârnării României,
întrucât s-ar izola şi de aceea va merge mână în mână cu celelalte puteri14.
Dat fiind contextul politico-militar internaţional astfel descris mai sus,
pentru cercurile politice româneşti a devenit destul de clar că participarea
militară în Peninsula Balcanică, indiferent de condiţiile în care ea avea să se
12

Arhiva Naţională Istorică Centrală, Microfilme Anglia, rola 160, c. 60 (Public Record
Office, D. 78/2/609. Mansfild către Derby, Bucharest, 1877, iunie, 13) (în continuare A.N.I.C.).
13
I. Bălăceanu către M. Kogălniceanu, 6/18 iulie 1877, în Documente privind războiul
pentru independenţă..., IV, nr. 753, p. 418.
14
Memoriile regelui Carol..., vol. X, p. 12–13.
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efectueze, era imperios necesară, întrucât prin această contribuţie de sânge actul
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de la 9 mai 1877 va căpăta o puternică legitimare morală şi, mai ales, politică.
Pe 14/26–15/27 iunie 1877, la două luni după ce intrase în România,
armata rusă a trecut Dunărea la Zimnicea15. În următoarea lună, campania ei a
fost victorioasă şi se părea că va obţine o victorie uşoară. În timpul acestei
perioade, marele duce Nicolae a dorit, de asemenea, utilizarea forţelor militare
româneşti, dar numai în probleme secundare, minore. În momentul trecerii
Dunării, el a solicitat lui Carol să trimită un regiment peste Olt şi să extindă
linia pe care românii o apărau de-a lungul Dunării, până la Flămânda.
Carol a acceptat sub rezerva că această acţiune nu va fi permanentă. Pe
7/19 iulie o nouă solicitare a fost făcută trupelor române pentru a asigura stat.
de garnizoană la Nicopole şi să escorteze 7000 (şapte mii) de prizonieri turci
până la graniţa rusă16.
Principele Carol, sprijinit de atitudinea fermă a guvernului, a refuzat; el a
declarat că este sub demnitatea armatei române să escorteze nişte prizonieri pe
care aceasta nu îi făcuse17. Apoi ţarul Alexandru al II-lea personal a cerut ca
Nicopole să fie ocupat de trupele române, în scopul de a degaja trupele ruse
pentru alte acţiuni.
Marşul victorios al armatei ruse a suferit o abruptă oprire la 8/20 iulie,
odată cu prima victorie otomană la Plevna18.
În acelaşi timp, forţele mult prea răspândite ale generalului I.V. Gurko au
fost obligate să se retragă din zonă. Aceste evenimente au ridicat însemnătatea
colaborării militare cu forţele României la cel mai înalt nivel. Practic, aşa cum
am arătat anterior, când armata rusă intrase pentru prima oară în România,
15

Cf. Constantin Căzănişteanu, Mihail E. Ionescu, Războiul neatârnării României. 1877–
1878, Bucureşti, Edit. Militară, 1977, p. 146.
16
Barbara Jelavich, Russia and the formation of Romanian National State (1821–1878), N.
Haven & London, 1978, p. 161.
17
Ibidem, p. 162.
18
N. Ciachir, Războiul pentru independenţa României în contextul europoean (1875–1878),
Bucureşti, Edit. Enciclopedică Română, 1977, p. 198.
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liderii ruşi se aşteptaseră la un război glorios şi, mai ales, scurt. Respingerea de
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către ei a ambelor oferte de asistenţă militară (română, dar şi sârbă) se baza pe
convingerea fermă că puterea militară a Rusiei ar fi suficientă şi că micile state
balcanice, prin participarea lor, ar cauza mai multe dezavantaje decât foloase.
Dar prima luptă de la Plevna a răsturnat această judecată. Aceasta a creat
perspectiva unui război lung şi costisitor şi, dincolo de aceasta, foarte urgentă a
devenit problema resurselor umane. De aceea lui Carol i s-a cerut să acorde
imediat ajutor.
La 13/25 iulie 1877, sub puternica presiune a ţarului, Carol a acceptat să
trimită trupe dincolo de Dunăre, pentru a asigura garnizoana oraşului
Nicopole19. Când Kogălniceanu a protestat, prinţul Carol şi-a justificat poziţia
prin răspunsul la cererea ţarului şi a argumentat că aceasta oricum nu reprezintă
echivalentul unei angajări masive a armatei române în faţa inamicului, situaţie
în care guvernul ar fi insistat pentru acordarea de ajutoare şi pentru o înţelegere
militară precisă. La 19/31 iulie, când situaţia de la Plevna s-a agravat pentru
ruşi, cea mai puternică solicitare a venit din partea marelui duce Nicolae, care a
telegrafiat lui Carol: „Turcii, îngrămădind cele mai mari trupe la Plevna, ne
nimicesc. Rog să faci fusiune, demonstraţiune şi, dacă e posibil, să treci
Dunărea cu armata după cum doreşti. Între Jiu şi Corabia, demonstraţiunea
aceasta este absolut necesară pentru înlesnirea mişcărilor mele”20. Întreaga
chestiune a participării militare româneşti era acum o problemă de urgenţă
maximă.
Atractivitatea de a juca în asemenea circumstanţe un rol însemnat în
campania militară era acum extrem de mare pentru partea română. Mai mult
decât aceasta totuşi, prinţul continua să creadă că o convenţie care să definească
precis rolul fiecăreia dintre cele două armate era esenţială şi necesară.

19
20

Ibidem, p. 200.
C. Căzănişteanu, M. Ionescu, op. cit., p. 172.
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În contrast cu această poziţie, I.C. Brătianu era de părere că ajutorul
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trebuia acordat în plină criză; temerea sa provenea din faptul că armata rusă va
fi nevoită să treacă înapoi Dunărea şi, în acest caz, România avea să devină
teatru de război21.
Atât prinţul Carol, Brătianu, cât şi Kogălniceanu erau de acord ca
România să-şi asume un rol militar major, dar numai în condiţii bine precizate.
De primă importanţă rămânea locul ocupat de armata română în cadrul
operaţiilor Rusiei, problemă care implica chestiunea actului de comandă. Banii
şi muniţiile erau un subiect la care se putea ajunge la o înţelegere, dar aflate sub
presiunea evenimentelor, autorităţile ruse puteau deveni mai receptive la
cererile româneşti.
În ciuda nevoii clare a Rusiei de sprijin românesc, negocierile se anunţau
dificile. Atât Brătianu cât şi Kogălniceanu rămâneau totuşi suspicioşi faţă de
intenţiile ruseşti. Până la urmă, presat între două alternative, la fel de dificile,
guvernul român (şi mai ales I.C. Brătianu, deşi cu multă reţinere şi strângere de
inimă) a decis ca armata să treacă Dunărea în ajutorul armatei ruse, aflată într-o
situaţie dificilă, iar Carol I a telegrafiat marelui duce că demonstraţia dorită va
avea loc, solicitând însă torpile pentru a asigura trecerea armatei în bune
condiţiuni22.
Mersul în continuare al operaţiunilor militare şi încheierea acestora,
precum şi contribuţia armatei române în acest război au fost obiectul unei
bogate literaturi, motiv care ne determină să nu insistăm asupra acestui aspect,
desigur deloc neglijabil în contextul evenimentelor respective.
Încheierea victorioasă a luptelor pe principalul teatru de operaţiuni a avut
loc la 28 noiembrie (s.v.) 1877, când văzând eşecul încercării sale de a sparge
încercuirea la care fusese supus de forţele militare române şi ruse, Osman Paşa,
comandant al forţelor otomane de la Plevna, a dat ordinul de capitulare pentru
21
22

Ion C. Brătianu, op. cit., vol. II, p. 600.
Cf. Memoriile..., vol. X, p. 8.
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întreaga armată23. După acest episod, armata rusă a înaintat pe trei direcţii către
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Adrianopol, în ideea capturării cât mai rapide a acestui important centru urban
al Imperiului Otoman. După o serie de lupte de hărţuială şi de rezistenţa din ce
în ce mai scăzută a turcilor, acest din urmă oraş a fost ocupat la 8/20 ianuarie de
cavaleria rusă24. Unicul punct care mai bara accesul către capitala Imperiului
era în mâinile ruşilor, în timp ce românii asediau puternicele fortificaţii ale
Vidinului. În atenţia lor se mai afla ocuparea cât mai rapidă a Belogradcik-ului
şi cooperarea cu forţele ruse pentru capturarea Silistrei.
La rândul lor, şi celelalte forţe militare ale popoarelor creştine din
Peninsula Balcanică ridicate împotriva Porţii acţionau conjugat, în asemenea
măsură încât dezastrul final al Imperiului era iminent. Amintesc aici că în acel
moment sârbii se aflau în plină ofensivă în zona Kossovopolje, că
muntenegrenii asediau oraşul Bar, iar trupe greceşti se infiltrau în Epir, Tessalia
şi Macedonia. Bulgarii, macedonenii, bosniacii şi chiar albanezii îi hărţuiau
neîncetat pe turci, încât aproape toţi balcanicii, făcând front comun cu armata
rusă şi română, dădeau ultimele lovituri imperiului gaziilor.
Faţă de dezastrul militar inevitabil care se profila, guvernul otoman a
cerut armistiţiu, care a şi fost semnat de plenipotenţiarii protagoniştilor la 19
(s.v.) ianuarie 1878 la Kazanlîk25.
Era de la sine înţeles că în aceste condiţii, conducerea politică a
Imperiului rus, în frunte cu Alexandru al II-lea, să înceapă să discute
principalele coordonate politice şi militare care să stea la baza încheierii
viitorului tratat de pace.
După ce operaţiile militare au intrat într-o fază finală, în care înfrângerea
Turciei era indubitabilă, guvernul român şi-a pus, în chip firesc, problema
prezenţei şi reprezentării sale la discuţiile privind armistiţiul şi viitorul tratat de
23

Cf. N. Ciachir, op. cit., p. 207.
Ibidem, p. 208.
25
N. Ciachir, op. cit., p. 222; V.N. Vinogradov, Kanţler Gorceakov i svoia Salkanskaja
odriski, Moskva, Izd. Nauka, 2006, p. 313.
24
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pace. În acest scop, la 2/14 ianuarie 1878, a fost desemnat colonelul Eraclie
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Arion, iar pentru a influenţa admiterea delegatului român la aceste tratative a
fost trimis la St. Petersburg generalul Iancu Ghica, despre care se spera că va
reuşi să exploateze şi faptul că în timpul campaniei fusese ataşat pe lângă
persoana împăratului Alexandru al II-lea26.
Din păcate cererea României de a participa la tratative pentru armistiţiu
nu s-a bucurat de succes. Atitudinea Rusiei în cazul amintit s-a caracterizat
printr-o combinaţie de duplicitate diplomatică şi atitudine de mare putere, care
prin comportarea sa a desconsiderat eforturile militare depuse de români pe
frontul de luptă comun din Bulgaria. La 10/22 ianuarie 1878, confirmându-i
principelui Carol sosirea colonelului E. Arion, marele duce Nicolae îi comunica
acestuia că el nu propune turcilor decât „bazele esenţiale de pace care mi-au
fost recomandate din Petersburg şi în care interesele României n-au fost uitate”.
Fără a-i comunica în ce constau aceste baze, el îi recomanda domnitorului ca
pentru amănuntele condiţiilor de pace şi ale tratatelor viitoare să se adreseze la
St. Petersburg.
Câteva zile mai târziu, primindu-l pe generalul Iancu Ghica, Alexandru al
II-lea şi Gorceakov au adoptat un ton mult mai tranşant, după ce acesta a
prezentat cererea formală ca România să participe la încheierea armistiţiului şi a
păcii. „Maiestatea Sa şi d-l cancelar mi-au dat cele mai formale asigurări că
interesele româneşti vor fi puternic susţinute, că independenţa noastră este
asigurată şi că ţara va fi din plin despăgubită de sacrificiile ei prin obţinerea
Dobrogei. Apoi ei i-au spus că era cu totul imposibil ca România să ia parte la
negocieri şi să devină parte contractantă, invocându-mi motivul că
independenţa sa nu a fost recunoscută de Europa. Numai după ce un congres o
va face, adică la sfârşitul tratativelor – conchidea diplomatul român – mi-au

26

N. Corivan, Lupta diplomatică pentru cucerirea independenţei României, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1977, p. 158.
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spus mie înalţii interlocutori, România va putea lua parte la acte de suveranitate
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internaţională”27.
Exact în aceeaşi perioadă, şi la St. Petersburg cercurile conducătoare ale
Imperiului rus luau în discuţie principiile care să stea la baza încheierii viitoarei
reglementări de pace. Consfătuirea în cauză, sub forma unui Consiliu de
Miniştri restrâns, sub preşedinţia ţarului, a avut loc la 12/24 ianuarie 1878 şi la
care au participat cancelarul Gorceakov, ministrul de Război A.I. Miliutin şi
ambasadorul la Constantinopol, generalul-conte N.P. Ignatiev28.
Consiliul amintit a decis ca marele duce Nicolae să continue ostilităţile
până când turcii acceptă propunerile ruseşti. De asemenea, s-a mai hotărât ca
generalul N.P. Ignatiev, în calitate de emisar oficios al Rusiei, asemeni
întregului corp diplomatic al acesteia, să continue sondajele diplomatice de
rigoare şi s-a definitivat forma proiectului de pace care urma să fie propus de
aceasta din urmă Imperiului Otoman.
În ceea ce priveşte România, acesteia urma să i se recunoască
independenţa şi să i se redea unele insule din Delta Dunării, precum şi portul şi
oraşul Sulina29.
În cursul aceleiaşi şedinţe, un ultim cuvânt în stabilirea formei finale a
tratatului a revenit cancelarului Gorceakov. Printre precizările pe care le-a
solicitat înaltul oficial rus, amintim aici faptul că el nu dorea să cedeze Bosnia
şi Herţegovina Austro-Ungariei, iar României şi Serbiei urma să li se
recunoască independenţa, fără însă ca ele să fie admise la tratative. Referitor la
România, Gorceakov ar fi declarat: „Nu suntem obligaţi să procurăm garanţii
României. Pentru că asigurarea cea mai bună este amiciţia noastră, bazată pe

27

Cf. N. Rosetti, Corespondenţa generalului Iancu Ghica. 2 aprilie 1877–8 aprilie 1878,
Bucureşti, 1930, p. 128–129.
28
Cf. N.P. Ignatiev, Tratatul de la San Stefano, Litografia Buzdugan, Bucureşti, 1918, p.
27–28.
29
Ibidem, p. 30. Vezi şi A.M. Lopatin, A.M. Gorceakov. Obelisk karierî, Moskva, Izd.
Indric, 2002, p. 164–165.
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tradiţii, pe comunitatea intereselor noastre în privinţa populaţiei creştine şi pe
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independenţa României”30.
Totuşi, aşa după cum rezultă şi din descrierea episodului făcută în recenta
lucrare a istoricului rus A.M. Lopatin, participanţii, conştienţi că totuşi aportul
României la război fusese destul de consistent, pierderile în vieţi umane destul
de mari şi costurile economice ale participării relativ ridicate, au conchis în
finalul dezbaterii ca, la compensaţia teritorială ce urma a fi acordată României
să se adauge şi partea nordică a Dobrogei31.
La finele şedinţei amintite cancelarul i-a dat dispoziţii generalului
Ignatiev ca, în drum spre Kazanlîk şi Adrianopol, să se oprească la Bucureşti
pentru a informa pe români despre propunerile ruseşti. Aşa cum notează în
memoriile sale Ignatiev, Gorceakov considera că acesta nu va întâmpina „nici
un fel de dificultăţi în negocierile cu românii despre Basarabia, dar buna
cuviinţă cerea ca plenipotenţiarul pentru negocierile de pace cu Poarta să fi
vorbit în prealabil cu principele Carol”32.
Conţinutul rezultatelor acestui consiliu imperial (atât de important de
altfel pentru destinul istoric al României) a ajuns de altfel destul de repede la
cunoştinţa autorităţilor de la Bucureşti. Confirmarea avea să fie făcută de
generalul Iancu Ghica, care în telegrama sa din 14/26 ianuarie 1878, îl informa
pe Mihail Kogălniceanu asupra întrevederii pe care o avusese în aceeaşi zi la
ţarul şi la cancelarul Rusiei şi în care aceştia îi comunicaseră hotărârile
referitoare la România din cadrul şedinţei restrânse din urmă cu două zile33.
Evident că din acest moment, la puţină vreme, ştirea aceasta a ajuns la
cunoştinţa opiniei publice din România, iar gradul de nemulţumire şi iritare ale
acesteia au sporit considerabil.
30

N.P. Ignatiev, op. cit., p. 30.
A.M. Lopatin, op. cit., p. 218.
32
Cf. N.N. Vinogradov, op. cit., p. 321.
33
Cf. Iancu Ghica către M. Kogălniceanu, Petersburg. 14/26 ianuarie 1878, în Independenţa
României. Documente, vol. IV/2. Documente diplomatice (1873–1881), Bucureşti, Edit.
Academiei, 1978, doc. 117, p. 328–329.
31
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Corespunzător graficului politic stabilit de şefii săi ierarhici, în drumul
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spre cartierul general al armatei ruse din Bulgaria generalul-conte Nikolai
Pavlovici Ignatiev s-a oprit, la 19/31 ianuarie, la Bucureşti, unde a avut
întrevederi succesive cu principalii lideri ai statului român, ultima discuţie
având-o cu principele Carol. La întrebarea foarte precisă a suveranului român,
emisarul rus, care dorise să evite un subiect delicat pentru autorităţile române, a
recunoscut că „Împăratul ţine foarte mult să recâştige Basarabia” (sudică – n.n.)
şi s-a mulţumit să declare că hotărârea în acest sens a guvernului este
„inexorabilă”34.
Afectat foarte puternic de confirmarea de această dată cât se poate de
oficială, a iminentei pierderi a celor trei judeţe în discuţie (litigiu), Carol I a
subliniat că se opune ferm deciziei ruse şi a considerat, diplomatic, că această
decizie este urmarea „influenţei unui curent politic influent în Rusia…”35.
Urmare a ecoului negativ stârnit în opinia publică de circulaţia tot mai
frecventă a ştirilor şi informaţiilor referitoare la pierderea celor trei judeţe
basarabene, la 25 ianuarie (s.v.) 1878, chestiunea în sine a ajuns în dezbaterea
celor două Camere ale Parlamentului român. În Camera Deputaţilor, după o
interpelare în acest sens a lui V. Urechia, liberalul Nicolae Vernescu a depus o
moţiune, al cărui final cuprindea următoarea formulare: „Adunarea Deputaţilor
declară că este decisă să menţină neatingerea integrităţii teritoriului României şi
să nu admită nici o înstrăinare a teritoriului sub nici o formă, fie schimb sau altă
compensaţie teritorială şi trece la ordinea zilei”36. La punerea ei la vot,
moţiunea a fost adoptată în unanimitate, cu 93 de voturi şi în aclamaţiile foarte
puternice ale tuturor deputaţilor prezenţi. În aceeaşi zi şi Senatul României avea
să adopte o declaraţie similară.

34

Memoriile regelui Carol I al României. Ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Machiavelli, 1991, vol. IV, p. 39 (se va cita ediţie St. Neagoe).
35
Ibidem.
36
Ibidem, p. 47.
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Ştirea despre atitudinea curajoasă şi demnă a celor două Camere ale
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legislativului de la Bucureşti a ajuns în aceeaşi zi la Petersburg, graţie
telegramei urgente transmise de reprezentantul rus la Bucureşti, baronul
Dimitrie Stuart. În capitala Imperiului ea a provocat o adevărată iritare şi
nemulţumirea cercurilor politice de vârf ale statului rus. Semnificativă credem
este, în acest sens, rezoluţia pe care Alexandru al II-lea a pus-o pe telegrama în
cauză a consulului Stuart: „Dacă aceasta se confirmă, atunci este necesar să
declaraţi guvernului român că nici noi nu o să mai discutăm despre restituirea
către el a Dobrogei şi a Silistrei”37. Menţiunea amintită a suveranului rus avea,
după cum se poate observa din conţinut, caracterul unui veritabil şantaj politic.
Problema celor trei judeţe şi a pierderii lor a continuat să frământe opinia
publică şi cercurile politice din România. O furtunoasă dezbatere a avut loc la
14/26 februarie şi e consemnată cu scrupulozitate de asemenea în memoriile
suveranului român: „Şedinţa de ieri a Senatului, care a durat până târziu
noaptea, s-a sfârşit printr-o victorie a guvernului. Dar guvernul a avut totuşi o
situaţie foarte dificilă în această luptă retorică şi din cauza Basarabiei s-au rostit
cuvinte violente la adresa Rusiei…
M. Kogălniceanu fu nevoit să recunoască că deja în iunie anul trecut, cu
ocazia unei întrevederi la Ploieşti, principele Gorceakov a făcut o aluzie la
preţul Rusiei asupra Basarabiei. La întrebarea opoziţiei de ce ministrul nu a
profitat de ocazie pentru a clarifica această chestiune, Kogălniceanu nu putu
decât să răspundă evaziv…
D-l Brătianu, într-un discurs strălucit, a respins toate acuzaţiile, aşa de
pildă aceea că el ar fi rusofil şi a declarat că nu România este vinovată de
această situaţie, ci Rusia, care în decursul războiului şi-a schimbat de mai multe
ori intenţiile sale”38.

37
38

AVPRI. Moscova, Fond Kanţelarija. G. 1878, Opis 2, Delo 15, p. 132.
Cf. Memoriile regelui Carol I…, ed. St. Neagoe, IV, p. 69.
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În acest timp, pe plan internaţional, datorită presiunii Rusiei, ale cărei
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trupe ocupaseră deja Adrianopolul şi ameninţau chiar capitala otomană, la 19
februarie/3 martie 1878, tratatul de pace între beligeranţii principali, Rusia şi
Poarta

Otomană,

a

fost

semnat

la

San

Stefano,

în

apropierea

Constantinopolului. Aşa cum am văzut, deşi principal contributor, atât uman,
cât şi material la războiul ruso-turc, România nu a fost admisă nici la negocieri,
nici la semnarea tratatului.
Important document al istoriei moderne europene, tratatul cuprindea 29
de articole. El a avut ca semnatari: din partea Rusiei – pe generalul Nikolai
Pavlovici Ignatiev, membru al Consiliului Imperial şi pe Alexandr Ivanovici
Nelidov, consilier de stat, iar din partea otomană pe Savfet Paşa, ministrul
afacerilor Externe şi Saadulah Bei, ambasadorul Turciei la Berlin39. Tratatul
prevedea recunoaşterea independenţei României, Serbiei şi Muntenegrului şi
crearea unui mare principat autonom al Bulgariei, cu ieşire la Marea Neagră şi
Marea Egee. Acestui din urmă aspect îi erau consacrate articolele 6–12 ale
tratatului. Noul stat bulgar urma să aibă un guvern creştin şi o miliţie naţională,
iar teritoriul său ocupa o parte destul de însemnată a Peninsulei Balcanice.
Actul reglementa şi probleme importante ale viitoarei organizări politice a
noului stat bulgar: şeful statului (principele) urma să fie ales, în deplină
libertate de populaţie şi confirmat de Poartă, dar nici un membru al dinastiilor
domnitoare ale marilor puteri nu putea fi ales în această demnitate. O adunare a
notabililor trebuia să elaboreze, sub supravegherea unui comisar imperial rus şi
în prezenţa unui comisar otoman, sistemul de organizare a viitoarei
administraţii, potrivit precedentelor stabilite în 1830, după pacea de la
Adrianopol, în principatele dunărene.

39

Textul complet al tratatului, în Documente privind istoria României. Războiul pentru
independenţă, Bucureşti, 1952, vol. IX, p. 360–372. Vezi şi articolele care privesc România la
I. Ionescu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, Bucureşti, Edit
Politică, 1971, p. 420–422.
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În Caucaz, tratatul prevedea ca Poarta să cedeze Rusiei cetăţile Ardahan,
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Kars, Batum, Baiazet şi teritoriul până la Sangealuk (art. 16). În fine, în
problema Strâmtorilor, se stabilea că „Bosforul şi Dardanelele vor rămâne
deschise în timp de război ca şi în timp de pace, navelor de comerţ ale statelor
neutre sosind de la porturile ruseşti sau cu destinaţie pentru aceste porturi” (art.
24).
Problemele privind statul român erau continuate în articolul 19 al
tratatului. Acesta prevedea ca Turcia (acesta este termenul oficial specificat în
document), trebuie să-i plătească Rusiei despăgubiri de război în valoare de
1,41 miliarde ruble. Ţinând seama de dificultăţile financiare ale Porţii Otomane,
Rusia consimţea ca cea mai mare parte a valorii acestei sume să fie compensată
prin cedarea unei serii de teritorii, serie care cuprindea sangiacul Tulcea (adică
kazalele Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova,
Küstendje (actuala Constanţa) şi Medgidia), precum şi insulele din Deltă şi
Insula Şerpilor.
Continuarea articolului 19 conţinea însă şi formularea, atât de dureroasă
pentru români şi nedorită de aceştia: „Nedorind să-şi anexeze menţionatele
teritorii, Rusia îşi rezervă pentru sine dreptul de a le schimba cu acea parte a
Basarabiei înstrăinată ei prin tratatul din 1856, care se mărgineşte la sud cu
braţul Chilia şi cu gura Stari Stambul…”40.
Prin aceste stipulaţii (în cazul în care ar fi rămas în forma de mai sus),
Rusia îşi atingea practic, la capătul unui război destul de istovitor, atât prin
pierderile umane înregistrate41, cât şi prin cheltuielile materiale uriaşe, care
secătuiseră

visteria

statului

principalele

sale

obiective

geostrategice:

constituirea unui puternic stat bulgar (care evident avea să se afle în siajul său),
creşterea influenţei sale politice şi militare în spaţiul Peninsulei Balcanice,
lichidarea ultimelor sechele supărătoare a tratatului de la Paris (prin reanexarea
40
41

Ibidem, p. 422. N. Ciachir, op. cit., p. 211.
N. Ciachir, op. cit., p. 211.

121

judeţelor din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail) şi, evident, sub raport
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strategic, îngenuncherea militară a Imperiului Otoman.
Era însă la fel de evident că aceste rezultate nu puteau mulţumi şi lăsa
indiferente celelalte mari puteri europene şi chiar unele din tinerele state din
Sud-Estul continentului, între care desigur şi România.
Din punctul de vedere al acesteia din urmă, extrem de supărătoare era
clauza care privea pierderea celor trei judeţe basarabene, deşi Rusia încercase să
„îndulcească” pilula amară prin compensarea acestei pierderi cu atribuirea către
statul român a unei însemnate părţi a Dobrogei, ceea ce semnifica în ultimă
instanţă o compensaţie. Nemulţumirea guvernului român, care avea să fie făcută
cunoscută opiniei publice internaţionale, pleca în acest sens de la ideea că
această clauză încălca efectiv stipulaţiile convenţiei bilaterale din 4/16 aprilie
1877, prin care Rusia se angaja să respecte şi să asigure „integritatea teritorială”
a statului român.
Din această cauză, prin Nota circulată adresată la 16/28 1878 martie
agenţilor diplomatici români din străinătate, ministrul de Externe le cerea să
protesteze pe lângă guvernele pe lângă care erau acreditaţi împotriva hotărârilor
tratatului de pace, precizând: „Dispunând de noi, fără noi şi împotriva noastră,
guvernul şi naţiunea l-au declarat (tratatul – n.n.) din capul locului lipsit de
orice valoare obligatorie pentru România”42.
O altă prevedere din tratatul amintit, care a determinat multe discuţii, a
fost cea din articolul 8, care asigura dreptul de trecere prin România a armatelor
ruse, atâta timp cât ele vor ocupa Bulgaria. Prevederea amintită nu convenea
nici uneia din marile puteri, mai ales datorită perioadei îndelungate pentru care
era stabilită. În condiţiile unor fricţiuni cu Rusia, ea se putea dovedi (şi
evenimentele care au urmat au schiţat deja o asemenea perspectivă) cu atât mai
gravă pentru România. Guvernul român a încercat ca atare să obţină o
42

Documente oficiale. Din corespondenţa diplomatică de la 2/14 septembrie 1877 până la
16/28 iulie 1880, Bucureşti, 1880, p. 130.
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modificare a articolului, inclusiv prin tratative directe cu Petersburg, dar
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guvernul ţarist a respins orice tentativă în acest sens.
Având în vedere aceste prevederi, precum şi perspectiva revizuirii lor
printr-un congres a cărui desfăşurare fusese menţionată la 6/128 martie 1878 de
ministrul de Externe austro-ungar, contele Iulius Andrassy, guvernul de la
Bucureşti a încercat să sondeze opinia cercurilor politice de peste hotare în ceea
ce privea recunoaşterea independenţei României, problema retrocedării
judeţelor din sudul Basarabiei, precum şi a participării ţării la viitoarea
conferinţă internaţională.
Dar iluziile oamenilor politici au fost risipite curând deoarece atât la
Viena, cât şi la Londra au constatat o completă indiferenţă faţă de situaţia
României, atitudine împărtăşită de altfel şi de guvernele de la Paris şi Berlin,
întâlnindu-se doar la Roma o vagă, dar ineficientă simpatie43.
În acelaşi timp, s-a înregistrat o creştere a tensiunii în relaţiile românoruse, datorită intenţiei statului român de a protesta contra articolului 8 al
tratatului recent încheiat la San Stefano. Aflând de această atitudine, cancelarul
A.M. Gorceakov l-a convocat într-o audienţă la 20 martie/8 aprilie pe
reprezentantul român la Petersburg şi i-a declarat acestuia că, în cazul în care
guvernul român va protesta sau se va opune la articolul menţionat, „ţarul va
ocupa România şi va dezarma armata română”. La rândul său, generalul Ghica
a răspuns că guvernul român şi cetăţenii ţării consideră că acest articol vatamă
drepturile şi suveranitatea ţării. Asupra acestui punct Rusia ar fi trebuit să se
înţeleagă direct cu România, nu cu Turcia, care nu are nimic de hotărât în
privinţa României44.
La rândul său, M. Kogălniceanu a trimis foarte prompt instrucţiuni
reprezentantului nostru în capitala rusă pentru ca acesta să-i transmită
43

România în relaţiile internaţionale. 1699–1939, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 287.
Cf. Acte şi documente din corespondenţa lui Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, 1933, vol.
I, p. 85.
44
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cancelarului rus, la următoarea întrevedere, din partea domnitorului Carol,
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următorul mesaj, potrivit căruia „o armată care a luptat la Plevna sub ochii
împăratului Alexandru al II-lea putea fi strivită, dar că ea nu se va lăsa niciodată
să fie dezarmată”45. Atitudinea foarte dură a Rusiei a determinat o atmosferă
foarte ostilă acesteia în cercurile politice internaţionale.
În acest timp, la 24 martie/5 aprilie 1878 a fost expediată la Petersburg
nota de protest a guvernului român împotriva tratatului de la San Stefano. În
ceea ce-l priveşte, M. Kogălniceanu l-a autorizat formal pe generalul Iancu
Ghica să înlocuiască unele pasaje prea energice cu formulări mai moderate46.
De asemenea, ministrul a cerut diplomatului român ca, înainte de a da citire
protestului, să explice cancelarului A.M. Gorceakov situaţia grea a ţării în acel
moment. Dacă guvernul rus – a subliniat Kogălniceanu – vrea în adevăr să
ajungă la un acord cu România, ar putea amenda acele puncte din tratat care
lezează interesele acesteia47.
Un nou episod petrecut la începutul lunii aprilie a stârnit din nou
neliniştea autorităţilor române şi anume cantonarea de către Cartierul general
rus a două regimente de cazaci la Băneasa, în apropierea capitalei. La 1/13
aprilie, ministrul de Externe român a transmis baronului Stuart o notă în care
protesta împotriva mişcărilor de trupe ruseşti prin ţară48, iar în ziua următoare
agentul român la Petersburg a fost chemat la Bucureşti pentru consultări.
Cu toate că Alexandru al II-lea a adresat la finele primei decade ale lui
aprilie 1877 o scrisoare amabilă principelui Carol, care semnifica o încercare de
atenuare a tensiunilor şi o încercare de a ameliora relaţiile bilaterale49, acţiunile
de deplasare a trupelor imperiale au continuat.
45

Cf. Independenţa României. Documente, II. Corespondenţa diplomatică străină (1873–
1881). Redactor responsdabil Iosif Adam, Dan Berindei, Bucureşti, 1977, Edit. Academiei, doc.
165, p. 293.
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Acte şi documente, I, p. 110.
47
Ibidem.
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Memoriile regelui Carol I…, ed. St. Neagoe, 1907, p. 88.
49
Ibidem, p. 84.
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Sugestivă în acest sens, pentru definirea situaţiei din ţară este scrisoarea
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din 11/23 aprilie 1877 a lui Ion C. Brătianu către agentul român la Berlin şi
Viena, I. Bălăceanu. „Ţarul a propus o convenţie militară nouă, care ne
ameninţă interesele. Ruşii au luat în stăpânire teritoriul ţării şi s-au instalat ca la
ei acasă, fără acordul guvernului. Chiar şi în Bucureşti, sub diferite pretexte ei
au mai mulţi soldaţi decât avem noi. O simplă tulburare de stradă ar fi
suficientă pentru a legitima instalarea unui nou guvern condus de I.E. Florescu.
Noi trupe sosesc zilnic din Rusia”50.
În aceste condiţii, guvernul român a fost nevoit, ca atare, să ia o serie de
măsuri impuse de situaţia descrisă mai sus. S-a hotărât retragerea armatei
noastre în Oltenia, iar o parte din unităţile acesteia au fost amplasate între
Piteşti, Câmpulung şi Târgovişte51. Cum nu primise nici un răspuns din partea
guvernului rus, M. Kogălniceanu a adresat, la 12/24 aprilie 1877, o a doua notă
de protest baronului Stuart, în care se plângea de marşurile trupelor ţariste prin
România. În aceeaşi zi a sosit şi răspunsul autorităţilor ruse, în care se arăta că
numai necesitatea imperioasă (?!) de a opri o eventuală invazie duşmănoasă
prin gurile Dunării a determinat marşul trupelor imperiale către Dunărea de Jos.
În ceea ce priveşte trupele masate în jurul Bucureştiului, nota explică prezenţa
lor prin faptul că ele se aflau acolo temporar, ca o escală în drumul de
întoarcere spre Rusia52.
La Petersburg, adjunctul lui Gorceakov, N.K. Giers, a dat explicaţii
agentului român Ghica, motivând că respectivele concentrări de trupe erau
măsuri de prevedere nu atât faţă de România, cât mai ales faţă de AustroUngaria, a cărei atitudine şovăielnică ar putea să o determine să se alieze cu
România şi să-i taie Rusiei comunicaţiile cu trupele rămase în Bulgaria53.
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N. Iorga, Correspondance diplomatique…, doc. 699, p. 330.
Memoriile…, vol. XIII, p. 92.
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Ibidem, vol. XIV, p. 3.
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Ibidem, vol. XIII, p. 92.
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Treptat, odată cu apropierea verii, tensiunea în relaţiile dintre România şi
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statul rus a început să mai scadă, mai ales că la orizont se profila ţinerea noului
congres de pace, care să analizeze situaţia politică a continentului şi să retuşeze
hotărârile stabilite prin tratatul de la San Stefano.
Iniţiativa în acest sens – este cunoscut astăzi – a venit din partea AustroUngariei, care prin cancelarul Iulius Andrassy a cerut, la 22 februarie (s.v.)
1878 organizarea unui nou forum diplomatic european. Reacţia acesteia era cât
se poate de logică; diplomaţia vieneză era, firesc, cât se poate de indignată şi de
nemulţumită de faptul că stipulaţiile acordului secret de la Budapesta din 15/27
ianuarie 1877 care priveau ocuparea de către Austro-Ungaria a Bosniei şi
Herţegovinei nu fuseseră respectate de către Rusia ţaristă. Pe lângă aceasta,
Austro-Ungaria nu era câtuşi de puţin încântată de apariţia în sud-estul
continentului a unui mare stat slav, deoarece aceasta i-ar fi stânjenit în bună
măsură interesele hegemonice în regiune.
În ceea ce o priveşte, şi diplomaţia franceză şi-a manifestat nemulţumirea
faţă de hotărârile tratatului de la San Stefano datorită faptului că aproape tot ce
se decisese la Congresul de la Paris din 1856, la care ea fusese de fapt arbitrul,
era acum modificat. În plus, prin ieşirea Bulgariei (al cărei protector era desigur
Rusia) la Marea Egee, interesele Franţei erau periclitate în zona Mării de
Marmara, la Constantinopole, în Siria şi în Egipt. Din această cauză cercurile de
la Quai d’Orsay au calificat tratatul de la San Stefano ca fiind „inadmisibil”54.
După cum a relevat, cu pertinenţă, în 1983 istoricul Vasile Cristian,
„pregătirea viitorului congres a fost precedată de o acţiune diplomatică foarte
intensă. După cum observa un diplomat francez „piatra de încercare” era
constituirea Bulgariei. Extinderea acesteia până la Marea Egee, în condiţiile în
care organizarea sa s-ar fi făcut cu sprijin rus şi în timpul ocupaţiei de către
armatele ruse ar fi asigurat Rusiei posibilitatea accesului la Marea Mediterană şi
54

Documents diplomatiques français, vol I, partea a II-a, Paris, Ed. Armand Colin, 1930, p.
300–301.
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ar fi constituit o ameninţare directă asupra Constantinopolului. O asemenea
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situaţie nu putea fi acceptată mai ales de către Anglia. De aceea, în perioada
imediat următoare tratatului de la San Stefano, pe primul plan al activităţii
diplomatice s-au situat raporturile anglo-ruse”55.
Guvernul britanic, condus de lordul Beaconsfield, a căutat să exercite
presiune asupra Rusiei, lăsând să se întrevadă chiar posibilitatea unui conflict
armat. De altfel, din acest motiv, ministrul de Externe, lordul Derby, a
demisionat. La 1/13 aprilie, succesorul său, Salisbury, a trimis agenţilor
diplomatici ai Marii Britanii pentru a fi remisă miniştrilor de externe străini o
lungă Notă circulară în care, făcând un istoric al problemei, arăta implicaţiile
tratatului de la San Stefano şi cerea ca ele să fie discutate în ansamblu la
congres. Nota insista asupra problemelor de interes deosebit pentru Anglia, cum
era crearea Bulgariei mari şi sporirea locului Rusiei la Marea Neagră, ca urmare
a transformărilor teritoriale. La rândul său, şi guvernul rus a căutat să respingă
argumentele britanice printr-o circulară a lui A.M. Gorceakov. Ambele note au
fost publicate şi preluate de presa europeană, ceea ce a accentuat impresia de
profunzime a conflictului. Tensiunea în relaţiile anglo-ruse a fost până la urmă
dezamorsată de eforturile diplomaţilor celor două ţări; ca urmare, la 30 mai/12
iunie 1878 s-a ajuns la semnarea unui acord între cele două ţări.
Acordul prevedea ca frontierele Bulgariei să se îndepărteze de
Constantinopol, retrăgându-se dincolo de linia defensivă a crestei Balcanilor56.
Înţelegerea dintre cele două mari puteri europene avea de fapt un caracter
general şi nu fixa, de fapt, în mod precis frontierele statului bulgar şi nici
organizarea lui politică ulterioară. De pildă, în articolul 3 al amintitei înţelegeri
se preciza că „frontierele de vest ale Bulgariei vor fi stabilite după principii
naţionale, astfel ca să se evite populaţia nebulgară”. Istoricul britanic A.J.P.
55

Cf. V. Cristian, Romanian. English relations during the Congress of Berlin, în vol. AngloRomanian Relations after 1821, Iaşi, Editura Academiei, 1983, p. 65.
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Sbornik dogovorov Rosii s drughimi gosudarstvami, t. II, Moskva, Voenizdat, 1956, p.
177.
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Taylor a insistat asupra faptului că secretarul de stat britanic a insistat ca
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Bulgaria să fie împărţită pentru a se crea o garanţie militară Turciei privind
securitatea Constantinopolului. Toate aceste manevre n-au dat rezultate
practice, deoarece trupele turceşti n-au mai intrat niciodată în Rumelia
Orientală. Dar „aceasta nu mai avea importanţă; principalul era să se arate că
dominaţia în Balcani nu aparţinea Rusiei”57.
Înţelegând de aceea că nu poate risca o confruntare deschisă (care putea
degenera până la urmă într-un război) cu majoritatea statelor europene, în
special cu Marea Britanie şi Austro-Ungaria, Rusia a acceptat până la urmă
convocarea congresului amintit, lucrările acestuia începând la Berlin, la 1/13
iunie 1878. La reuniunea respectivă participau foştii beligeranţi (Rusia şi
Imperiul Otoman), precum şi celelalte cinci puteri europene care fuseseră
semnatare, cu 22 de ani în urmă ale tratatului de la Paris (Franţa, Italia,
Germania, Anglia, Austria, acum Austro-Ungaria)58.
În conjunctura internaţională mai sus prezentată, îndată după semnarea
tratatului de la San Stefano, guvernul român, atât direct prin note diplomatice,
cât şi prin intervenţii în principalele capitale europene, protestase cu toată
vigoarea împotriva acelor clauze care atingeau interesele ţării. Punctele
principale ale programului politic din acel moment al guvernului condus de I.C.
Brătianu erau constituite din: independenţa, integritatea hotarelor şi respectarea
suveranităţii naţionale. Din păcate, marile puteri europene, fiecare preocupate
de interesele proprii, nu au manifestat solicitudine şi interes faţă de România şi
nici faţă de cauza micilor naţiuni din Peninsula Balcanică. Din această cauză,
pentru statul român era imperios necesar, pentru a-şi putea apăra şi susţine
interesele, să poată participa la tratativele care urmau să se ducă în cadrul
congresului.
57
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La solicitarea făcută în acest sens organizatorilor congresului, la 22 mai/3
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iunie 1878, s-a primit şi răspunsul, în sensul că delegaţiei române i se va
permite să citească memoriul justificativ, dar se preciza că România va fi
„auzită”, dar nu şi „ascultată”59. Ascultarea lui avea să se producă în şedinţa din
19 iunie/1 iulie 1878.
Plecând de la premisa că, indiferent dacă contextul era nefavorabil,
drepturile statului nostru trebuiau apărare cu toată fermitatea, reprezentanţii
statului român, care la acest congres au fost I.C. Brătianu şi Mihail
Kogălniceanu, aveau să expună şi să argumenteze în faţa plenipotenţiarilor
europeni „opţiunile şi aprecierile guvernului lor asupra punctelor tratatului de la
San Stefano privitoare la dânşii”. Cu această ocazie, Mihail Kogălniceanu a
făcut un succint şi documentat excurs asupra drepturilor şi revendicărilor
României60. Încă de la început, el a susţinut că nici o parte din teritoriul naţional
nu putea fi înstrăinată. În sprijinul acestei poziţii el a invocat argumente de
ordin istoric, privind Basarabia în ansamblu, a făcut referire la angajamentele
asumate de Rusia prin Convenţia din 4/16 aprilie 1877, precum şi la solicitarea
acesteia privind participarea armatei române, alături de cea rusă, la operaţiunile
militare din Balcani.
În egală măsură, el a insistat asupra rolului important jucat în război de
forţele militare ale României, precum şi asupra însemnatelor sacrificii umane şi
materiale pe care aceasta le-a suportat. Ca atare – a subliniat delegatul român –
toate cele de mai sus îndreptăţeau România să solicite Congresului următoarele
revendicări:
– interzicerea dreptului de trecere pe teritoriul românesc a trupelor ruse
ce se retrăgeau din Bulgaria, urmând să utilizeze în acest scop doar calea
maritimă.
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– posesiunea deplină a insulelor şi a gurilor Dunării, inclusiv Insula
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Şerpilor, aşa cum fusese prevăzut iniţial în 1856.
– o despăgubire de război proporţională cu efectivul militar angajat în
conflict şi cu pagubele suferite de pe urma acestuia.
– recunoaşterea definitivă a independenţei şi garantarea neutralităţii.
La cele spuse de colegul său, Ion C. Brătianu avea să adauge că
deposedarea de o porţiune din teritoriul românesc „nu ar fi numai o durere
adâncă pentru naţiunea română, dar ea ar dărâma în sânul ei orice încredere în
tăria tractatelor şi în sfânta pază, atât a principiilor de dreptate absolută, cât şi a
drepturilor scrise”61.
Imediat după retragerea reprezentanţilor români, la propunerea lui
Bismarck, s-a reluat discuţia cu privire la recunoaşterea independenţei
României. Primul plenipotenţiar al Franţei, contele Alexandre Waddington,
călăuzit cum o mărturiseşte el însuşi „de marea regulă a egalităţii drepturilor şi
a libertăţii cultelor”, dar în fapt răspunzând solicitărilor formulate de Alianţa
Israelită Universală, avea să avanseze propunerea, susţinută şi de reprezentantul
Italiei, a recunoaşterii condiţionate a statului român independent, ca şi în cazul
Serbiei, impunându-se acceptarea principiului mai sus amintit. Cum era de
aşteptat, opinia aceasta avea să fie îmbrăţişată de toţi ceilalţi participanţi.
Cum era de altfel de aşteptat, Congresul nu s-a oprit prea mult asupra
problemelor româneşti. Având în vedere aportul militar al ţării noastre, toţi
delegaţii (inclusiv cel otoman) au fost de acord cu recunoaşterea independenţei
de stat. Dar această recunoaştere era condiţionată de două clauze, respectiv
înlăturarea discriminărilor confesionale (art. 44) şi cedarea către Rusia a acelei
porţiuni „a teritoriului Basarabiei… care la apus se mărgineşte cu thalvegul
Prutului, iar la miazăzi cu thalvegul braţului Chiliei cu gura Stari Stanbulului”.
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În schimbul celor trei judeţe, Congresul atribuia României Dobrogea cu Delta

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

Dunării (art. 45 şi 46).
La discuţii, Anglia a cerut ca cele trei judeţe să rămână României62, însă
reprezentantul Rusiei, Gorceakov, a replicat lordului Beaconsfield că Rusia ţine
foarte mult la acest lucru, iar comerţul Angliei pe Dunăre nu va avea nimic de
pierdut. Reprezentantul Germaniei, cancelarul Bismarck, a adăugat că această
mică făşie de pământ contează destul de puţin pentru marele Imperiu rus, mai
ales că România primeşte o „compensaţie corespunzătoare”. Waddington,
sprjinit de delegatul austro-ungar (Andrassy) şi de cel italian (A. Corti), a
opinat că s-a procedat cam dur cu România şi ar trebui să i se dea Silistra sau
alte compensaţii, care să uşureze conştiinţa unora din delegaţi faţă de felul cum
a fost tratată România63.
Este foarte interesant de menţionat aici, după părerea noastră, modul în
care la Congresul de la Berlin avea să fie reglementată problema Dobrogei şi a
apartenenţei sale viitoare la statul român. Este vorba aici de extinderea spre sud,
din raţiuni demografice şi nu numai, a frontierei, iniţial stabilite pe linia Rasova
– Constanţa (prin tratatul de la San Stefano). La cererea reprezentantului
francez64, sprijinit de principalii plenipotenţiari ai Austro-Ungariei şi Italiei,
Andrassy şi Corti, plenipotenţiarii ruşi au răspuns că sunt mandataţi să discute o
asemenea chestiune prevăzută deci, dacă, spuneau ei, România „doreşte să
obţină încă câteva localităţi unde elementul românesc se găseşte, dacă nu în
majoritate, cel puţin într-o masă compactă”.
Constatând că „de la Rasova la Silistra există o bandă de teren pe care
(de-a lungul căreia) populaţia românească este destul de numeroasă, baronul
A.I. Şuvalov a considerat că extinderea se poate realiza în triunghiul Rasova –
Silistra – Mangalia. După unele discuţii el a dat citire unui text prin care
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plenipotenţiarii ruşi „având în vedere prezenţa elementului românesc”, acceptau
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o extindere a frontierei stabilită pe o linie ce mergea de la estul Silistrei la sudul
Mangaliei. Această extindere, după cum am văzut, se datora în foarte mare
măsură prezenţei importante a populaţiei româneşti.
După cum observa ziarul „Românul” din 7/19 august 1878, „deşi în
Congres nu s-a vorbit nimic despre vechea stăpânire a Ţării Româneşti asupra
Dobrogei, totuşi contele Şuvalov a recunoscut el însuşi că această regiune ni se
cuvine nouă mai mult decât oricui din cauza numărului populaţiunii române de
acolo”65. Puternica dezvoltare cunoscută ulterior de Dobrogea, după secole de
stagnare, avea să dovedească cât de îndreptăţită era fireasca ei alăturare
comunităţii statale româneşti.
În celelalte probleme politice şi teritoriale aflate în discuţia sa, Congresul
de la Berlin a adoptat deciziile care erau destul de previzibile pentru
observatorii politici de atunci. Independenţa Serbiei şi a Muntenegrului a fost
confirmată, în schimb Bulgaria era divizată în două: Principatul Autonom
Bulgar şi Rumelia Orientală, pusă sub autoritatea sultanului. Bosnia şi
Herţegovina treceau sub administrarea Austro-Ungariei, iar Anglia, pe baza
unei înţelegeri prealabile cu Turcia, a primit spre administrare insula Cipru66.
Analizând semnificaţia sa în planul relaţiilor internaţionale, putem,
aprecia că acest Congres de la Berlin a constituit, în ultimă instanţă, un serios
eşec al Rusiei, ca mare putere, şi, evident, al mecanismului său diplomatic.
Aflată singură în faţa aeropagului european şi fără a beneficia de sprijinul
Germaniei (pe care sconta iniţial), ea a fost nevoită să cedeze şi să piardă
aproape toate avantajele obţinute la San Stefano. Deşi profund decepţionat de
rezultatele nefavorabile lui ale Congresului, guvernul rus a declarat că va
respecta hotărârile acestuia şi nu a întârziat ratificarea acestuia. În plan intern, o
65

Documente… Războiul pentru independenţă…, vol. VIII, Bucureşti, Edit. Academiei,
1954, p. 228.
66
N. Ciachir, G. Bercan, op. cit., p. 396.
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mare parte din prestigiul dinastiei Romanovilor a fost serios ştirbit, iar acest
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fapt avea pe viitor să adâncească criza internă a societăţii ruse.
Dacă Rusia pierdea o parte considerabilă din roadele victoriilor sale
obţinute cu atâta efort militar şi economic, în schimb marile beneficiare erau
acum Anglia şi Austro-Ungaria. Fără a participa efectiv la război, doar pe baza
unor reuşite combinaţii diplomatice, cea dintâi obţinuse insula Cipru, iar cea dea doua Bosnia şi Herţegovina. Prin aceste stipulaţii ale Congresului, în mod
practic continua procesul de împărţire teritorială a Imperiului Otoman.
Pentru tânărul stat român, acest eveniment politic internaţional avea să
aibă în schimb majore semnificaţii. Vechiul şi perseverentul obiectiv al
generaţiei paşoptiste şi de fapt al întregii societăţi româneşti – independenţa
politică – fusese, deşi cu anumite condiţionări destul de neplăcute, în cele din
urmă obţinut.
Sub raportul impactului negativ asupra mentalităţii publice a românilor,
pierderea celor trei judeţe basarabene în favoarea Rusiei fusese resimţită, ce-i
drept, ca un eşec incontestabil. Semnificative, dar pline de o adâncă inteligenţă
politică, consemnările lui Carol I către tatăl său la câteva zile după încheierea
Congresului, la 4 august, dau măsura modului cum faptul împlinit avea să fie
acceptat în cele din urmă:
„…Când au fost recunoscute articolele referitoare la România
(preşedintele Congresului ni le-a comunicat a doua zi şi după iscălitura
Tratatului de la Berlin) lumea de aici era aşa indignată încât cei mai paşnici
oameni declarară că, decât cu acest preţ era mai bine să se renunţe la
independenţă. Am convocat Consiliul de Miniştri şi m-am pus în relaţie cu mai
mulţi corifei politici ca să-i îndemn pe toţi la prevedere, căci un pas prea grăbit
putea să arunce ţara în cea mai mare primejdie. Europa vrea pace, are nevoie de
ea şi nu se va opri la jumătatea drumului, ci va executa cu forţa hotărârile
Congresului. După întâia mânie, oamenii deveniră mai înţelepţi şi văzură că nu
se puteau răzvrăti contra întregii Europe. Am închis Camerele cu cunoscutul
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Mesaj şi ne-am hotărât să suferim ca Rusia să pună stăpânire pe Basarabia. Cu
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ocazia aceasta vom evita orice act scris şi vom retrage autorităţile şi vom primi
cu răbdare faptul împlinit. Odată terminată această afacere, trebuie să găsim un
modus vivendi cu Rusia, ca să putem reglementa o mulţime de alte chestiuni”67.
„Pilula amară” de mai sus avea să fie parţial îndulcită de prevederile
articolului 46 al tratatului, care readucea în stăpânirea noastră teritoriul dintre
Dunăre şi Marea Neagră. O opinie destul de pertinentă exprima în urmă cu două
decenii istoricul Nicolae Ciachir, care credem că îşi păstrează actualitatea şi
justeţea analitică şi azi: „Uniunea Dobrogei cu ţara, cu un teritoriu de 15 623
km2 şi un litoral de 220 km a constituit un mare câştig din punct de vedere
economic şi politic pentru dezvoltarea ulterioară a României. Aici exista deja o
linie de cale ferată în lungime de 60 km între Cernavoda şi Küstenge
(Constanţa), construită de o companie engleză în 1860, care împreună cu
şoselele existente atunci (Tulcea – Küstenge şi Tulcea – Isaccea) asigurau
legătura cu restul ţării. Solul Dobrogei, bogat în tot felul de roci ce se puteau
industrializa şi faptul că majoritatea carierelor sunt în apropierea căilor de
comunicaţii permitea o exploatare rentabilă”68.
În anii ce aveau să urmeze, o inteligentă politică de colonizare şi de
susţinere a dezvoltării economice a acestei zone avea să facă din Dobrogea o
provincie viabilă, ce avea să se integreze economic, administrativ şi social în
structura statului român. În schimb, perioada de până la încheierea deceniului al
8-lea avea să fie concentrată pe rezolvarea delicatei şi spinoasei probleme a
recunoaşterii independenţei statale, care să permită României, odată admisă şi
de marile puteri ale continentului. integrarea firească şi legitimă în noul concert
european de după 1878.
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Abstract:

The study uses a set of documents identified within the Archive of Foreign
Policy of the Russian Empire in Moscow and offers a new perspective about the
international position of the Romanian state in 1877-1878. When the
Independence proclaimed by the Romanian Parliament was not recognized, the
Romanian political elites and Prince Carol decided to use the involvement in the
Russian-Turkish war as a booster of the chances leading to the European
recognition of the Independence. The study mentions the attitude of Russia,
which did not wish - in the early stages of the events – to offer Romania any
compensations for the loss of the lower part of Bassarabia. In the end, Romania
managed to maintain its independence, even if it was necessary to accept some
conditions asked by the Great Powers. The loss of Southern Bassarabia in favor
of Russia opened a wound in the minds of the public opinion and explained, up
to a certain point, why Romania tried to glide, for several decades, in the sphere
of influence of the Central Powers.
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III. Miscellanea

On the International Criminal Court (ICC) and winds of
(revolutionary) change in international politics. And what
Sudan has got to do with it
“Crimes against International Law are committed by men not by abstract entities, and
only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of
International Law be enforced.” (Proceedings of the International Military Tribunal
sitting at Nuremberg)
Lia POTEC1

Ten years ago, at midnight on 17/18 July 1998, supporters of an international
criminal tribunal with a permanent and universal jurisdiction acclaimed a long awaited
“historical achievement.” With 129 votes in favour (to 7 against and 23 abstentions),
the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an
International Criminal Court had adopted, literally in the 24th hour of the last day of
the Conference, the Rome Statute – an international agreement which, upon coming into
force on 1 July 2002, led to the establishment of the International Criminal Court
(ICC).2 Opponents, too feared that the Court would turn out to be a “revolutionary”
institution.
On 14 July 2008, Mr. Louis Moreno Ocampo, the ICC’s prosecutor, put forward
a request for an arrest warrant for Mr. Omar Al Bashir, the President of the Republic of
Sudan, on ten counts of war crimes, crimes against humanity and war crimes. With this
bold move, which confirms the fears of its opponents, the Court appears set out to face
the first real test of its revolutionary credentials.3 Taking this most recent development
as a pretext for engaging the discussion, the aim of this article is to draw the attention to

1

The author submitted this study to the Romanian Diplomatic Institute in early August, 2008
The Statute was adopted in Rome, hence the reference, included in the official title of the document.
3
The request was made on 14 July 2008.
2
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these potentially revolutionary features of the Court, and consider whether and to what
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extent it could successfully play them out, in this particular context, but not only.4
The article is structured in four parts. The first develops a definition of the
concept of “revolutionary,” against which the institutional characteristics and powers of
the Court will be assessed. The second offers a brief description of the institutional and
jurisdictional characteristics of the ICC, comparing and contrasting them, where
relevant, with other institutions of international justice established so far. The third part
goes on to offer a qualitative analysis of the Rome Statute provisions, starting with the
purposes the ICC as an international institution is envisaged to serve, and the values and
principles it stands for and is designed to reinforce, as reflected in the Preamble. The
aim is to highlight the extent to which these values, principles and practical purposes
reflect a discoursive-normative framework that is human-centred rather than statecentred. It continues with an analysis of the provisions contained in the main body of
the Statute, aiming to highlight whether and to what extent, beyond the statement of
purpose in the preamble, the Statute requires and gives effect to political action that is
challenging (i.e. potentially revolutionary) of norms, practices, and institutional
structures that traditionally have been seen to underpin the international order. The
fourth part engages in a discussion of the effective impact of the ICC on the
international order so far, of whether and the extent to which it can be held to be
“revolutionary,” focusing in particular on its “special” involvement in the Darfur
situation in Sudan.
The concept of “revolutionary”
Two features can be identified to define the revolutionary character of an event.
The first is marked by the opposition to, or at least the clear departure from the
status quo. The second is given by the revolutionary direction the event marks, of
which it should be both a reflection and an enabling condition for future
(revolutionary) developments. A preliminary step before setting out to bring
evidence of the revolutionary character of the event – in our case the establishment
of the ICC – requires thus the identification of the defining features of the status
quo, as well as of the revolutionary direction the event appears to be taking. The
first task is admittedly

4

A more ample and complex analysis of the conditions in which the ICC could eventually fulfil its
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more simple, as it resides primarily in the description of the dominant representation of
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the reality. The second entails, unavoidably (or at least from the Frankfurt School
critical (meta)theoretical perspective to which this author subscribes)5, a normative
exercise: change, and in particular “revolutionary” change, is human driven, and as
such inevitably informed by a normative vision of the desired reality that change is
expected to bring about.
In the case of the ICC, the status quo can be identified with the traditionally
dominant representations of the international reality, as embodied by well-known IR
theories such as realism – of both classical and neo- strands –, and liberalism – in both
its classical liberal internationalism and neo-liberal institutionalism versions.
Specifically, a state-centric reality, where sovereign states are the main actors and
subjects of the international order, and where the latter is the by-product of states
activity in their efforts to secure their national interests (be they defined in terms of
power, security or economic wealth). Hence, a first, general characterisation of a
“revolutionary” ICC could be upheld if it could be proved to be the outcome of, as well
as or at least the vehicle for the realisation of a new conception of international reality
– one that departs from the current state-centric (normative) anchoring.
Indeed, as participants to the Rome Statute negotiations have noted, these were
characterised by “a confrontation between two different conceptions of the international
community.” One was the traditional, Westphalian conception of a community of
sovereign states distrustful of one another and deprived of common universal values,
where the non-interference is a fundamental pillar of international relations. The other
was represented by an emerging conception of an international community focused on
the necessity of realising universal values, where national and international judges are
authorised to bypass the limits of state sovereignty. The first conception was
underpinned by a logic of sovereignty. The other was driven by a logic of international
criminal justice (Cassese 2003: 15, 26; Kirsch and Robinson 2002: 32).
These observations seem to suggest the second defining feature of the ICC’s potentially
revolutionary character: the emergence of the principle of criminal justice as a primary
one in the current international normative order. Yet, they suffer of an important
limitation – they reflect the specific legal perspective of the commentators who, like the
overwhelming majority of the ICC commentators so far, have been international
lawyers,

5

For a general presentation of the Frankfurt School critical theory propositions see Horkheimer 1932; for
FS critical theory in IR see Booth 1991a,b, 1997; Linklater 1990, 1992, 1996; Wyn Jones 1999, 2001).
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judges and prosecutors.6 But they can serve as a valuable starting/anchoring point for an
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argument based on international relations theoretical reflections.
There are two important aspects of the primacy of the principle of international
criminal justice. The first is given by the importance, indeed the primacy of the
individual as subject (both as perpetrator and as victim) of international criminal acts
and, therefore, of international criminal law. The second resides in the (normative)
assumption the principle is upholding, that of a fundamental dialectics between peace
and justice – as expressed by the former Prosecutor for the Nuremberg International
Military Tribunal Benjamin Ferencz (1985), the belief that “there can be no peace
without justice, and no justice without peace.”)7 In international relations these two
features find important correspondence in the theoretical developments of the
supporters of a “Frankfurt School critical” approach and, in particular, as supported by
this author, in the work of Ken Booth.
Ken Booth’s IR theoretical reflections expose an important contradiction
between a core assumption anchoring theorising in mainstream security studies (and,
one can add, in international relations more generally), on the one hand, and the
observed reality, on the other. The treatment of the state as the primary referent of
security (both in theory and in practice) has relied, primarily, on a widely taken-forgranted assumption among security studies specialists that, if the state is secure, the
individuals living within its borders, its citizens, are secure. Yet, if focusing only on the
history of the twentieth century, one can find abundant examples of the contrary, of
entire populations living under continuous threat to their lives, to their physical and
moral integrity within states which were generally secure from outside threats to their
survival (Booth 1991a : 318).
The equation of the security of the individual with that of its state reveals thus to be an
analytical artifice rather than an indisputable fact. It relies on the (normative)
assumption that the state is (or rather should be) the primary provider of security for its
citizens – not only in protecting them from the violence from outside state’s border that
the anarchical international realm perpetually threatens, but also through providing
order inside. Booth’s proposal is that the individual be brought back into the theoretical

6
Phillipe Kirsch is the current President of the ICC. He also headed the Canadian delegation during the
negotiations, and Chaired the Rome Conference Committee of the Whole. Antonio Cassese, a reputed
international law professor, is a former President of the ICTY.
7
Two other participants to the Rome Statute negotiation process have also noted there was a wide-spread
feeling among the participants that the main aim in establishing the Court was “to contribute to the further
unification of humankind by bringing peace through justice” (Bergsmo and Triffterer 1999: 7).
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and political spotlight as the ultimate referent of security, for the security of
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which the security of the state is just a means – a necessary but not sufficient condition,
and therefore not an (ultimate) end in itself (Booth1991a, 1991b: 539-540). With this
analytical refocusing, the study of security needs to be refashioned as a comprehensive
approach, which considers the variety of threats menacing the individual human
existence, as well as the possibilities and resources for securing it from these threats.
Yet this amounts to studying the possibilities and identifying the existing resources for
emancipation, for emancipatory politics; where emancipation is nothing else than the
possibility of benefiting of the conditions of freely choosing the life one wants to lead,
respectively free “from those physical and human constraints which stop them from
carrying out what they would freely choose to do. War and threat of war is one of those
constraints, together with poverty, poor education, political oppression and so on”
(Booth 1991a: 319, 323). Emancipation, therefore, “should be given precedence in
security thinking over traditional realist themes of power and order” because,
ultimately, it is emancipatory politics, not power or order, that produces true security
(Booth 1991b: 539; 1991a: 319). Furthermore, Booth stresses, since the security of the
members of one community has generally been sought to be achieved at the expense of
that of the members of another – through military/violent or economic domination, that
breads latent tension, resistance and eventually outbreak by violent means – no human
community can be predictably secure until the whole, i.e. all the members of the human
community, is secure (Booth 1991a: 317-318).

“Emancipation, theoretically, is

security” (ibid. 323).
One can extend Booth’s insights to the larger realm of international politics
conceived more generally. This entails a more general refocusing of international
political thinking and practice, where the realisation of the security of individuals and
other interests acquire primacy, and the activity of states and the employment of their
resources are subordinated to this goal, as means enabling its realisation. Emancipation
becomes the sum total of political developments and acts aimed at ensuring that the
life-security and well-being interests of the individuals, regardless of the political
community (i.e. state) of which they are members, is protected, not only against violent
acts perpetrated by other political communities, but also by their own. Taken to its
broader and further implications, a reorientation of international political thinking and
acting in an emancipatory direction entails a re-conceptualisation, in the sense of
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qualification, of the principle of sovereignty, as traditionally understood. Sovereignty
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means thus no longer that whatever happens between the borders of a state is only that
state’s affair, but a qualified sovereignty, one in which the sovereign prerogatives are
limited by the condition that they not be used to deny, instead of safeguard, the
fundamental rights and well-being interests of its citizens.
The second dimension of the revolutionary character of the ICC could thus be
assessed as against this desirable emancipatory trend: that of placing the individual
and its fundamental life interests (of physical, social-political, cultural and economic
security and freedom) at the centre of international (and more generally national)
political thinking, legislating and acting, relegating the goal of realisation of states
security/interests to an intermediary role, that of means to achieving the former, the
primary and ultimate one. In this context, evidence of a qualified interpretation of the
principle of sovereignty could be seen to constitute a proof of this emergent trend.
The International Criminal Court: Highlights of institutional and jurisdictional
characteristics
Previous international criminal justice institutions

Prior to the adoption of the Rome Statute, it was only a handful of states that
decided on the establishment of international criminal tribunals, their institutional
characteristics and scope of jurisdiction. And they did so always post hoc and on an ad
hoc basis. These states were thus in an important position to limit, in defining it, the
scope of international justice efforts: to certain situations, geographical locations,
periods of time, range of acts that they deemed necessary or desirable to prosecute and,
not least significant, to actors other than themselves. As a result, international efforts to
hold accountable perpetrators of internationally recognised crimes, and in particular of
those acts condemned through that body of norms known as “international humanitarian
law” (or the “laws of war”), suffered, to a greater or lesser extent, of an important flaw:
they imparted a “victors’ justice” or, at the very least, a “selective” justice (Arendt
1963: 235, Bass 2000: 8-19, Bassiouni: 1998: 7-8 ).
Thus, the Versailles Treaty and the Treaty of Sevres (that marked the conclusion
of WWI and whose terms were dictated by the winning allies) provided for the trial of
the acts committed in violation of the laws of war and customs of war committed only
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by the Entente’s military. Similarly, at the end of WWII, the victorious Allies

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

established the International Military Tribunals sitting in Nuremberg and in Tokyo to
trial perpetrators of war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression
belonging only to the loosing side. The two International Criminal Tribunals
established by UN Security Council Resolutions in the first half of the 1990s, for
former Yugoslavia (ICTY) and, respectively, Rwanda (ICTR), or the more recent
mixed tribunal in Sierra Leone could not be accused of constituting victors’ justice. Yet,
the international justice they have sought to impart has been ultimately similarly
mandated by the most powerful states of the day – the permanent five (P5) members of
the Security Council – and, equally plagued by “selectivity.”8
The great power mandate may have not necessarily affected the quality of the
justice imparted (Bassiouni 1998, Ferencz 1998). However, the selectivity of its
application reflects the high political contingency and, as such, the arbitrariness of
international justice processes (for historical examples in this sense see Bassiouni 1997:
30-31, Cryer 1995: 48, Bass 2000: 80). In particular, two main aspects inherently limit
the legitimacy that such ad-hoc institutions of international justice could enjoy. First,
their jurisdictions, insofar as they are limited a priori and are selective in terms of time,
space and subjects,9 constitute a characteristic that stands in contrast with the principles
of universality and equal treatment that the concept of justice embodies. Second, the
limited number of the decision making actors and their privileged position – reflecting
primarily their material power superiority – makes apparent that, at the root of these
states’ legitimacy to mandate international justice action and to decide the conditions of
its application lies, primarily, their material power capacity. And that remains clearly
the case even when given a cloak of legal authority, as in the case of decisions taken by
the Security Council members. In other words, these states’ privileged (material) power
position has enabled them to “write” the history of international justice: to affirm, on

8

As many supporters of a universal system of international justice have deplored, no international tribunal
had been established to promptly sanction the horrendous crimes against humanity committed in
Cambodia under the rule of Pol Pot, in Uganda under that of Idi Amin, in Chile under that of Agosto
Pinochet, or in Iraq under that of Saddam Hussein, though they had been just as bad or worse as those
committed in former Yugoslavia or Rwanda.
9
The ICTR, for example, has jurisdiction only over acts committed between January 1, 2004 till
December 31, 2004 within the territory of Rwanda, while the ICTY over acts committed on the territory
of former Yugoslavia since January 1, 1991. Though no upper time limit was provided in the ICTY
Statute – the decision to establish the Tribunal was taken while the conflict was still ongoing –, the
Tribunal was asked by the UN Security Council (Resolution 1503/2003) to prepare close down its
activity: to take all possible measures to complete investigations by the end of 2004, to complete all trial
activities at first instance by the end of 2008, and to complete all work by 2010.
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the one hand, who stood on the “right” side and to ensure, on the other hand, that those
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who wronged on the wrong side were duly prosecuted (and absolve, by implication,
those who wronged on the “right” side).

The ICC as permanent and treaty based

The ICC, by contrast, has been established as a permanent institution, with an
indefinite time mandate. It can exercise jurisdiction, at any point in time, over any of
the acts defined as crimes under the Rome Statute that have been committed after the
entry into force of the Statute. The permanent institutional structure should also make
the Court less vulnerable to the political whims of the governments of those states
which, otherwise, would have the authority/power to redefine, which each new
occasion, the object and scope of application of international justice. In addition, in
seeking to provide an as large as possible basis of legitimacy for the Court, the Rome
Statute has been negotiated and adopted as an international multilateral treaty. The
particularly high number of states that participated in the drafting of the Statute
contributed to the realisation of a highly complex document which finely balances
elements reflecting an important variety of legal systems, values and political interests.
Moreover, the high number of signatures that the Rome Statute has already received –
139 signatures, with 108 states already party to the treaty,10 and more in the process of
becoming so – suggests a broad support within the international community for the
overall definition of the goals and activity of the Court.

Triggering mechanisms. The capacity for independent action

The intervention of the Court in a certain situation can be triggered by three
alternative mechanisms: (1) by referral by a state Party; (2) by referral by the Security
Council acting under Chapter VII of the UN Charter; or (3) by the ICC Prosecutor
acting proprio motu, i.e. at his/her own initiative on the basis of information s/he may
receive from various sources, and if approved by the Court’s Pre-Trial Chamber (RS
1998: art. 13-15). The possibility of initiating procedures on the Prosecutor’s own
initiative is a radically new element in the development of mechanisms of international

10

As of 25 July 2008. Romania, became party to the Statute on 11 April 2002.
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justice. The triggering mechanisms of the previous international tribunals have been
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either (1) a mandate from a group of states with the authority to do so, like through the
Security Council in the more recent case of ICTY, ICTR and the mixed tribunals, or
who have arrogated such authority, as in the case of the post-World Wars military
tribunals; or (2) by referral by the states Parties, as in the case of the International Court
of Justice. The proprio motu procedure renders the ICC an instrument far more
independent from states than these other courts, and more likely to live up to its ideals
of universality and impartiality. It has been one of the most contentious issues
throughout the ICC negotiations (Holmes 2002).
Importantly contested, the proprio motu triggering mechanism has been
eventually accepted as necessary to bypass the historical reluctance of States to initiate
complaints, as evidenced by the experience under a number of human rights
conventions. Moreover, supporters argued, such an expanded role would allow the
Prosecutor, and the Court more generally, to work on behalf of the international
community as a whole, and not only at the behest of a complainant State, or those
reunited in the Security Council. At the same time, such a triggering mechanism would
provide victims and concerned organisations with a more direct access to justice, as
they would not need to rely on a State – not to mention the even more remote and
drawn out Security Council process – to have their complaints acted upon. Those
opposed, on their part, argued that giving such powers to the Prosecutor would risk the
politicisation of the Court, and hence the undermining of its credibility: an independent,
unchecked Prosecutor might fall pray to zealous activism, initiating frivolous,
politically motivated investigations. At the same time, they argued, this might also
overwhelm the Prosecutor with petitions and frivolous complaints, limiting his/her
ability to concentrate on investigating serious crimes (for an overview of this pros and
cons debate see Kirsch and Robinson 2002: 659-664). To alleviate such concerns, it has
been inserted the provision that the Prosecutor, before initiating investigations, will
submit the case to a judicial review by the Pre-Trial Chamber, which will subsequently
rule whether there is reasonable evidence to determine that a case falls under the
Court’s jurisdiction (RS 1998: Art. 15.3-15.5).

Automatic and potentially universal jurisdiction

Another notable characteristic of the exercise of the ICC jurisdiction which
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distinguishes it from that of other international tribunals is that this jurisdiction is
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recognised automatically whenever a case fulfils the conditions provided in this respect
in the Rome Statute. More specifically when: a) an act has been committed whose
characteristics render it a crime under the Rome Statute (as defined in the RS 1998: Art.
5-8); b) the alleged crime has been perpetrated by a citizen of a state party to the Rome
Statute (hereinafter the state of citizenship), or on the territory of a state party
(hereinafter the territorial state), or by a citizen or on the territory of a state who is not
party, but accepts, on ad hoc basis, the Court’s jurisdiction with respect to the crime in
question (RS 1998: Art. 12); and c) it has been committed after the entry into force of
the RS (RS 1998: Art. 10).
The condition that the state of territoriality or citizenship be party to the RS is
potentially limiting of the Court’s jurisdiction. Universality, a prerequisite for the
consistent pursuance of international justice, could thus be reached only when most or
all states become party to the RS. While not yet a reality, insofar as participation is
open to all states, universality constitutes a realistic potentiality. Meantime, the
provision for UN SC referrals provides the possibility of overcoming this limitation.
Although only temporarily, it can be used as a means for extending the ICC jurisdiction
over a certain situation that otherwise would not fulfil the territoriality or citizenship
criteria, rendering thus the ICC jurisdiction already virtually universal. Nonetheless, in
the light of the argument made earlier, universality would most reliably (and
legitimately) be achieved through universal state adherence to the Rome Statute.

Jurisdiction rationae materiae

Through its Article 5, the Rome Statute limits the jurisdiction of the Court to
“most serious crimes of concern to the international community as a whole,” and lists
four core types of crimes to fall within this category: genocide, crimes against
humanity, war crimes, and the crime of aggression. The crime of aggression however,
as the last paragraph of Article 5 specifies, is not included under the effective
jurisdiction of the Court. Its inclusion is provided for at a later stage, through
amendment of the Statute any time after seven years from its entry into force, once a
definition of the crime of aggression and the conditions under which the Court shall be
able to exercise its jurisdiction over such acts have been agreed upon (ibid. art. 121,
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123).11 As underlined in paragraph 1 of Article 5, two main characteristics render these
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crimes so “grave” as to require the establishment of a dedicated permanent international
tribunal to address them. First, they constitute “atrocities that deeply shock the
conscience of humanity” and second, they “threaten the peace, security and well being
of the world” (RS 1998: Preamble para 2, 3). As such, they become “of concern to the
international community as a whole” (ibid, para 3).
The symbolic significance of these statements is explored in detail in the next
section. But it is important to highlight at this point the more “technical”/juridical
definition of the qualification “most serious” with regard to the crimes that form the
object of the jurisdiction of the ICC. Thus, paragraph 1 of article 6 specifies that the
acts listed in that article constitute “genocide” only if “committed with [the] intent to
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group.” Similarly,
Article 7 states in its paragraph 1 that those acts that it lists would constitute “crimes
against humanity” only “when committed as part of a wide spread and systematic
attack directed against a civilian population, with the knowledge of the attack”
(emphasis added). Furthermore, letter (a) of paragraph 2 specifies that such attack
“means a course of conduct involving multiple commission of acts referred to in
paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or
organizational policy to commit such attack” (emphasis added). Finally, article 8
paragraph 1 states that “[t]he Court shall have jurisdiction over war crimes in particular
when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of
such crimes” (emphasis added).

Jurisdiction rationae personae

As provided in Article 25 of the Rome Statute, the ICC is mandated to prosecute
and judge only acts committed by individuals, “natural persons… individually
responsible and liable for punishment in accordance with [the Rome] Statute”(emphasis
added).12 Even in those cases in which the indicted were holding a state official position

11

Two other crimes, had been considered for inclusion: terrorism, and drug trafficking. However, because
of lack of sufficient agreement, the question of their inclusion was postponed for reconsideration at the
Review Conference decided to be convened seven years after the entry into force of the Statute (as
provided in Resolution E adopted by the Rome Conference as part of its Final Act).
12
Note the difference from the International Court of Justice (ICJ) seated, like the ICC, in The Hague.
The ICJ hears cases only in situations engendering state responsibility, and not that of the individuals
representing them.
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at the time of the commission of the alleged crime(s), Article 27 of the RS makes clear
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that their official capacity has no relevance before the ICC judges. The main motivation
for establishing as irrelevant any state official capacity has been the determinacy to
deny perpetrators (of most serious crimes of concern to the international community as
a whole) any opportunity to avoid criminal responsibility or to seek the mitigation of
their sentence in claiming a right to immunity as conferred to state official
representatives under general international law.
At the same time, it should be noted, the provision reflects the reluctance of
extending jurisdiction over “legal” or “juridical” persons, including states and
corporations, partly due to the little developed international legislation in this direction,
in particular with regard to corporate responsibility (Ambos 1999: 475-476). With
regard to declaring state responsibility, it is moreover generally agreed that that may
have proven ultimately a stumbling block insofar as the realisation of the ultimate goals
of the activity of the ICC is concerned, i.e. to eventually promote reconciliation, order
and stability by means of rendering justice. Dissociating an alleged criminal from the
wider group of individuals that a state or other political entities represent could help
deflate generalised feelings of enmity between groups, facilitating thus reconciliation in
the long run.
The clause of complementarity

The jurisdiction of the ICC is complementary to that of its states party. That
means that the ICC can effectively exercise its jurisdiction only in the conditions in
which it is not exercised by any state that, according to the RS, is entitled to claim
jurisdiction over the specific situation – i.e. the state of citizenship or the territorial
state. Respectively, that such a state is neither (a) already investigating or prosecuting
nor (b) has already investigated or prosecuted a case involving the same situation and
alleged perpetrators, nor (c) decides to investigate within a one month period since the
Prosecutor notified all States Party that there would be reasonable basis to commence
an investigation in that specific case (RS 1998: Art. 17, 18). States, in other words,
retain primacy of jurisdiction.
Yet, even in situations in which an eligible state is exercising its right to
primacy, the Prosecutor may make a case that the state’s claims to having investigated
or intending to commence investigations were made with the purpose of shielding the
perpetrator. Specifically, that the respective State is either “unwilling or unable
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genuinely to prosecute” (Art. 17).

13

If the Pre-Trial Chamber rules in favour, the
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Prosecutor may then move in to begin investigation/prosecution (Art. 18).
At the same time, the Security Council can act as a highest instance of oversight
of the ICC activity, though only in those situations that concern its responsibilities
under Chapter VII of the UN Charter. In such situations, under Article 16 of the Rome
Statute, the SC may request the ICC prosecutor to defer commencement of or
proceeding with an investigation for a (renewable) period of twelve months.

Financing

According to articles 115 to 117 of the Rome Statute (1998), the ordinary
activity of the Court is financed through funds coming from two sources. The primary
one is constituted by the assessed contributions of the States Parties, where the basic
starting criteria for assessing States’ contributions is the scale adopted by the United
Nations for its regular budget. The Court, under the coordination of the Registrar, draws
up an annual budget, which needs to be then approved and paid for by the Assembly of
States Parties (ASP). The second is constituted by funds provided by the United
Nations, as approved by the General Assembly, and in particular for those expenses
incurred due to referrals by the Security Council. The Court can also accept voluntary
contributions from governments, international organisations, individuals, corporations
or other entities, that go to additional funds for various other activities, like for example
the internship/clerkship programme it runs or that of visiting professionals.
Unlike the other international criminal tribunals, such arrangement makes the
Court largely independent from the vagaries of the UN budget – already, as well
known, under of lot of strain and fluctuations. On the other hand, it makes it vulnerable
to the fluctuations in the enthusiasm and willingness to contribute of the participating
states (Gallarotti and Preis 1999: 98).

13

As specified in the Official Records of the Rome Conference, criteria to determine unwillingness
include “unduly delay” and “lack of impartiality under the attempt to shield the person in question from
proper prosecution.” Inability is determined as the partial or total collapse of the judicial system of the
respective state (UN 1998).
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The Rome Statute: Purposes, values and principles animating the ICC. The

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

preamble14
Purposes
The wording in the Rome Statute Preamble unambiguously conveys the
message that its negotiators were animated by a higher goal than that traditionally
defined by the narrow confines of their states' common interests – i.e. of providing for
the preservation of the peace and stability in the current world order. It can be noted, in
a first place, the absence, indeed the avoidance of any reference to the states and their
interests in identifying the main issues at stake in the opening of the preamble:
The States Party to this Statute,
Conscious that all peoples are united by common bonds, their cultures pieced
together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be shattered
at any time,
Mindful that during this century millions of children, women and men have
been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity,
Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being
of the world,
Affirming that the most serious crimes of concern to the international
community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must
be ensured by taking measures at
the national level and by enhancing international cooperation,
Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and
thus to contribute to the prevention of such crimes... (RS Preamble: paragraphs 1-5)

14

According to the Vienna Convention of the Law of Treaties (1969: Art. 31.2), the provisions included in the
Preamble of an international treaty, thought not having a direct legally binding force, are retained to constitute
an expression of the intentions and motivations of the drafters and, as such, an integral part of the text of the
treaty when it comes to its interpretation. In particular, with regard to the ICC Statute, both the International
Law Commission in its related commentary, and the UN Ad Hoc Committee in its report on the establishment
of the ICC expressly specified that the Preamble would form part of the context in which the statute as a whole
is to be interpreted and applied. Hence, as one international legal scholar argues, “[t]he moral and political
importance of the adopted Preamble should not be overlooked. The credibility of States that have signed the
Statute, especially those that decide to become States Parties, will in large part depend on their unreserved
respect for the principles and standards of the Preamble” (Triffterer 1999: 5, emphasis in original). Another
complementary source of treaty interpretation is constituted by scholarly interpretations, which are appealed to
in order to establish the intention of the drafters of the treaty when the meaning of a provision is ambiguous.
This is important to keep in mind in the context of the argument developed in this section, since the majority
of the interpretations referred here belong to international legal specialists, many of whom of highest
prominence.
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Yet, the drafters could have well mentioned the states, their security and the
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possibility of upsetting the peace and stability of the interstate order that the continuing
perpetration of the crimes designated in the Rome Statute (RS) may be seen also to
threaten. Furthermore, in specifying the purposes the ICC was established to serve, they
did not include, at least not in any direct manner, references formulated in terms of
states' interests or the inter-state order. Rather, as stated in the fifth paragraph of the
Preamble, the purpose of the Court's activity is intended to be first and foremost
retributive – “to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes”, and by
consequence preventive – “and thus to contribute to the prevention of such crimes”
(emphasis added).
At the same time, there is no specific mention of the potential positive
contribution, as a consequence, to the international (read inter-state) peace and stability,
in spite of the fact that paragraph 3 acknowledges that such crimes threaten “the peace,
security and well-being of the world” (emphasis added), suggesting that this was not the
primary motivation. The choice of the referent “world,” at the same time, is noteworthy,
insofar as it may be interpreted as a deliberate avoidance of the usual peace and security
referent, the “international order.” It might be the result of an implicit compromise,
meant to encompass both the community of humans as a whole and the
(interlocked/interdependent) political communities that they form, as evoked by the
opening metaphor of a “delicate mosaic.” Furthermore, as one commentator has
suggested, it could be interpreted as an acknowledgement that “not only the narrow
security of people, but the distribution of basic conditions for their well-being,
especially the minimum guarantees for the existence of human life, is at stake”
(Triffterer 1999: 10).
Finally, an attentive reading of the Preamble makes apparent the use of a
language of imperatives. The ICC is established to prosecute “most serious crimes” that
“must not go unpunished”, whose “effective prosecution must be insured”, and over
whose perpetrators “it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction”
(paragraphs 4 and 6, emphasis added). In adhering to the Rome Statute, the statesmen
(and the peoples they represent) acknowledge an unambiguous commitment: they are
“resolved to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice”
(paragraph 11).15 The establishment of the ICC reveals thus to be the primary result of a
15

Such an understanding is reinforced by the wording in the statements made by states’ representatives
with regard to the establishment of the Court. In justifying the support to the court, these statements
invariably make primary reference to the severity of crimes, often underscored with various adjectives so
as to make a point of the strong feeling against them – like “monstrous”, “heinous”, “terrible”,
“atrocious”, “horrifying.” Statements also seek to reiterate the commitment to ending impunity to these
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(moral) imperative to act, in the name of the common “conscience of humanity”, and
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“for the sake of present and future generations” (paragraph 9), rather than the outcome
of a (rational) instrumental decision to commonly tackle an “impunity problem”
affecting some identifiable states’ interests, as some scholars have argued (see for
example Abbott 1999, Abbott and Snidal 2000, Fehl 2004, Neier 1998).
This supports the interpretation, proposed elsewhere, that the primary function
the ICC is purported to serve is not the instrumental one of deterrence, but rather the
community-building one of “symbolic affirmation of the ties that hold the international
community together” (Wise 2000: 261). This interpretation relies on French sociologist
Emile Durkheim’s observation (quoted in Wise 2000: 266) that
the role of punishment is not what is ordinarily perceived to be. It does not serve, or
serves only incidentally, to reform the offender or to scare off potential imitators. Its
effectiveness in these respects is questionable – at any rate mediocre. Its real function is
to maintain intact the cohesion of society by sustaining in all its vigour communal
consciousness (emphasis added).
An observation reinforced by another author who, with regard to international law, has
noted that
[t]he point of classifying an offence as a crime … is to express a universal belief that
certain crimes deserve punishment regardless of who the perpetrator is within the
international community, and that a crime of this nature is an affront to the international
community. Making an offence punishable under international law reflects and
emphasises the repugnance, to the signatories, of certain acts. This is in itself a
significant development, as agreement on the criminal nature of certain acts can be
invoked to prevent or halt a particular policy. (Bos 1999: 467)

Indeed, the image of a “delicate mosaic” with which the Rome Statue Preamble
opens up conjures a metaphor of a common humanity (characterised, nonetheless, by an
essential diversity of expressions), reinforced by the reference in paragraph 2 to a
(common) „conscience of humanity,” that needs to be preserved. The acts defined in the
Rome Statue as crimes are identified as such because they lay outside the common

crimes as “acts which humanity, however, is no longer prepared to tolerate or leave unpunished” (as
available on the UN dedicated webpage http://www.un.org/icc/speeches/speeches.htm).
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imaginary of what it means to be human – they constitute “unimaginable atrocities.”
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They “deeply shock” because they go against this very identity/morality/conscience of
being human. The determination to take attitude against, and not let unpunished the
perpetrators of these atrocities (paragraphs 4, 6 and 11) is the determination to
denounce and punish certain acts that could no longer be tolerated without losing the
significance of what it means to be human. The Court, thus, is projected as a guardian
of a common morality of humanity.
Yet, it should be noted, this does not mean to argue that states’ security and
international order stability were not on the makers’ minds; but rather that these were
neither primary, nor determinant considerations. Without doubt, issues of refugee flows
and asylum seekers, and the potential regional destabilisation that invariably
accompany the events in which the crimes of the sort of genocide, war crimes and
crimes against humanity are committed, have constituted an important consideration –
though, as highlighted earlier, less explicitly emphasised. What the argument here seeks
to underscore is that the primary motivation underlying the Court’s establishment has
not been that of providing a mechanism that could contribute to the maintenance of the
inter-state order. The ICC founders have designed, rather, a mechanism that could help
insure the protection of the interests of humans both as individuals (irrespective of their
citizenship) and as various cultural, ethnic, religious and the like groups united in their
diversity in one great human “mosaic” spanning the world. As presented by a member
of the Canadian delegation in a statement in front of the UN General Assembly at its
54th session, the adoption of the Rome Statute is “one of the most compelling
illustrations of the willingness of states to work collectively to put the security of
individuals at the centre of world affairs” (Holmes 1999).
Values and principles
To better appreciate the emphasis put by the ICC founders on the value of unity
of world’s peoples as a global community, a contrast with a similar reference in the UN
Charter's Preamble is relevant. The latter, in affirming the need for cooperation, speaks
of the tolerance of living “together in peace with one another as good neighbours”
(paragraph 5). Yet the image of good neighbours places the emphasis on diversity and
separateness rather than on unity, on co-existence in a common (primarily physical)
neighbourhood rather than in a shared community. The Rome Statute Preamble by
contrast – through its „delicate mosaic” metaphor – appears to reflect a perception, half
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a century later, of intertwined as well “common” and “shared” conditions of possibility
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and forms of being in the world.16
The statements in the Preamble also foreshadow the principles that underpin the
world order in which the ICC is meant to function and which the Rome Statue as a
multilateral treaty has been designed to (re)produce. A first, and rather novel principle
is that of the individual as referent of international political interest. As opposed to the
greatest majority of international treaties, that have as primary referents the states, their
interests and actions, the main referents of the provisions in the Rome Statute are the
individuals: as victims, on the one hand, and as perpetrators, on the other, of the acts
that constitute the object of regulation of the Treaty (para 1 to 5).
At the same time, the Preamble re-states the continuing validity of several
traditional, state-centric principles underpinning the current international (normative)
order. Paragraphs 7 and 8 make a general reference to “the Purposes and Principles of
the Charter of the United Nations,” and put particular emphasis on the principle of nonaggression and non-intervention. In addition, the stress put in paragraph 6 on “the duty
of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for
international crimes,” and the underscoring of the principle of complementarity of the
Court’s jurisdiction to that of national jurisdiction, leave no doubt on the intention to reaffirm the continuing primacy of states as actors in the international realm.
Yet, it should be noted, a world order in which state structures remain the
primary medium of action does not exclude the possibility, indeed the principle that the
individuals constitute the primary and direct referents of this action. The primacy of
every states’ duty to exercise criminal jurisdiction over the perpetrators of the acts listed
in the Rome Statute is the direct consequence of states’ governments duty – as primary
agents entrusted with the task – to protect their citizens from falling victims to such
crimes, a duty implicit in and prior to that of acting to repress such violent acts and to
restore the dignity and compensate those who nevertheless fall their victims, i.e. to do
them justice. Moreover, the establishment of the ICC as a complementary instrument to

16

In particular in the context of the current debate on the nature of the „universality” of human values, it
is important to underscore here that the common humanity emerges not as a forced projection – the result
of the imposition as ”universal” of certain Western-specific values, in particular those of human rights. As
pointed out earlier it is identified, rather, as residing in the humankind’s common conscience, as reflected
in the common rejection of certain (universal) human wrongs – the acts which, through the Rome Statute,
are recognised as “most serious crimes of concern to the international community as a whole.” It is
conceived thus not as a feature inherent in the human nature, but as a constructed/intersubjective value
that is defining of any community of humans, in all their various social-cultural expressions.
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be made use of in those cases in which the states are “unwilling or unable” to fulfil this
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duty (see the more detailed discussion on the issue of complementarity below)
constitute nothing else than a clear affirmation of and a commitment to a collective
responsibility to protect (as first formulated by the International Commission on
Intervention and State Sovereignty, ICISS, in its 2001 report called The Responsibility
to protect, later endorsed by the UN Secretary General in his 2005 annual report and the
UN General Assembly in the resolution concluding its September 2005 summit).17 At
the same time, it gives recognition to the fact that the states are nevertheless not the
only legitimated means that can be employed to this end. The Rome Statute „locks in”
(Moravcsik 2000) the common commitment of states to intervene when one or more
among them fails to live up to its duties and, by implication, that to create the
conditions for the universal (irrespective of state citizenship) realisation of these
fundamental human interests. The primacy of the ends, the individuals and their
fundamental life interests of physical integrity, freedom and moral dignity, over the
means, the states, gets thus also re-affirmed.
Similarly, in paragraph 8, the drafters were keen to emphasise that “nothing in
[the Rome] Statute shall be taken as authorising any State Party to intervene in an
armed conflict or the internal affairs of any State.” Yet, this needs not necessarily signal
a restatement of the traditional principle of non-interference, and therefore a
reaffirmation of the principle of unencumbered state sovereignty. Rather, it should be
read as primarily meant to prevent any possible interpretation of the establishment of
the ICC as the affirmation of a new international order principle – one that would
endorses any form of action, and in particular the use of force, that could lay a claim to
be undertaken in the name of international justice. As reflected in particular in the
debates concerning the conditions of legitimacy of international humanitarian
interventions (see for example Cassese 1999, Wheeler 2000, Krish 2002), while a new

17

Mandated by the UN Secretary General, the ICISS’s task was to consider the so-called “right of
humanitarian intervention”: the question of when, if ever, it is appropriate for states to take coercive (and
in particular military) action against another state for the purpose of protecting people residing on the
territory of that other state. In its report, the Commission made “a principled, as well as a practical and
political, case for conceptualizing the intervention issue in terms of a responsibility to protect”: the idea
that sovereign states have a responsibility to protect their own citizens from avoidable catastrophe, but
that when they are unwilling or unable to do so, that responsibility must be borne by the broader
community of states. For the argument being made here, of particular relevance among the criteria the
Commission defined for legitimate military intervention in such circumstances are: the severity threshold
– “large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, which is the product either
of deliberate state action, or state neglect or inability to act, or a failed state situation” (ICISS 2001:
section 4.19); and the "right intention" – satisfied when military intervention takes place on a collective or
multilateral rather than single-country basis (ibid. section 4.34).
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international order principle of a collective (state) responsibility to protect is gaining
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acceptance, the conditions of its legitimate enforcement remain contested. Especially
contested remains the realisation of this duty by means of military intervention, and in
particular in the absence of a UN Security Council endorsement. Armed intervention,
without a specific Security Council mandate, for the purposes of upholding the action
of the ICC in a certain situation would run the risk of turning this new principle in an
instrument of classical real politik, where the universal moral goals rooted in the value
of “humanity” will turn out, more often than not, to coincide with particular states’
interests. As pointed out earlier, the Rome Statute authorises the ICC to use two
jurisdiction triggering mechanisms – state referral and propriu motu – as alternative to
(read bypassing) SC referral. Given, on the one hand, the precedent of the Kosovo
intervention where NATO troops acted without a specific SC mandate and, on the other
hand, the multilateral/consensual nature of the Rome Statute treaty, it is plausible to
assume that the drafters’ intention was primarily that of preventing certain willing states
or coalitions to interpret the treaty’s provisions as a more general endorsement, by the
participating states, of the legitimacy of any form of human interests motivated
intervention, including military, whenever a situation could be claimed to “shock the
conscience of humanity.”18

The Rome Statute Preamble, it has been pointed out elsewhere, “represents an
important statement of fundamental value-based considerations that seem to have
become universally recognised. …[As such] it serves as a useful reminder that the
foundational principles and interests underlying the emerging system of international
criminal justice does not exist in a normative vacuum” (Bergsmo and Triffterer 1999:
7). The discussion in this section has sought to highlight the values and principles
constituting the fundaments of this normative basis. Overall, it became apparent, these
values and principles suggest a reappraisal of what has been traditionally considered to
be at stake in, and therefore the primary purpose of, international politics – the
maintenance of international order through balance of power and inter-state security
arrangements. They reflect the emergence of a worldview among a majority of states'
governments which is departing from the old state-centrist one in an emancipatory,

18
Such an interpretation would have lent the ICC a particularly revolutionary role – that of laying the
grounds for a second (in addition to self-defence) permanent exception to the principle of the legitimacy
of the use of force in international relations –, yet not one that this author would have supported.
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human-centred direction – where the individuals, and not the states, are the main
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referents of international political thinking and actions, though the states will continue
to play the role of main vehicles for implementation. The task in the following section
is to assess the extent to which this human-centric perspective, its values and principles
are given actual embodiment and strength through the Statute’s provisions, allowing the
Court to act as an emancipatory institution, to prove a revolutionary potential.
Elements of a more emancipatory world order. The body of the Statute: Towards
an individual-centred international law and politics

That international law should be confined to regulating relations between states
is inscribed in its very denomination. It has been the prevailing view of the 19th century
legal positivism, and it still exerts some influence today (Bos 1999). Yet, with the
growth of human rights and humanitarian law regimes, this century has seen the gradual
recognition of the individual as bearer of rights and responsibilities under international
law. With the Rome Statute, as the discussion in this section highlights, the status of the
individual as a distinct subject of international law – and, in this sense, her
emancipation from the state (see also Hafner 2005: 323) – has been firmly established.
Beyond their significance for the status of the individual as international legal subject,
the provisions in the Rome Statute can be seen to reflect a broader shift away from the
traditional, state sovereignty-based conception of the nature and purposes of the
international order and politics.
The salience of (certain) individuals’ acts and human interests for interactions in
the international realm is given recognition in the provisions in the Rome Statute in two
main forms. The first concerns the individual as agent, respectively as perpetrator of
certain acts deemed of concern of the international community as a whole. The second
concerns her as direct bearer of consequences of such acts, i.e. as victim.

The individuals as perpetrators of international law

The Rome Statute establishes, through its first article, a Court that “shall have
the power to exercise jurisdiction [only] over persons for the most serious crimes of
international concern” (emphasis added). The general principles of international law
that give legitimacy to the Court for the exercise of such power are mainly three:
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individual criminal responsibility, responsibility of commanders and other superiors,
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and irrelevance of official capacity. Article 25 establishes, in paragraph 3, a wide range
of liability for individual criminal responsibility. It is complemented by Article 28,
which includes specific provisions concerning the responsibility of both military
commanders and civilian superiors for acts that have been committed by forces or
subordinates under his or her direct command, authority and control. This article
expands the scope of international criminal law provisions on individual responsibility,
in establishing responsibility also for omission, i.e. for the cases in which the superior
fails to act to prevent his or her subordinates from committing the crime (Ambos 1999:
492).
Yet, most significant for the argument developed here is Article 27, which
insures that the jurisdiction of the Court “shall apply equally to all persons without any
distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a head of State
or Government, a member of a Government or Parliament, an elected representative or
a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility
under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of
sentence” (emphasis added). It is thus important to note the intention of the drafters to
underscore the universal equality of individuals before international law, in insisting
that the Statute shall apply to all persons. In other words, that no individual, however
powerful in a state’s hierarchy, can stand above the law.19 It is thus acknowledged that
they need to stand accountable if they commit such acts as those incriminated under the
statute. Paragraph 2 of the article explicitly stresses that no other national or
international law concerning the official capacity of a person could be invoked to
bypass the Court’s jurisdiction.
Such understanding has also been reflected in the interpretation given by
governments of states party to their states' constitutional provisions concerning the
immunities and prerogatives of state officials during national processes of ratification of
the Treaty. For example, in reviewing the compatibility of these provisions with those
of the Rome Statute, the Romanian Government argued - in its letter to the Parliament
motivating its request for the adoption of the law ratifying the RS Treaty - that a
modification in the Constitution of the extant provisions concerning official immunities

19

Noteworthy is also the determination to send this message unequivocally to heads of states and
governments and other members of the political establishment, as reflected in the use of formulas of strict
wording like “in particular” and “in no case”.
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was not necessary. The reason given was that such immunities were awarded to
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individuals for performing acts as required by their state official functions, whereas the
acts incriminated under the RS could not be interpreted as part of any state official
mandate. Such interpretation, the letter further specified, had already been adopted by
the Parliaments of a number of other states, following the original example of Norway
(Romanian Government 2002).
That individuals (not only states) can and should be prosecuted for acts
committed in breach of international law, including those acting in official capacity, is
not a novel idea. It was first given recognition in the Nuremberg Tribunal’s rulings, and
more recently reaffirmed with the proceedings of the International Tribunals for former
Yugoslavia and Rwanda (see also Triffterer 1999: 502-503). Nevertheless, as it became
apparent during the Rome negotiations, a number of states sought to still uphold the
validity of the traditional doctrine of “Act of State”, based on the principle of
sovereignty, according to which no state could stay in judgement of another state’s
(sovereign) actions (Triffterer 1999: 507). Hence, the reaffirmation in the Rome Statute
of both the principle of command responsibility and, in particular, that of the
irrelevance of immunities of state officials (if accused of crimes falling under the ICC’s
jurisdiction) constituted an important restatement.
As underscored earlier, the distinctive significance of norm inscription within
the Rome Statute is that the latter is a negotiated, multilateral treaty. Its provisions get
thus firmly established as universally agreed principles of international law. By
contrast, the statutes and rulings of the other international tribunals were formally
endorsed only by the governments of a handful of dominant powers. In this light, it can
be argued, the principle of state sovereignty got thus recognised, by an overwhelming
number of states, as limited, as conditioned by the non-commission of certain types of
acts, deemed by all as most serious crimes.20

The individuals as (direct) subjects of protection under international law

For the purpose of establishing the jurisdiction of the Court, a process of
recapitulation and reconsideration of extant applicable principles and norms of relevant

20

True, sovereignty has always been, in practice, treated and accepted as liable to limitations (Krasner
1999). Yet it was a tacit agreement, and the general understanding was that there were primarily the weak
powers to have to bear what they must. This time, the recognition of limitation is not only formal and
legally binding, it is also affirmed to concern equally all states.
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international law took place during the negotiations that lead up to the adoption of the
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Rome Statute. In the process the international law got clarified, reaffirmed, but also
expanded, to include the more recent, de facto global trends in human rights and
humanitarian norms conceptions (Bos 1999: 467-468, Kirsch 1999: 456-460, Saland
1999). The result, a regime that provides further – both deeper and wider – range of
protection to human interests. It does so through two main types of provisions:
provisions that specify the acts against which the individuals are entitled to protection;
and provisions that seek to insure the fundamental interests of the individuals as
participants in the Court's proceedings, as victims and witnesses as well as accused.
As pointed out earlier, four main categories of acts are defined in the Rome
Statute as most serious crimes of concern to the international community as a whole (or
international crimes): genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of
aggression. Of particular interest here, due mainly to the expansion of their definition
realised with the Rome Statute, are the crimes against humanity and the war crimes.21
With regard to crimes against humanity, a first and most significant redefining move
was the de-linking of the commission of the acts that could constitute such crimes from
their occurrence in the context of a conflict (see the definition in RS 1998: art. 7).
In the Charter of the Nuremberg Tribunal, where the concept was for the first
time included, as well as in the Tribunal’s interpretation, it was insisted that a “crime
against humanity” was a type of war crime, a crime committed against civilian
population in the course of pursuing a war. At the time, the inclusion of the war
connection in the definition was a legal expedient. It allowed the trial of the Nazi
leaders for the atrocities committed against Jewish civilian population also in the
occupied territories, by assimilating them to a long established category of international
crimes. Expedient that, however, prevented the Tribunal from including the crimes
committed against German nationals, as well as against nationals of countries allied
with Germany, among these crimes. This “war nexus” was already dropped in the ICTY
and ICTR Statutes. Yet, by the time of the Rome negotiations, not all participants were
convinced of the necessity of eliminating the war context from the definitional criteria
(von Hebel and Robinson 1999: 92). It was therefore with the Rome Statute that this
principle got definitive affirmation.

21

The definition of the third form of international crime included under ICC’s jurisdiction, that of
genocide, was by and large copied and pasted from the 1949 Genocide Convention. Since, it was widely
agreed, the Convention had already achieved the status of customary law, and therefore it was better not
to attempt to modify it. A definition of the crime of aggression still awaits a generally agreed definition.
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Coupled with the provision of the irrelevance of the official capacity, the
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elimination from the definition of crimes against humanity of the requirement of a
conflict situation connection reveals a particularly significant achievement from the
perspective of the argument being followed here. It expands the scope of protection of
individuals against a very serious and, as the history of the twentieth century has
witnessed, often encountered situation: the perversion of the use of states’ powers and
authority so as to deny, instead of to safeguard the fundamental rights and liberties of
its citizens. In rendering state officials liable to criminal responsibility also for the way
they use a state’s power within the state’s own borders, against its own citizens, the redefinition of crimes against humanity within the Rome Statute reflects a significant
reappraisal, within the international community, of the predominant conception of the
normative fundaments and purposes of the sovereign exercise of state power.
It can be read, first, as a denunciation of the perversion of a state’s sovereign
prerogatives for purposes of suppressing, to the point of denial, the life and liberties of
part or all of its citizens, as well as of its (traditional) right to non intervention in its
internal affairs as a way to justify impunity for the (il)legitimacy of such sovereign
actions. It can be read, furthermore, as reflecting thus the recognition that it is precisely
the centralisation of powers in the modern state, with its large scale administrative
capacity, authority to establish what is legitimate action through law-making, and
power to deny physical escape from its territorial borders, that make crimes against
humanity – as “widespread and systematic attack directed against any civilian
population” (RS 1998: art. 7.1), and in their most general form, as genocide – possible
(see also Vernon 2002: 243-245; for a more general argument Bauman 2000). And, in
consequence, that it stands in recognition of the necessity to (re)affirm the limits
inherent in the exercise of sovereignty by explicitly denying the legitimacy of use of
sovereign powers beyond certain purposes – specifically of guaranteeing the protection
and supporting the realisation of the physical and other life liberties and interests of its
citizens. Through the establishment of the ICC, a permanent and universal mechanism,
the governments have thus clearly expressed, by locking it in, their commitment to
sanction such abuse of sovereign prerogatives perpetrated by any of them.
In this light, the range of acts whose commission could be liable of prosecution
as crimes against humanity acquires, too, further significance. The Rome Statute
includes a number of categories of acts that touch on sensitive issues, which previously
were either not explicitly recognised, or not codified in international treaties as such
crimes. Particularly noteworthy is the introduction of “persecution” and “enforced
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disappearance,” for the first time defined in an international treaty. As indicated in
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Article 7, the main motivation for the inclusion of “persecution” has been to provide
protection to ordinary citizens against “intentional or severe deprivation of fundamental
rights contrary to international law by reason of the identity of group or collectivity”
(para 2 (g)), done “on political, national, ethnic, cultural, religious, gender…or other
grounds that are recognised as impermissible under international law” (para 1 (h)). The
significance of its inclusion is thus best understood in conjunction with the enlargement
of the scope of crimes against humanity over non-conflict situations. It becomes thus
clear that the main targets are the dictatorial regimes, or any other forms of repressive
political regimes, as well as any other organisation that persecute any part of any state’s
civilian population, as part of a widespread and systematic policy. The same argument
applies to “enforced disappearance.” Its definition seeks to leave no doubt as to the type
of situations in which the interests of the individuals are sought to be protected in the
absence of, but in particular against the (sovereign) exercise of power of their
governments or other organisations exercising control over a certain territory: “the
arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorisation, support or
acquiescence of, a State or a political organisation, followed by a refusal to
acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or
whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection
of the law for a prolonged period of time” (RS 1998: art. 7.1 (i)). Noteworthy is also the
inclusion of the crime of “extermination” in addition to “murder”, from which it is
distinguished to include “the intentional infliction of conditions of life, inter alia the
deprivation of access to food and medicine” (Art. 7.2. (b)). Recognition is thus given to
basic rights of individuals not only to non-affliction of their person, but also to the
security of the basic means necessary for their survival.22
As far as the definition of war crimes is concerned, of foremost significance is
the extension of the application of well established norms of international humanitarian
law also to internal armed conflicts, whether the state/government is party to the
conflict or not. This has been an important achievement, in particular since the majority
of the armed conflicts that, in the 1990s, have plagued the Earth with shocking
atrocities, have been non-international in character (Annan 2005: 5). The extension of

22

Noteworthy would be also is the introduction, for the first time too among crimes against humanity, of
the “crime of apartheid.” As with “enforced disappearance”, but also “persecution”, its inclusion was met
initially with reluctance, as not having been previously defined as such in international law. It got
included due to the insistence of a majority of states, as some critics have pointed out, modelling the
offence so closely on the South-African case excludes non-racially but similarly objectionable
arrangements such as the caste system (Vernon 2002: 247).
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application of norms of humanitarian law to protect civilians and combatants also
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during internal conflicts constitutes a clear enhancement of the protection afforded to
individuals through international law, as well as the recognition that the upholding of
the universality of the humanitarian principles they embody could not stop at the border
of some states merely because the latter's governments are unable or unwilling to offer
such protection.23
At the same time, an important achievement with regard to the scope of the
jurisdiction of the Court with regard to war crimes has been the inclusion of a large and
detailed list of war crimes, both with regard to international and internal armed conflicts
– thirty-four entries for the former, and twelve for the latter category. 24 Noteworthy is
that both categories include “outrages upon personal dignity, in particular humiliating
and degrading treatment”, as well as “rape, sexual slavery, forced pregnancy,
…enforced sterilisation, or any other forms of sexual violence also constituting a grave
breach of the Geneva Conventions” (RS 1998: art. 8.2 (b) (xxi),(xxii), art. 8.2
(c)(ii),(vi)). The inclusion of the latter type of acts gave, for the first time, recognition to
a long history of victimisation, particularly of women, through methods of warfare
relying on sexual violence (Meron 1993: 424-425, von Hebel and Robinson 1999: 116,
Steains 1999: 358-359).25
Human interests versus state sovereign interests. The powers of the Court

The Rome Statute, it has become apparent, reflects in its provisions a growing
commitment to the universal protection of the fundamental interests of the individual as
well as the recognition that this task entails, in certain circumstances, the limitation of
the state sovereign prerogatives. Specifically, a recognition that states' sovereign
prerogatives need to be circumscribed by a human interests-centred negative

23

A number of states, though a minority, showed themselves opposed to this extension during the RS
negotiations. Among these were China, India, several other Asian states and several Arab states, the
Russian Federation and Turkey (von Hebel and Robinson 1999: 105). As a compromise, the Rome Statute
still reflects an enduring distinction, in that it defines separately what are to be considered war crimes
committed in international armed conflicts on the one hand, and in internal armed conflicts on the other.
Nevertheless, the definitions of crimes in the latter category follow very closely the ones in the former.
This reflects, it has been pointed out, an important trend in the last years towards the “gradual blurring of
the fundamental differences between international and internal armed conflicts” (von Hebel and Robinson
1999: 125).
24
Most of the definitions have been drawn out of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional
Protocols I&II, and as such most of them were recognised as customary law and did not raise particular
disputes, apart for the application to internal conflicts (for more detailed discussion see Von Hebel and
Robinson 1999, Triffterer 1999).
25
Rape, but only rape, was for the first time prosecuted in history by the ICTR, the Akayeshu case, and
only as a crime against humanity, not as a war crime (Steains 1999: 357).
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conditionality – that they do not employ their authority and force in a manner that
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systematically affects the fundamental human interests of any part of the population of
any state. However, the extent to which this emancipatory trend manifested at the level
of the legal-normative discourse could have effective implications for practice depends,
at least in a first critical instance, on the extent to which the ICC, as a mechanism of
enforcement, is endowed with clear and effective authority to overcome, in developing
its activity, the potential resistance on the part of those national political actors that
stand to lose from this diminution of state sovereign prerogatives. Within the Rome
Statute, two key sets of provisions define the main framework of the relationship
between the ICC and the states: those setting the conditions of complementarity of
jurisdiction of the ICC to that of the states, on the one hand, and those establishing the
terms of independence of the Court from the latter, on the other.

The complementarity of jurisdiction

The clause of complementarity has been seen by many of the Court's most ardent
supporters as a weakness of the international criminal justice regime established. As
already pointed out, complementarity means that the Court can exercise its functions
only when a state that has primary jurisdiction over a case – i.e. the territorial state or
the state of nationality – “is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation
or prosecution” (RS 1998: art. 17.1 (a)). This lends the Court to fall short of supranational prerogatives, prerogatives with which many of its promoters would have liked
to see it endowed. Yet, most of supporters agree, accepting the condition of
complementarity was a fundamental compromise for the Court to become a reality.
Many states were opposed ad principio to a Court with supra-national authority, and
discussions on a permanent Court with potential universal jurisdiction would have not
proceeded in the absence of an agreement on the complementarity clause (Holmes
1999, Bos 1999, Bassiouni 1998). On the other hand, as some supporters have pointed
out, the complementarity condition might ultimately prove a necessary condition for the
Court's effective functioning. Primary jurisdiction would have meant flooding the Court
with potential cases which, without doubt, would have exceeded its capacity of
processing (Bassiouni 1998). Others, however, have pointed out that a stronger Court
could have been realised, if the principle of complementarity was framed slightly
differently. That is, on the model of the ICTY and ICTR, with the Court having primary
jurisdiction and the possibility to refer the cases it did not want or could not take up being
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deferred to the national courts (Louise Arbour, ICTY Prosecutor, interview in Becirevic
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2001: 89-90).
In establishing the principle of complementarity, it becomes thus apparent, the
main argument that prevailed had a primary political-normative anchoring (though
pragmatic considerations of effectiveness probably also played a role): in recognising
the primacy of state jurisdiction, the main aim was to re-assert the primacy of states'
authority over their territory and citizens. Nevertheless, as argued earlier,
complementarity needs not mean the prevalence of a principle supportive of a statecentric, unencumbered sovereignty view. Rather, it means a realistic recognition of the
current state of affairs, in which the states constitute the main actors with both the
authority and the material capacity to sanction perpetrations of established norms, be
them national or international. Moreover, though falling short of full supra-national
prerogatives, the Court does not see the limits of its authority ending there where those
of state sovereignty begin. It is, rather, an international institution of a hybrid nature
(Ambos 1999): it recognises states’ primacy of authority, but assumes supra-national
prerogatives when it deems that a state is not able or willing to exercise its authority in
performing its duly recognised duties – respectively sanctioning the perpetration of
international crimes.
A most direct and effective way in which (some) states could make nevertheless
use of their right of primacy of jurisdiction to intervene and prevent the Court from
acting is enabled through the provisions in Articles 13 (para b) and 16. In their virtue,
the UN Security Council can halt ICC proceeding when it resolves that ICC prosecution
in a certain case may contribute to the degeneration of the situation into a threat to the
international peace and security. In addition, states keen on preserving their sovereign
prerogatives unconstrained have sought to further strengthen the states’ position vis-àvis the Court. Among these, most prominent and most successful has been the United
States. Taking advantage of the negotiating space opened up by the complementarity
provision, it managed to push through the insertion of a number of clauses aimed at
enabling states to delay or even thwart, at various stages, the Court’s proceedings. Such
opportunities of intervention, albeit not allowing states to radically infringe upon the
Court’s actions, can nevertheless be used to make the Court’s representatives’ job rather
difficult if a government is really intended to do so (Cassese 1999b).
A first example is the clause introduced at the insistence of the United States that
requires the Prosecutor to notify all states parties, as well as those non-parties that may
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have a territorial or citizen interest, of his/her intention to initiate investigations. If a
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state that fulfils the requirement of citizenship or territory responds that it decided to
investigate, then the ICC Prosecutor would need to defer to that state’s investigation. A
state could thus delay the ICC prosecutor’s investigations up to maximum seven
months: one month in order to announce its decision to investigate, and six more until
the ICC prosecutor can begin reviewing the validity of the grounds for deferral (RS
1998: art. 18.1, 18.2).
Another example is the inclusion of the provision for the protection of national
security information, in particular at the insistence of the United States, France and the
United Kingdom. This provision “applies in any case where the disclosure of the
information or documents of a State would, in the opinion of that State, prejudice its
national security interests” (RS 1998: art. 72. 1, emphasis added). The inclusion of the
provisions in article 98, at the United States insistence, constitutes a further example.
The Court is thus prevented from requesting a state to surrender a certain person if that
state, in virtue of another international agreement, is under the obligation to surrender
that person to another state.26

Independence of the Court

Yet, focusing on the relationship of complementarity, and the extent to which states
can circumscribe the powers of the ICC, is only a partial view and, moreover, one that
uses as implicit the benchmark of an “idealist’s” Court, with supranational attributes
and capacities. If, on the contrary, the institutional attributes and the authority to act
with which the ICC has been endowed are compared to the standard powers of an
intergovernmental organisation, it becomes apparent that the Court enjoys a significant
independence of action from state self-centred political motivations and machinations.
As such, it can be argued to hold an important potential to further weaken traditional

26

This clause has been used by the United States, and only by the United States, to justify an aggressive
campaign of Bilateral Immunity Agreements (BIAs). The BIAs aim at securing that US nationals, if
accused of crimes falling under the Court’s jurisdiction, would be transferred to the US by the state that
held them in arrest, and not to the ICC, by giving priority to the former’s request over the latter’s.
Romania too, signed a BIA with the US in 2003. Yet, following a EU take of a common position
denouncing the BIAs, Romania’s Government never presented the agreement to the Parliament for
ratification.
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conceptions and practices characteristic to state-centric international politics and order
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(and, in this sense, prove a “revolutionary” institutions).
The main provision that ensures the Court its independence is that which
institutes proprio motu powers for the Prosecutor (RS 1998: art.15). The prosecutor can
thus initiate investigations at his/her own initiative, on the basis of information
concerning crimes within the jurisdiction of the court that may come from any reliable
sources – be them states, “organs of the United Nations, intergovernmental or nongovernmental organisations, and other reliable sources that he or she deems
appropriate” (RS 1998: art. 15.2). The idea, first considered during the sessions of the
UN Ad-Hoc Committee for the establishment of the ICC in 1994, was initially received
with open reluctance by most states. Eventually however, it grew to be acknowledged
by an overwhelming number as an essential element of an effective ICC. An important
role played the recognition of the fact that the other two triggering mechanisms of the
Court's jurisdiction – by state and, respectively, Security Council referral – would lend
the Court's activity too dependent on governments' will. States have historically
demonstrated a general reluctance to initiate complaints concerning human rights
abuses by other states, due to various and complex diplomatic, political and economic
considerations. While the Security Council, in order to take action, needs to secure an
agreement that is supported by a majority of its members as well as not opposed by any
of the P5 members. Moreover, as an argument put forward during negotiations pointed
out, besides enhanced independence from particular configurations of state interests at
particular times, the proprio motu capacity empowers the prosecutor to act on behalf of
the international community as the whole, and not only at the behest of governments.
Victims and concerned organisations are also provided with a more direct access to
justice (Kirsch and Robinson 2002: 658-659).
This growth of support for the proprio motu mechanism, participants to the
negotiating process have noted, was one of the most striking developments in the
negotiating process. It made apparent “that most of the international community was in
fact ready to put aside classical and conservative conceptions of what was ‘feasible’ and
instead to bestow on the prosecutor this important power, in order to advance a
humanitarian objective of enhancing the protection of individuals” (Kirsch and
Robinson 2002: 662). The strength of this commitment has been underscored by the
fact that the preference for this mechanism prevailed in spite of the open and sustained
opposition of the United States until the very last minute of the negotiations. The U.S.
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delegation had made plainly clear that it had an unequivocal mandate to accept a Court
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that was to act primarily, and if possible solely, at the Security Council's mandate
(Scheffer 2002: 70-73).
This independence however came at the cost of limitation of the automatic
jurisdiction of the Court. As ultimately provided, the Court cannot have automatic
jurisdiction over situations in which neither the territorial, nor the state of citizenship of
the alleged perpetrator(s) is party to the Rome Statute, unless either one of the states
concerned signs an ad-hoc agreement with the Court accepting its jurisdiction for that
specific situation (RS 1998: art. 12.3) or the case is referred to the Court by the Security
Council acting under Chapter VII of the UN Charter (RS 1998: art. 13 (c)). Jurisdiction
also over the territory of the state that captures the perpetrator (like in the case of
Pinochet by Britain) or of that of the state of nationality of the victims would have
significantly extended the Courts possibility to take effective action.27 Nevertheless, it
must be kept in mind, the final provision constitutes a far better option than the
alternative proposed by the US. The latter provided that the Court obtain the consent of
both the territorial state and the state of nationality before being able to exercise
jurisdiction.
Another proposal aimed at limiting if not annulling the automatic jurisdiction of the
Court, was supported by a number of powerful countries such as China, India, France
and many Arab states. It supported an “opting-in” system as a precondition of the
Court’s jurisdiction, in particular for war crimes, but also for crimes against humanity
(Wilmhurst 1999). A clear expression of a conservative, state-centric worldview that
proposal too, got eventually discarded.
Security Council’s power to request the Court to suspend proceedings appears,
too, particularly weak when contrasted with alternative proposals present on the
negotiation table. Thus, the initial draft statute proposed by the ILC envisaged that the
Court suspend proceedings in any matter under consideration by the Security Council,
i.e. by means of a mere declaration from the Security Council that it was interested in
the case (Yee 1999). The provision eventually included in the Rome Statute requires
that the Security Council pass rather a resolution in this sense, under its Charter Chapter
VII prerogatives. That requires the passing of a majority vote, with no P5 veto, on a

27

A head of state or government, or other high ranking power holders within a state not party to the statute
committing crimes on that territory are not likely to agree to the Court’s jurisdiction for their own
prosecution. Hence, at least while they are in power, they can in principle roam freely, covered by
diplomatic immunity, on the territory of any state, as the Court would not be able to claim jurisdiction.
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resolution that recognises a situation of threat to international peace and security is
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being generated – judging by the Council’s own record, not an easy vote to pass. The
Council’s powers of suspension are, furthermore, limited by the requirement that the
respective resolution be renewed every twelve months (RS 1998: art. 16).
Similarly, while the U.S. and other sovereignty-preserving minded states have
managed to introduce, as highlighted earlier, some safeguards against a too “intrusive”
prosecutor, the supporters of a strong and effective ICC have sought, in their turn, to
provide that the Court is not left impotent if faced with obstructive states. The
Prosecutor is thus empowered to contest, at any stage of a state’s investigation and/or
trial, the willingness or ability of that state to carry out a systematic investigation and a
trial that pursue the interests of justice rather than being intended to shield alleged
perpetrators (RS 1998: art. 18.3, 18.4, 18.5). Moreover, it is the prerogative of the Court
to establish the general standards of investigation and prosecution of international
crimes and, moreover, through a decision of its Pre-Trial Chamber, whether, in a
particular case, a state is unable or unwilling to genuinely carry out the investigation
(ibid art. 17, 19). In addition, the Prosecutor “may limit the information provided to
states” upon the request of deference if s/he “believes it necessary to protect persons,
prevent destruction of evidence or prevent the absconding of persons” (RS art. 18.1).
S/he may also “seek authority from the Pre-Trial Chamber to pursue necessary
investigative steps for the purpose of preserving evidence and where there is a unique
opportunity to obtain this evidence or there is significant risk that such evidence may
not be subsequently available” (RS 1998: art. 18.6). Thus, ultimately, the widely shared
view is that it will be possible for the Court to interpret these provisions in a way that
will enable the Prosecutor to conduct investigations in an effective manner
(Mochochoko 1999: 317). Yet the Court might be able to do so mainly in clear cases of
obstruction or sham intentions, whereas a “more sophisticated state” could be quite
effective at hiding its intentions, or in any case in preventing the Court from obtaining
the necessary evidence to prove it foul (Holmes 1999: 76; also Cassese 1999: 161).
In addition, as articles 86 to 102, 103 to 111 and 113 to 118 of the Statute remind, the
Court cannot be fully independent in a very important and very pragmatic respect. In a
first instance because, as the “international community” does not have its own
international police force and international prisons, the Court depends for its effective
functioning on states’ cooperation for: a) arresting and transferring the persons indicted
to the seat of the Court; b) obtaining additional information if individuals do not want to
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cooperate during investigations and other necessary documentation and evidence; c)
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carrying out the sentences. Potentially a weakness, it constitutes however the only way
the Court could effectively function, lest such international institutions were
established. Moreover, if one looks carefully, and from a legal loophole-oriented
perspective, several shortcomings could be found in the cooperation regime.
Nevertheless, as international legal experts agree, they ultimately prove not to pose the
menace of fundamentally creeping the work of the court (Cassese 1999: 160, 166, also
Mochochoko 1999: 308-310).
Thus, the Statute establishes a “general obligation to cooperate… fully with the
Court in its investigation and prosecution of the crimes within the Court’s jurisdiction”
(art. 86, emphases added). In addition, articles 89.1 and 93.1 provide that the states
party “shall comply” with requests for arrests and surrender. Furthermore, there are
allowed no grounds for refusal for surrender – as opposed to the law and practice of
extraditions between states, usually subject to a number of exceptions (Mochochoko
1999: 308) –, and only a limited ground for refusal for other forms of assistance,
respectively the proviso concerning national security-sensitive information. Against
non-cooperative states, the Court can make ultimately recourse to two forums: the
Assembly of States Party and the Security Council. The SC in particular can be called
upon if the situation was referred initially to the Court by the Council, but need not
necessarily be limited to such cases (art. 87.7).
Finally, the issue of financing has been pointed out as a possible significant
obstacle in the carrying out of the activity of the Court. The approval and the financing
of the budget of the Court depends primarily on the state parties, rendering the Court
vulnerable to their discretion in forwarding the necessary funds, and ultimately to
political pressure by means of withholding funds in disapproval of prosecution in a
certain situation. Yet, whether the alternative, funding the Court from the UN budget
and thus linking it to the vagaries of the latter, would have been a better option is
however questionable. Moreover, likely as it may appear, for the former scenario to
become reality, an important number of the democratic governments, constituting the
core of the like-minded group of states, would need to make recourse to such measures.
That would amount to openly reneging on their commitment, risking thus of being
accused of inconsistency, of facing public national and international shaming and
pressure – not a risk that the government of any established democracy would lightly
decided to run.
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The emancipatory promise

In setting out to draft the Rome Statute, the common agreement among governments
was that the main purpose of the undertaking was to establish a permanent court that
would seek to apply existing, universally accepted relevant international law (Bos 1999,
Lee 1999). What constituted the extant international norm was often not universally
agreed, and most of the provisions in the Statute were fashioned through tightly fought
and finely balanced compromises (for an in-depth coverage of the negotiating process
see the contributions in Lee 1999, Triffterer 1999, Cassese, Gaeta and Jones 2002). As
a consequence, the negotiation process constituted at the same time a process of
(re)appraisal, (re)negotiation and (re)affirmation of the values, norms and principles at
the basis of the current international order.28
As sought to highlight throughout this article, the provisions incorporated in the
Rome Statute reflect the recognition of the need to provide for a most comprehensive
and universal protection of fundamental human interests, at both the domestic and the
international order level. They constitute, in fact, a recognition and re-affirmation of the
emerging norm of the responsibility to protect. It is a duty to protect, in the first place,
the right of the victims of gross abuses of human rights to have their dignity restored
and their sufferance and loss recognised and compensated for. It is, moreover, a duty
which comprises, as implicit and prior, the duty to protect fundamental human
values/interests/rights such as life, physical integrity, personal liberty and individual
conscience. At the same time, as reflected in the principle/condition of complementarity
of the ICC jurisdiction, the Rome Statute can be read to affirm this responsibility (and
commitment, at the same time) as a twofold one: as a duty lying primarily with the
individual state governments, as the primary agents entrusted to do so under the current
order, on the one hand; and as a complementary and collective one of all state
governments to ensure that the object of this duty gets fulfilled when one among them
is unwilling or unable to do so, on the other.
Underlying

this

twofold

commitment

lies,

furthermore,

a

collective/intersubjective redefinition of the boundaries of the state sovereign
prerogatives. If previously the limits of these prerogatives were recognised to be only

28

What constitutes the norm in international law is not as clear cut as in national law, as there exists no
constitution of the international community and no global legislature. Rather, the sources of international
law are varied, including customary norms, state practice, scholarly interpretations, albeit the trend is
towards positive codification through international/multilateral treaties. On the sources of international
law see for example Shaw (2005: 65-105).
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spatial, defined by the territorial boundaries of the state, now they get imposed also a
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content limitation, defined by a negative normative conditionality: that they are not
employed for purposes of violating, in any widespread or systematic manner, the
fundamental interests of individual human beings, be them citizens of other states or of
their own. The conception of the sovereign state appears thus to be essentially redefined. Though the state retains its prominent role, it does so primarily as an
essentially intermediary structure, as a primary means to a (human-referential) end: the
well-being interests of the individuals, their citizens. Furthermore, in those situations in
which it is unwilling or unable to act as such, it is accepted that its sovereignty can be
superseded by collective institutions, acting on behalf of the international community as
a whole. As such, the adoption of the ICC Statute can be seen as both the reflection and
the vehicle for the realisation of an emerging human-centric view of the normative
fundaments of the international order, politics and purposes.
In this light, the ICC appears as an institutional mechanism which allows for the
consistent re-production in practice of this view and, as such, a potentially
revolutionary institution, subversive of the current international order, its normative
foundations and the conception of what constitutes legitimate international action. Four
main characteristics, it became apparent, make of the ICC a particularly significant
institution from this perspective, distinct among those of its kind. First, the temporally
permanent and territorially (potentially) universal character of the ICC activity means
that the commitment to uphold the human-centred international order values, norms and
principles embodied in its Statute, the emerging principle of the responsibility to
protect, and its correspondent one of a conditioned sovereignty in particular take, at
least potentially, the same character – i.e. of a permanent and universal realisation.
Second, its proprio motu mechanism serves to insure that action in this sense can be
automatically triggered whenever such intervention may be required. Third, the
negotiated multilateral treaty character of the Rome Statute means that this commitment
(in both its individual and collective expression) is consensually undertaken by
governments when acceding to the Treaty. Finally, as the participation to the Statute is
universally open, so is the potential character of the commitment behind the
emancipatory activity of the ICC.
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Activity so far

With the entry into force of the Rome Statute in July 2002, the ICC came into
being, and preparations for its effective beginning of activity started. In June 2003, the
Argentinean Luis Moreno-Ocampo was sworn in as the (first) ICC prosecutor. Since
then, his office (OTP) has received and analyzed information about alleged crimes in
numerous conflicts around the world, and has commenced investigations in several
cases. Among these, three situations have been officially declared as under
investigation: in Northern Uganda, following a referral by the government of Uganda;
in the Democratic Republic of Congo (DRC), following a referral by the DRC
government; in the Darfur situation, following a referral by the UN Security Council;
and in the Central African Republic (CAR), following a referral by the CAR
government. In addition, the OTP is reportedly analyzing a number of other situations
on different continents.
On 17 March 2006 was announced the first arrest for the ICC, that of Thomas
Lubanga Dyilo, leader of the Union of Congolese Patriots (UPC), followed by those of
Germain Katanga, the highest ranking leader of the Patriotic Resistance Force in Ituri
(FRPI), in October 2007, and of Mathieu Ngudjolo Chui, the highest ranking National
Integrationist Front (FNI), in February 2008.29 All three have been transferred to the
Hague. A fourth arrest warrant in the DRC situation, on the name of Bosco Ntaganda,
known also as the „Terminator,” Lubanga’s deputy, who is still at large, was disclosed
on 28 April 2008. The first ICC trial proceedings, concerning Thomas Lubanga, started
on 24 June 2008. The confirmation of charges in the case The Prosecutor v. Germain
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui started on 27 June 2008.
On 6 October 2005 the ICC announced that arrest warrants had been issued for
five members of the Uganda’s Lord's Resistance Army (LRA) for crimes against
humanity, following a sealed indictment. On the next day Ugandan defense minister
Amama Mbabazi revealed nevertheless the names, which included Joseph Kony, his
deputy Vincent Otti, and LRA commanders Raska Lukwiya, Okot Odiambo and
Dominic Ongwen. The Ugandan army killed Lukwiya on 12 August 2006, death
confirmed by the ICC’s Pre-Trial Chamber II on 11 July 2007, which declared the

29

UPC, FRPI, FNI are political and military movements involved in the conflict in the Ituri region, Congo.
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arrest warrant on Lukwiya name without effect. The other accused are still at large. In
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the most recently opened investigation, that in the CAR, a sealed arrest warrant was
issued on 23 May 2008 for Jean-Pierre Bemba Gombo, president and commander in
chief of the Mouvement de libération du Congo (MLC), for crimes allegedly committed
on the territory of the CAR. He was arrested the following day by the Belgian
authorities, and subsequently transferred to the Hague.
As it appears, the Court has started its activity in earnest and, so far, it has benefited of
important state cooperation. Moreover, consistent with the OTP’s official strategy
(Moreno Ocampo 2004), it targets only the highest ranking perpetrators, in an effort to
send a strong message to their followers and others who might consider taking their
lead. Yet, as critics would be prompt to argue, these three situations have been referred
to the Court by the governments of the concerned states, and have been made in an
attempt to enlist the ICC in its efforts to counter insurgency movements. And, indeed,
the Court has duly obliged, not having issued any arrest warrants against the
governments’ side, though many NGOs hold that war crimes and crimes against
humanity have been committed also on the part of the latter, in particular in the DRC
and Uganda situations. So much for the universality of justice, critics would say. ICC
supporters, on the other hand, would hold that it is important to start from somewhere,
and state cooperation is crucial for the success of the ICC activity, particularly in this
early stage of its existence. However, once the cases against the most prominent
perpetrators on the insurgent militia’s are concluded, the ICC’s Prosecutor would be
free to investigate allegations also against government forces. In this context, the
Darfur, Sudan situation presents a particular significance for a number of reasons. In a
first place, unlike the other situations under investigation, the Darfur one has been
referred to the ICC by the Security Council, through its Resolution 1593 of 31 March
2005. The SC decision was prompted by a report by a specially appointed International
Commission of Inquiry on Darfur, which had the task to „investigate reports of
violations of international humanitarian law and human rights law in Darfur by all
parties, to determine also whether or not acts of genocide have occurred, and to identify
the perpetrators of such violations with a view to ensuring that those responsible are
held accountable” (UN Security Council 2004). The Commission submitted to the
Council a list of possible perpetrators responsible for serious violations of international
humanitarian law and human rights which included officials of the Government of
Sudan, members of militia forces, members of rebel groups, and certain foreign army
officers acting in personal capacity.
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Sudan was not at the time and is still not party of the Rome Statute. It has
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consistently opposed the referral, contesting the validity of the ICC jurisdiction. Taking
the floor after the adoption of Resolution 1593/2005, Mr. Elfatih Mohamed Ahmed
Erwa, the Sudanese representative, denounced the SC decision stating that it “did not
settle the question of accountability in Darfur, but exposed the fact that the ICC was
intended for developing and weak countries and was a tool to exercise cultural
superiority” (UN Security Council Department of Information 2005). Supporters of the
Court, and what it stands for, saw it differently, as “a stand against impunity and an
expression of confidence in the ICC to handle complex cases,” sending a strong
message „farther than Darfur,” to all those who had committed or were tempted to
commit such crimes in Darfur and elsewhere (Mihnea Ioan Motoc, Romanian
representative, and Jean-Marc de la Sabliere, French representative, UN Security
Council Department of Information 2005). In particular, it has marked the recognition –
by the international community through its most powerful decision-making body – that
the ICC constitutes a viable and legitimate instrument of intervention to protect the
citizens of a third state, including when that requires the bypassing of the sovereign
prerogatives of the latter. In the language of the argument formulated earlier, it marks
the effective applicability of the universality of jurisdiction of the Court and the
correspondent enacting of the (collective) responsibility to protect, as well as the
recognition of the primacy of the fundamental life interests of the individuals over the
sovereignty related ones of the state.
Second, the two arrests warrants issued so far, as well as the third one pending approval
by the Pre-Trial Chamber, concern high ranking members of the government or of
organisations affiliated with it: Ahmad Muhammad Harun, former Minister of State for
the Interior of the government of Sudand and currently Minister of Humanitarian
Affairs; Ali Abdal-Rahman (also known as Ali Kushayb), a leader of the Janajaweed
militia affiliated with the government; and, respectively, Hassan Ahmad Al Bashir, the
President of the Republic of Sudan. The case of the latter, in particular, could be seen to
constitute a litmus test for the „revolutionary” force of the Court. Insofar as it involves
an incumbent head of state, an ICC indictment against Al Bashir could not constitute a
clearer affirmation of the emerging principle (as argued for earlier) of a conditioned
sovereignty – as limited in the exercise of its prerogatives by the condition that it does
not harm the interests of the individuals, including, and in particular, those subject to
the exercise of this sovereignty. Heads of states and governments have been subject to
international justice before: Jean Kambanda, Prime Minister of Rwanda (9 April – 19
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Federation (1997 – 2000) before the ICTY. Yet, this happened post hoc, after they had
lost power and, as such, it could be held to have constituted, in a sense, a sort of
“victor’s justice.” In the case of Al Bashir however, the accusations come in real time,
while he is still in full and top control of the government of Sudan. If Al Bashir is
brought to justice, on the benches of the ICC, while he nominally still holds power in
Sudan, it could be unarguably claimed that the ICC had led a revolution in the
international order. Yet, to do so, three conditions need to come true: that the ICC PreTrial Chamber III (dealing with the Sudan situation) accepts the Prosecutor’s request,
issuing an arrest warrant on Al Bashir’s name; that the Security Council does not avail
of its prerogative, as provided in Art. 16 of the Rome Statute, to suspend an ICC inquiry
on grounds that that would lead to an increase in violence and instability, further
jeopardising the peace and stability in the region already under threat; and that Al
Bashir either voluntarily surrenders to the Court, or he is arrested, by national or
international forces, and transferred to the Hague.
With regard to the first condition, it is quite likely that the three judges
constituting the Pre-Trial Chamber III will find the Prosecutor’s request well founded
and agree to issue the arrest warrant. Louis Morreno-Ocampo has proven so far
particularly careful in analyzing evidence, and avoiding hasty charges, aware that any
wrong step in this sense would expose himself, and the ICC more generally, to charges
of frivolous, politically motivated prosecutions – just what its enemy are waiting for to
discredit and undermine the Court’s work. At the same time, the Rome Statute, in its
Art. 53.1(c) provides that it is up to the Prosecutor to decide “whether… [t]aking into
account the gravity of the crime and the interests of victims, there are nonetheless
substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interest of
justice” (emphasis added), and thus decide to drop a case. Reference is made to the
inevitable tension between the moral/ethical imperative of bringing perpetrators of most
serious crimes to justice, on the one hand, and the political compromises needed to
achieve the ending of the conflict that gave rise to those injustices, on the other. Yet the
same discretion is not provided to the Pre-Trial Chamber.30 Once the Prosecutor has
decided that it is “in the interest of justice” to prosecute, the Pre-Trial Chamber can
only decide on the merits of the evidence in supporting the allegations, and not on the
political risks of the prosecution itself.

30

The Pre-Trial Chamber is generally charged with supervising the prosecutor’s investigations and taking
appropriate measures to safeguard the interests of the defence, the prosecution, the victims and witnesses.
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With such oversight power is entrusted the UN Security Council, a political
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body, that can request the Court, through a resolution adopted under Chapter VII of the
United Nations Charter to halt investigations or proceedings for a period of 12 month,
renewable under the same conditions (RS 1998: Art. 16). The “Chapter VII” condition
means that the SC members agree – with a qualified majority and no P5 veto – that
investigation or prosecution by the ICC engenders a threat to peace and stability in the
region. Such consideration has been brought to the SC’s attention, following the
Prosecutor’s request for an arrest warrant for President Al Bashir and pending an SC
resolution for renewal of the peace-keeping African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur (UNAMID). It was brought forward by the African Union, which
advised that the Council apply Article 16 of the Rome Statute to defer issuance of the
arrest warrant. The initiative has been supported by the Non-Aligned Movement, the
Organization of the Islamic Conference (OIC) and the League of Arab States, as well as
a number of SC members, including China, the Russian Federation, Lybia, Indonesia
and Viet Nam, who would have liked to see a decision in this sense taken already in the
text of the UNAMID renewal resolution (see UN Security Council Department of
Information 2008). Yet, a considerable number of the SC members – Belgium, Costa
Rica, Croatia, France, Italy, the United Kingdom, the United States – were not of the
same opinion. In the words of John Sawers, the UK representative, “it was [not] right to
consider

that

important

issue

as

part

of

the

renewal

resolution. In

Resolution 1593/ 2005, the Council had decided that the situation in Darfur warranted
an investigation by the International Criminal Court, but that discussion would raise
profound questions about the relation between peace and justice. It was not something
the Council should rush into” (ibid.). Recalling his country’s experience, the Croatian
representative added that “impunity for war crimes did not bring stability, but only
prolonged political settlements. The best foundation for peace was justice and justice
alone.” The United States abstained from the vote, arguing that the language of the
resolution was not sending a sufficiently strong message to President Al Bashir, and
even “undermined efforts to bring him and others to justice” (ibid.).
The Council is likely thus to discuss the issue in the context of a distinct
proposed resolution. Yet, as it becomes clearly apparent, chances that such a resolution
acquires the necessary votes are dim, if any. We are therefore likely to see the ICC
issue soon an arrest warrant for Sudan’s incumbent president,31 and proceed towards
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So far the Pre-Trial chambers have taken between a month and two months to consider an arrest warrant
request.
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formal charging and investigations. Yet, for an indictment to be issued and procedures
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to start,32 Omar Al Bashir needs to present himself before the Court in The Hague; the
ICC does not hold procedures in the absence of the accused. The scenarios for Al
Bashir to appear before the Court in The Hague are three.
A first, and highly improbable scenario, is that he voluntarily surrenders.
President Al Bashir has always refused to recognise the validity of the ICC jurisdiction
over the situation in Darfur, on sovereignty grounds. The main argument has been that,
since Sudan has not adhered to the Rome Statute, it does not recognise the ICC’s
jurisdiction over its territory and citizens. The two other Sudanese citizens against
which the ICC has issued arrest warrants are still at large and doing well in the service
of the Sudanese government. Indeed, as the ICC Prosecutor has repeatedly underscored
in his biannual reports to the UN Security Council, Sudan has consistently eschewed
cooperation with the ICC, in spite of SC’s Resolution 8531/2005 call on the Sudanese
government to “fully cooperate” with the ICC.
As a last resort, as mentioned earlier, the ICC could call upon the UN SC to take
action in its support, in particular in the context of situations referred by the SC, as is
the case of the Darfur one. Yet the SC has been reluctant so far to take strong measures
in this sense against Sudan. In fact, from Resolution 1583/2005 to Resolution
9412/2008, the strength of the language has diluted. While in the first one the SC
“Decide[d] that the Government of Sudan and all other parties to the conflict in Darfur
shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the
Prosecutor,” in the latter it limited itself to „Emphasizing the need to bring to justice the
perpetrators of such crimes and urging the Government of Sudan to comply with its
obligations in this respect” (emphasis in original). Moreover, though UN SC Resolution
1591/2005 provides for a set of financial asset freezing and travel ban measures, the list
of the persons concerned by this measures, as last updated on 7 August 2007, includes
only persons related to the rebel movements leaders, but none affiliated with the
Sudanese government. If agreement within the SC could not be reached to impose at
least such sanctions – which, according to the text of the Resolution, are provided to be
taken against those who impede the peace process in Darfur – against those accused by
the ICC, it is difficult to conceive that such agreement would be reached on stronger
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An indictment is a formal charge (or accusation) against an individual for having allegedly committed a
serious criminal offence. An arrest warrant is a not a charging document – it is only meant to ensure the
presence of the person at the proceedings. Contrary to the ICTY and ICTR, which use indictment as the
form of lawsuit, the ICC requires the Pre-Trial Chamber to confirm charges against the accused before
formally charging him or her.
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measures, respectively that would be conducive to the capturing of Al Bashir and his
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fellow accused aides, and their surrendering to the Hague. Indeed, at least one SC
permanent member, China, which happens to have important economic interests in
Sudan,33 has made clear its view that „the indictment by the Prosecutor of the
International Criminal Court was an inappropriate decision made at an inappropriate
time. It would undermine the trust between Sudan and the United Nations, and harm
the fragile security situation in Darfur” (UN Security Council Department of
Information 2008). Russia, too, expressed its „serious concerns about the negative
developments that might follow” (ibid.). Hence, a scenario in which the UN SC asks the
international community to mobilise to bring President Al Bashir to justice is also
highly unlikely. A remote possibility might be that, travelling to one of the states party
to the Rome Statute, Al Bashir gets arrested and surrendered to the Hague. According
to the Statute, the states party are obliged to do so, unless they can claim jurisdiction
over the case. Yet, with most Arab states still not party, and most African ones,
including members states, such as Tanzania or South-Africa worried about the regional
stability and security implications of a possible removal of Al Bashir,34 such alternative
international arrest scenario is also highly unlikely.
Finally, a last scenario conducive to Al Bashir’s arrest is that of a capture by
local opposition paramilitaries. Yet that would entail a take-over of control of Sudan by
the latter, again a highly unlikely scenario. The government’s army capabilities are well
above those of its opponents. Moreover, the international presence, in the form of the
renewed UNAMID mission, is intent precisely on preventing that the conflict escalates.
In addition, as paragraph 9 of Resolution 9412/2008 „[r]eiterates, there can be no
military solution to the conflict in Darfur, and that an inclusive political settlement and
the successful deployment of UNAMID are essential to re-establishing peace in
Darfur.” A Somalia-like Sudan would not serve many interests, including that of
justice.
Such assessment would suggest that, insofar as it will not be able to bring
Sudan’s President and other high-level government officials involved in the Darfur
crisis, the ICC will fall short of its revolutionary promises – i.e. to bring to life an
important precedent in the application of the principle that the official capacity status is
irrelevant and, by consequence, impose the principle of sovereignty as no longer
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Sudan is China’s main African oil supplier, while China is Sudan’s main arms provider.
Not to mention their general reluctance not only to condemn, but even to withdraw support to an
incumbent head of state, no matter how dictatorial and fraudulent his holding of power, as the case of
Zimbabwe’s president Robert Mugabe amply suggests.
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interpreted as offering immunity and impunity for any acts committed within the
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national territory. Yet, even a (very probable) failure of the ICC, in at least in the
immediate future, to hold Sudan’s President accountable for the crimes of genocide,
acts against humanity and war crimes of which Prosecutor Moreno-Ocampo accuses
him should not be interpreted as a confirmation of the contrary: that the ICC is not a
revolutionary institution.
After all, the revolution is the process of achieving a desired change as a new
state, a new order, and not the latter. And such a process always takes time, even for
those revolutions that at one particular time seemed to have scored an astounding,
decisive success.35 In the case of the ICC, the revolution of which it appears to stand
proof and represent a vehicle – i.e. that of an international order based on a qualified
interpretation of the principle of state sovereignty, and human-centred – appears still in
an early development state.
Most indicative is the fact that weighty, powerful states in the current order,
among which three UN SC members – China, the Russian Federation, the United States
– have not yet formally undersigned the principle; they have not yet become party to the
Rome Statute. Moreover, their voting behaviour in the Council so far, if considering
only the Sudan/Darfur situation, suggests that they still tend to treat their privileged
position within the UN SC, and the latter’s role in the activity of the ICC, according to a
classical realist scenario – what best suits their power interests as states, and not the
emancipatory one of individuals’ interests in peace and justice. Thus, on Resolution
1583/2005 referring the Darfur situation to the ICC, the United States abstained, due to
clearly stated concerns that such decision could set a precedent for the ICC to override
its sovereignty (in particular related to the possibility of calling a US president or other
high-officials before the ICC, see ....), and agreed to the resolution only after clear
language expressly stated that citizens of other states not party to the Rome Statute
would not fall under the jurisdiction of the Court as extended over the Darfur situation.
While, as pointed out earlier, on the most recent Resolution 9412/2008 renewing the
UNAMID peace-keeping operation, the US abstained again. Yet now on grounds that
language in preambular 9 of the resolution, which takes note of „concerns raised by
members of the Council regarding potential developments subsequent to the application
by the Prosecutor of the International Criminal Court of 14 July 2008,” would send the
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Think of only two of the most famous revolutions, the French republican revolution of 1689 and the
civil rights movement in the United States, not to mention the communist ones in the second half of the
twentieth century (though certainly not a favourable term of comparison).
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wrong message to the President of Sudan and undermine efforts to bring him and others
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to justice. One would be naïve to believe that the United States, after having fiercely
opposed and tried to undermine ICC’s possible infringement of (particularly its own)
state sovereignty, has suddenly changed mind.36 It has simply seen in the ICC another
tool to put pressure on the Sudanese government, possibly even leading to Al Bashir’s
removal and the fall of his government.
The Russian Federation and China, which voted in favour on Resolution
9412/2008, were, as pointed out earlier, among the states which raised in the UN SC the
concerns referred to by the US delegation, and would have favoured a more clear
expression of concern with regard to the possible indictment of the Sudanese President
by the ICC. That is not surprising, seen the important allegations of human rights abuse
in China and Russia, not to mention Russia’s involvement in the Chechen conflict and
now in South-Ossetia. None would fancy an ICC involvement, in particular targeting
their highest officials. China, too, abstained on the vote on Resolution 1583/2005, also
on grounds of sovereignty related concerns, though Russia voted at the time in favour.37
Progress in democratic changes and respect for human rights within these two
great powers would be thus necessary before one could hope that they would truly
internalise the new, qualified interpretation of the sovereignty principle. Yet, while the
US example suggests moderation of optimism even in the latter case, the fact that
Resolution 1583 did pass gives nevertheless hope. It suggests that the mere existence of
the ICC imposes, making appeal to its “services” whenever a situation does qualify for
its jurisdiction difficult to eschew. The fact that so many states have adhered to its
Statute, and the human-centric, responsibility to protect and intolerance to gross abuses
of human rights discourse that has been gaining strength in the last half a century, and
in particular in the last two decades, have left little room for manoeuvre for those
governments who would have liked to do without an ICC, or at least have a much less
pungent one. States have been trapped in the net of their own declamations
(Schimmelfening 2001), forced to act and continue talking consistently with their
previous talk. Talk has proved to be no longer cheap, as defenders of a real politik view
point used to claim. Indeed, even those states worried of the consequences of a possible
ICC indictment of the Sudanese President do not question the authority of the ICC to
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Though that might still be possible with the coming to power of a new, Democrat administration in
conjunction with the currently Democrat dominated Congress.
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Russia’s positive vote at the time could be explained in the context of its willingness to be accepted as a
legitimate member of the community of democratic states, following its fall in (material/economic and
military) power. Tendency which, however, as developments in the past year suggest, tends to be
dramatically reversed.
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pursue such indictment, nor do they propose a permanent dropping of the case. Instead,
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the main argument brought in favour of a UN SC request for postponement of
prosecution is that of its consequences for stability and security in Sudan. A perfectly
justifiable position: the international community could not afford, nor wish, another
Iraq. Peace, this time, needs to come before justice.
Yet justice is not to be forsaken for the sake peace, only postponed. As the
request of the African Union to the UN Security Council in the Communiqué of its
142nd Peace and Security Council of 21 July 2005 reads:
the United Nations Security Council, in accordance with the provisions of Article 16 of
the Rome Statute of the ICC, [should] defer the process initiated by the ICC, taking into
account the need to ensure that the ongoing peace efforts are not jeopardized, as well as
the fact that, in the current circumstances, a prosecution may not be in the interest of the
victims and justice.

Without doubt, the African leaders reunited in the AU Peace and Security Council
would have preferred to see the entire ICC action against the Sudanese President
dropped, as language in other parts of the Communiqué clearly suggests. Yet they could
not afford to; they had to play within the newly established boundaries and language of
the international political discourse of what are desirable and legitimate goals and
actions in the international realm. All they could ask for was a deferral of the process
(the reasons for which would need to be evaluated again after 12 months, according to
the RS Article 16 provisions), while emphasising elsewhere in the Communiqué their
“unflinching commitment to combating impunity and promoting democracy, the rule of
law and good governance throughout the entire continent, in conformity with its
Constitutive Act.” The same can be said of the positions expressed by China and
Russia.
The ICC’s revolutionary potential should not be thus read and measured against
the ideal of an overnight decisive „revolutionary” strike and ensuing change. But rather
as lying in this capacity to constrain the international political discourse and action in a
human centric, emancipatory (as defined earlier) direction. With the drafting and
adoption of the Rome Statute this human centric, emancipatory trend achieved an
important entrenchment – it
got materiality, it became part of the normative reality of the current international order.
While with the coming into being and start of activity of the ICC, it imposed itself as a
(if not the) main legitimate and expected tool to be employed in dealing with (gross)
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abuses of human rights. Furthermore, through its complementarity of jurisdiction
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characteristic, it can be argued that ICC’s emancipatory influence plays out not only at
international level, but also in forcing national orders be more emancipatory. It can do
so in two ways.
First, important implications are likely to derive from processes related to the
adoption of the Rome Statute provisions into the national legislation as part of the
process of ratification. The expanded definition of crimes, the irrelevance of official
capacity immunity, need all to become part of the states party domestic legislation for
national courts to be able to exercise their primacy of jurisdiction with regard to such
acts. Moreover, whereas the ICC jurisdiction is bound by the threshold of „most serious
crimes” – i.e. of acts being committed on a large scale, systematically, part of a policy
or plan –, the national courts are not. In the long run, the adoption of the higher
standards the Rome Statute contains should provide the citizens of the states parties
with enhanced protection. Many of the criminal acts, as pointed out earlier, are defined
as such for the first time in a multilateral treaty. Moreover, even though most of the acts
the RS includes have been already denounced through other international human rights
and humanitarian law instruments, these instruments were not provided with any
effective mechanism of (supra-national) enforcement. Whereas the ICC, in holding the
“promise” to take charge when the national courts would not, creates a further incentive
for states to strengthen their national juridical system. Eventually, states keen to assert
their primacy may begin prosecuting their own nationals in order to avoid the ICC
stepping in. That may have as consequence an eventual internalisation of the values and
principles underpinning international criminal law and the normalisation of prosecution
of international crimes (Cryer 2005: 994).38
Finally, the ICC could play a significant role more generally, in supporting the
promotion and consolidation of the emerging human interests-centric political discourse
it embodies. Its activity will continue to engage important political discussions, both
among decision-makers and within the mass media and among ordinary citizens. It will
contribute thus to raising the profile of the human-centric cosmopolitan discourse and
get those involved to consider the related moral-political arguments and take positions.
Furthermore, the (hoped for) achievements of the ICC will support the voice and
strengthen the commitment of those who will seek to promote the further creation of

38

Moreover, in the process of translation of the Rome Statute provision into the national legislation,
debates on human rights issues and the measures needed to be taken for their respect are likely to be
bolstered. While, new legislation would empower human rights activists to further pressure for the respect
of these rights also in practice, not only on paper.
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similar international institutions meant to pursue globally action geared towards the
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promotion and protection of individuals’ fundamental human interests. Thus, in the
long run, it could contribute to the eventual emergence as dominant of such human
interests-centric political orientations, institutions and practices.

Conclusion

On July 1 2002, an international institution came into being that both supporter
and opponents held to be potentially revolutionary. On 14 July 2008 it took the first
step towards a bold move that, indeed, confirms the hopes of its supporters as well as
the fears of its opponents. The Prosecutor of the International Criminal Court put
forward a request that perhaps even ten years a earlier would have been largely
unacceptable: an international arrest warrant (that has high chances to be soon issued)
for an incumbent head of state, the President of the Republic of Sudan. This article has
explored the institutional and judicial characteristics of the ICC that have earned it, on
the part of some, the attribute of revolutionary, providing an assessment of the extent to
which and how the ICC could be seen as such.
Defining revolutionary as marking a (process of) change – seen as a departure
from currently dominant conceptions of the normative underpinnings of the current
international order, including legitimate purposes of action in the international realm –
in a more human emancipatory direction – conceived as an international order that is
more human centric rather than state centric, in placing the interests and human rights
of the individual at the centre of international political preoccupations and actions and
subordinating the interests and sovereign prerogatives of the state to the former –, it
showed that the ICC constitutes both the embodiment of and the well-endowed vehicle
for an emancipatory trend in the international realm. The ICC could be held to be, in
this sense, a revolutionary institution. Yet, the argument cautioned, in exemplifying
with the case of the ICC investigation in the Darfur situation, the “revolutionary”
impact should not be expected to come (and thus assessed) in the form of one, or even
more, decisive, unambiguous strikes. The emancipatory/revolutionary trend the ICC
stands for has yet to reach widespread, entrenched support, as the position of several
powerful states under the current order proves. Rather, the revolutionary work of the
ICC is to be followed in its less visible yet no less effective constraining action on the
way of talking as well as acting of states, including its opponents, at international level,
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on the one hand, and the progress it mediates in furthering the awareness for the need of
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and more respect for human rights at national levels, on the other.
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The study has is structured in four parts. The first develops a definition of the concept
of “revolutionary,” against which the institutional characteristics and powers of the
International Criminal Court (ICC) will be assessed. The second offers a brief
description of the institutional and jurisdictional characteristics of the ICC, comparing
and contrasting them, where relevant, with other institutions of international justice
established so far. The third part goes on to offer a qualitative analysis of the Rome
Statute provisions, starting with the purposes the ICC as an international institution is
envisaged to serve, and the values and principles it stands for and is designed to
reinforce, as reflected in the Preamble. The aim is to highlight the extent to which these
values, principles and practical purposes reflect a discoursive-normative framework
that is human-centred rather than state-centred. It continues with an analysis of the
provisions contained in the main body of the Statute, aiming to highlight whether and to
what extent, beyond the statement of purpose in the preamble, the Statute requires and
gives effect to political action that is challenging (i.e. potentially revolutionary) of
norms, practices, and institutional structures that traditionally have been seen to
underpin the international order.

The fourth part engages in a discussion of the

effective impact of the ICC on the international order so far, of whether and the extent
to which it can be held to be “revolutionary,” focusing in particular on its “special”
involvement in the Darfur situation in Sudan.
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The Origins of the 2008 Georgian-Russian War
Eliza GHEORGHE

The aim of this quite short essay is to explain the main causes of the August
2008 Georgian-Russian war, by comparing various International Relations (IR)
theories at three levels of analysis: systemic, domestic and individual. In addition, the
essay attempts to weight the explanatory power of each of these theories, by analyzing
their limitations versus their strengths in the given context.
The thesis the following essay intends to corroborate is that the 2008 war
between Georgia and Russia was triggered by a balancing mechanism, deeply
inculcated in the Russian foreign policy environment. The argument is structured as
follows: the first part focuses on individual-level explanations for the outbreak of the
conflict between Georgia and Russia, by applying the rational-actor model of decisionmaking theory. The second part examines the conflict from a domestic perspective,
looking at the political, economic and demographic outlook of the countries involved
in the war, and trying to explain this event from the point of view of the democratic
peace theory. The third part explains the event from a systemic perspective, making use
of the analytic tools provided by the theory of balance-of-power. The conclusion
summarizes the reasons for which systemic-level theories present an advantage in
comparison to individual and domestic-level theories. The first three parts begin by
reviewing the main theoretical arguments made by various IR paradigms, supporting
them with evidence from the aforementioned conflict.

The First Image

At the foundation of Kenneth Waltz’s first image of international relations lays
the conception of human nature that men are imperfect and self-interested (2001, p. 16).
This vision constitutes one of the creeds of the realist paradigm in International
Relations, being the starting point for the works of numerous theorists, such as Hans
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Morgenthau in Politics Among Nations.1 Decisions concerning the foreign policy of a
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state are made by individuals, who act as filters of international and domestic events.
Their assessment of the threats to national security, the definition they formulate for
“state interests” and their option for what they consider the “best strategy” to fulfill the
national interest, vary significantly. However, one particular theory within the broader
category of decision-making theories focuses on the common denominator for all these
different decisions: the Rational Actor Model. The Rational Actor model (RAM), as
analyzed by Graham Allison (1969, pp. 391-398) assumes that state action is purposive,
having clearly delineated goals. Decision-makers choose those particular measures that
maximize their chances to attain a particular objective. They identify their interests and
pursue them, after having devised several alternative strategies, evaluated their costs
and benefits, ranked them according to the utility they create and eventually chose the
strategy that has the highest expected utility.
The influence of individual decision-makers in the Georgian-Russian war is
embodied in several instances: in 2005, the Russian leader, Vladimir Putin stated
unambiguously that the collapse of the Soviet Union was “the greatest geopolitical
tragedy of the century.” After concentrating substantial additional powers in the hands
of the executive, Vladimir Putin started pursuing a foreign policy that would restore
Russia’s role as a global player, confirming the hypothesis put forward by Byman and
Pollack (2000) that “states led by leaders with grandiose visions are more likely to
destabilize the system” (p.138). Putin’s ideology, even if not directly linked to that of
his Cold War precursors, such as Stalin, Khrushchev or Brezhnev, complies with what
Charles King believes to be a traditional line in Russian foreign policy: “wary cynicism,
introverted nationalism, and a belief in raw power as the hallmark of international
politics.”(2008, p.1) 2 Moreover, the leadership in Kremlin responded to what they
considered a “reckless” and unpredictable Georgian leadership (King, 2008, p.2).
Nonetheless, what seemed reckless to Moscow was completely rational for Tblisi.
Shortly after being inaugurated, Mikhail Saakashvili made a solemn oath to restore
Georgia’s territorial integrity, bringing the two separatist regions, Abkhazia and South
Ossetia under Georgian rule, after more than a decade of failed attempts to control
1

Hans Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, A.A. Knopf, New York
1978, 5th Edition.
2
Charles King, “The Five-Day War”, in Foreign Affairs, Nov/Dec 2008, Vol. 87, Iss. 6, p. 1
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them3. As these territories are located into what Russia has long claimed its sphere of
influence since the 19th century (King, 2008, p.2), a clash of interests was unavoidable.
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Moreover, Saakashvili pursued an open pro-U.S. foreign policy, making a deliberate
effort to convince the EU and NATO that Georgia belongs to the two Western
organizations. Russia perceived this pro-Western inclination as provocative, especially
because Georgia was a member of the Commonwealth of Independent States, an
organization composed of former Soviet republics. Above all, as Hans Morgenthau
stated (1978, p. 5), national interest is defined in terms of power, therefore it can be
expected that Kremlin leaders, should they have the power to do so, will pursue the
necessary policies for the achievement of what they consider “Russia’s national
interest.”

The Second Image

Societal-level theories account for the outbreak of war starting from the
following assumptions: the political framework, within which individual and social
actions occur, or in other words, the internal organization of states, influence the
outbreak of war (Waltz, 2001, p. 81). This assumption can be approached from
different perspectives: the relationship between the nature of the regime (democratic or
non-democratic) and war; the rally-around-the-flag effect, when leaders resort to the
use of force for domestic political purposes (“diversionary”, according to Jack S. Levy,
1998, p. 151); or theories of logrolling and coalition formation (Jack Snyder, 1991,
p.31; Levy, 1998, p. 151). The liberal paradigm in International Relations makes the
second image one of the core points of its theoretical framework: the democratic peace
theory, a subdivision within the larger paradigm of IR liberalism, states that
“democracies are more peaceful internationally because of the political culture favoring
the peaceful resolution of disputes” (Bruce Russett, 1996, p.90). The elements of the
democratic political process, namely universal suffrage, freedom of opinion and
accountability of politicians, suggest that citizens, being driven by rationality and by
universal norms, will never allow their governments to engage in warfare, thus

3

Bertil Nygren, The Rebuilding of Greater Russia, Routledge, London, New York, 2008, p. 122.
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sanctioning their representatives through elections and other forms of political
participation.
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In the case of the 2008 Georgian-Russian war, the type of regime in the two
countries involved in war has been heatedly debated. Moscow has been increasingly
accused of authoritarianism, especially after Vladimir Putin gained power in 2000.
Freedom House regards Russia as “the leading antidemocratic force in its region”4,
linking this development to the wealth resulting from trade in energy resources.
Freedom House coined the term “Iron Triangle” for the confluence of interests between
political leaders, industrial tycoons and members of the security services (2008, p.2). In
a context characterized by a state monopoly over the mass-media, energetic industry,
and non-governmental sector, it was possible to preserve the status quo and to insure a
new and enduring position for Vladimir Putin at the end of his second term as President
of the Russian Federation, this time as Prime Minister. Freedom House believes that
this political move, justified by Putin’s indispensability from the Russian political
scene, had serious implications for Russia’s electoral process, civil society, and
national governance (2008, p.3), marking a regress for Russian democracy, and
according to the democratic peace theory, for stability in the region.
Georgia is in a similar relapse, according to Freedom House (2008, p.7), in
spite of a promising program of reform, started in 2003, when the Shevardnadze
government was peacefully removed through the so-called “Rose Revolution”. In
October and November 2007, mass protests against Mikhail Saakashvili were violently
dispersed by the authorities and a state of emergency was declared, restricting public
assembly and news broadcasts from private television stations. Opposition forces, such
as the Labor Party, were too feeble and unprepared to prevent the re-election of
Saakashvili in January 2008. Both South Ossetians and Abkhazians perceived
Saakashvili’s intention to regain control and re-integrate the two territories into the
Republic of Georgia as an aggression, which compelled them to seek protection from
Russia. Therefore, the democratic peace theory, or, better said, its opposite, is
confirmed: undemocratic regimes are more likely to wage war against each other,

4

Christopher Walker, Jeannette Goehring, Nations in Transit 2008, Freedom House, New York,
Washington, DC, 2008, p. 2.
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because their leaders cannot be held accountable by the population and cannot be
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prevented by democratic, peaceful means, to refrain from their plans.

The Third Image

System-level theories extrapolate on the basic assumptions from individuallevel theories: states behave on the international stage just like men behave in the state
of nature (Waltz, 2001, p.162). Three core ideas are comprised in this statement: firstly,
that the international system is anarchic; secondly, that states are unitary actors and
must act with a single voice; thirdly, that that states, as the central actors on the
international stage, are self-interested. In their quest for security in an inherently
dangerous world, states must build up military power or become involved in a military
alliance, since their eventual success depends on their relative power (as in a zero-sum
game). Thus, the rise of a state with hegemonic or imperialistic ambitions will lead to a
balancing reaction on behalf of other states, to preserve the balance of power, precisely
because the strategic interactions between states do not happen in a vacuum and must
take into account every decision made by one of the players in the game.
Bandwagoning is interpreted by Waltz (Theory of International Politics, McGraw-Hill,
New York, 1979, pp. 116-128) as a strategic decision to side with the strongest force at
a certain point in time, so as to enjoy the privileges shared after the victory. For weaker
states, bandwagoning is the pathway to disappearance from the international stage,
since it would mean allying with the enemy: an imperialistic state would most likely
swallow up smaller states, under the pretense of protecting them. Minor powers thus
side with the weaker party in a conflict, so as to resist the hegemonic power. Hence, the
balance of power, which is the result of structural distribution of capabilities and the
ubiquitous pursuit of self-preservation, can be achieved by two means: internal and
external. The former implies that states deliberately increase their capabilities by boost
up economic performance and/or military spending. External balancing implies that
states enter into alliances to counterbalance other states or alliances. Thus, states do not
shape their national interest; it is rather the impersonal constraints and imperatives of
the international system that configure it. Therefore, states are similar in terms of needs
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(the need to preserve their integrity and to insure their survival) but strikingly different
in terms of capabilities for achieving their goals.
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In the case of the Georgian-Russian war, given the tremendous difference in
capabilities between the two countries involved in the conflict, internal balancing fails
to explain the outbreak of the war: irrespective of how much Georgia invests in its
military or economic sector, Russia will undoubtedly be more powerful. However,
external balancing offers a more comprehensive outlook on the causes of the war: on
the one hand, Georgia chose to pursue an action which it knew would trigger Russia’s
intervention, since Moscow stated repeatedly that it would offer unconditional support
to the Russian population in the two separatist regions 5 . The Georgian government
made a risky bet: that its Western allies, in particular the United States, will intervene
and will show Russia that Georgia, even if not granted Membership Action Plan at the
Bucharest NATO Summit in April 2008, is still important for the West. The move
backlashed against the Georgian plan, since Russia reaped a significant political and
strategic victory. First and foremost, Russia managed to consolidate its internal
constituency: Charles King notes that in a poll conducted by the Moscow-based
Levada Center, 80% of the Russian respondents approved of the intervention against
Georgia (2008, p. 9). Nationalism, according to Waltz (2001, p. 175), enables a state
to act more decisively on the international stage, creating “the rally-around-the-flageffect”, and thus strengthen a country’s position within the balance of power at regional
and international level. Secondly, Russia made a powerful statement to the rest of the
international community: on the one hand, Russia did not resort to international
institutions to solve the tensions in the area, out of a profound distrust for international
organizations, which Moscow believes, serve the interests of Western powers,
especially the United States (King, 2008, p.11) Important diplomatic regresses, such as
the U.S. withdrawal from the Anti-Ballistic Treaty (ABM) and Russia’s leaving of the
Conventional Forces in Europe Treaty (CFE) stand as further proof of Russia’s distrust
in neo-liberal institutionalism, as a doctrine of engaging competitors.
On the other hand, Russia wanted to prove that the U.S. must not project its
interests into its “backyard”, a position previously expressed by Vladimir Putin at the

5

Dmitri Trenin, The End of Eurasia: Russia on the Border between Geopolitics and Globalization,
Carnegie Moscow Center Press, Moscow, 2001, p. 328.
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April 2008 Bucharest NATO Summit. Russia can no longer be ignored; on the contrary,
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Russia is currently enjoying the status of role-model for several other countries in the
world, including Chavez’s Venezuela, which features the same basic traits: an
undemocratic regime fuelled by wealth extracted from energy resources. Moreover,
given Europe’s dependence on Russian natural gas and oil, it was fairly easy for the
Kremlin leaders to accomplish their goals, and demonstrate the weakness of the system
of alliances that defeated Russia at the end of Cold War.
Moreover, Russia wanted to prove the weakness of the U.S., knowing that the
current situation in places such as Afghanistan is deteriorating. With the US
strategically pinned and with the tacit support of some Western European countries,
such as Germany, Russia could easily redraw the boundaries of its current sphere of
influence. The frictions between the two Cold War enemies extend over an
increasingly longer list of issues, as Stephen Sestanovich states in What Has Moscow
Done6. The Missile Defense system, planned by the U.S. in Poland and Czech Republic
is perceived as an offensive strategic move by the Kremlin, which, in a recent
balancing act, tested new missiles capable of penetrating the U.S. shield7. The list also
includes the recognition of Kosovo, human rights issues within Russia, encouraging
countries like Ukraine and Georgia to seek NATO membership, or challenging Russian
energetic supremacy in Central Asia and the Caucasus by putting forward alternative
infrastructure like the Nabucco pipeline. These issues, from a realist perspective, as
Sestanovich notices, are not of vital interest for the U.S. On the contrary, they trump
more important matters, such as nuclear non-proliferation in the case of two top foreign
policy agenda actors, North Korea and Iran, or anti-terrorist intelligence cooperation in
Afghanistan. A more pragmatic approach from Washington would have prevented the
conflict between Georgia and Russia from reaching the proportions it did.

6

Stephen Sestanovich, “What Has Moscow Done” in Foreign Affairs, Nov/Dec 2008, Vol. 87, Iss. 6, p. 12.
“Russian Military Profile Rises Again.” Jane’s Intelligence Digest. Jane’s Information Group, September
12, 2008. at http://www4.janes.com/subscribe/jid/doc_view.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/jid
/history/jid2008/jid70450.htm@current&Prod_Name=JID&QueryText.
7
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Conclusions

Kenneth Waltz repeatedly warns that the three images are interrelated and that
analyzing one without the others offers a one-dimensional perspective of an event or
series of events: “to understand the coming of a war, one must look to the
vulnerabilities and strengths, the ambitions and fears, of all the states involved” (p.218).
The third image, given preference in this essay, presents a major disadvantage: it
assumes rather than explains the emergence of conflicts. However, the theory of
balance-of-power, as Waltz formulates it in Theory of International Politics, offers the
best explanation for the timing of war: whenever a balance becomes too close, with
players of equal strength and competing interests, the slightest change in either the
internal or the external balancing behavior will trigger a pre-emptive attack. On the
contrary, democratic-peace theory does not account for periods of peace, such as the
“peaceful 19th century”, when very few of the states existing at that time were
developed liberal democracies. The Rational Actor Model is refuted by the “bounded
rationality” theory put forward by Herbert Simon: rationality is bounded by incomplete
information and strategic interaction. First, leaders might be unable to make the best
decisions because they lack the necessary information about available alternatives.
Second, decision-makers may choose the wrong course of action because of the
pressures exerted by a competitor, leading, for example, to spirals of distrust. The first
limitation, however, is self-refuting: it is impossible to know absolutely everything.
States are interested in relative positions, shaped in the strategic environment resulting
from their interactions. The second limitation can be partially overcome by making
reference to coalition-formation theories and to game-theory. The distribution of
capabilities is the key factor for the configuration of the international system: Kenneth
Waltz (2001, p.201), although admitting that there is nothing automatic about the
forming of coalition, postulates that “if there are three or more players, [one of them]
will, on occasion, have to form a coalition even though this may mean cooperating
with his recent ‘enemy’, one who still remains a potential enemy.” Through repetition,
a state has a better chance of knowing how its competitors think and act, diminishing
the feeling of distrust and suspicion.
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By overcoming these two objections, the explanatory power of system-level
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theories presents a clear advantage to the other two images found in Waltz’s book.
However, it must not be assumed that one single image can accurately explain the 2008
Georgia-Russian war. A combination of the three levels, comparing and contrasting
various theories, is most likely to provide a more comprehensive explanation of the
causes of war.

Abstract:

This short study explores the causes of the short but intense Georgian-Russian war in
the summer of 2008. The author skillfully uses several potent theories and notorious
authors (mainly Hans J. Morgenthau and Kenneth Waltz) in the areas of International
Relations and Strategic Studies in order to better understand the way in which one of
the frozen conflicts in the Black Sea area quickly escalated to the level of open war.
The final conclusion is that, in spite of the fact that system-level theories are more solid
than the other two images present in thinking patterns of Kenneth Waltz, “it must not
be assumed that one single image can accurately explain the 2008 Georgia-Russia
war”. That is why the author clearly states that a combination of several levels of
analysis, comparing and contrasting various theories, is most likely to provide a really
comprehensive explanation of the causes of the 2008 Russo-Georgian war.
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IV. Recenzii, dezbateri, comentarii & note de lectură

Recenzie a volumului MARIAN COJOC, Rezistenţa armată
din Dobrogea 1945-1960, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 407 pp.
Volumul editat de către istoricul Marian Cojoc sub auspiciile Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului cuprinde 101 documente referitoare la
grupurile de rezistenţă anticomunistă şi antisovietică din Dobrogea în perioada 19451960. Cea mai mare parte a documentelor provine din arhiva Serviciului Român de
Informaţii (Constanţa), fond „Penal” dar se regăsesc şi documente păstrate în fondurile
Inspectoratului Regional de Poliţie şi a Inspectoratului Regional de Jandarmi aflate în
custodia Arhivelor Naţionale, filiala Constanţa.
Lucrarea cuprinde, pe lângă documentele propriu-zise ordonate cronologic în
funcţie de momentul emiterii lor şi lista acestora, un studiu introductiv al editorului şi o
cronologie menită să contextualizeze evenimentele asupra cărora materialele fac
referire directă.
Rezistenţa anticomunistă din Dobrogea ne este înfăţişată, într-o formă brută şi
de aceea cu atât mai impresionantă, ca parte a Mişcării Naţionale de Rezistenţă şi
cuprinde elemente ale unui sistem pe care studiile istorice le-au pus deja în evidenţă.
Întâlnim şi aici referiri la grupurile de partizani care au acţionat în diferite regiuni
dobrogene, liste care cuprind informatorii folosiţi de organismele represive, procese
verbale de anchetă, rechizitorii şi sentinţe ale Tribunalelor Militare, certificate care
confirmă decesul în detenţie al condamnaţilor politici etc. Cu alte cuvinte, îi avem puşi
faţă în faţă pe cei care s-au opus, de multe ori cu arma în mână, instaurării regimului
comunist în România şi pe cei care, la ordinele Uniunii Sovietice, au făcut totul pentru
ca sovietizarea ţării să fie deplină. Principalele grupuri de partizani sunt evocate de
editor prin documentele selectate: Regionala Marea, grup condus de contraamiralul
Horia Măcellariu şi din care făceau parte în special foşti ofiţeri de marină din armata

201

regală; grupul condus de Gogu Puiu şi Stere Hapa care a acţionat în sudul Dobrogei;
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cel al fraţilor Fudulea din pădurea Babadag sau grupul din comuna Dulgheru. Acţiunile
represive directe ale Securităţii, precum şi intimidarea localnicilor simpatizanţi ai
rezistenţei, au făcut ca până în 1952-1953 rând pe rând grupurile de partizani să fie
anihilate iar participanţii executaţi sau închişi pe termen lung. Demn de semnalat este şi
cazul celor şase ofiţeri medici de la Spitalul Militar din Constanţa, arestaţi în mai 1959
şi condamnaţi pentru manifestări „duşmănoase la adresa regimului democraţiei
populare din România”. De altfel, momentul marchează o ultimă etapă a represiunii
comuniste în Dobrogea care a avut ca pretext aşa zisele crime „de uneltire contra
ordinii sociale”.
Publicarea volumului de faţă dezvăluie încă un fragment din istoria regimului
comunist românesc iar izvoarele istorice cuprinse aici pot constitui un punct de plecare
al unor viitoare studii şi dezbateri. Analiza istoriografică este de multe ori astăzi, din
păcate, singura modalitate de discuţie asupra regimului totalitar de sorginte sovietică
care a marcat destinul României timp de aproape cinci decenii. În proiectul unui
necesar proces al comunismului românesc, publicarea documentelor este fără îndoială
un prim pas indispensabil. (Alin CIUPALĂ)
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Globalizarea Islamului şi neofundamentalismul. Recenzie la
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volumul Olivier Roy, Globalized Islam. The Search for a New
Ummah, New York, Columbia University Press, 2004, 320 p.

În urma atacurilor teroriste din septembrie 2001, îndreptate împotriva SUA,
urmate de cele din Spania şi Londra, dezbaterile ce ţin de Islam au luat o amploare fără
precedent, încercându-se să se găsească explicaţii, soluţii sau să se facă predicţii
referitoare la această nouă etapă în cadrul domeniului studiilor islamice. Dacă, în
general, discuţiile se învârt în jurul a interacţiunii dintre religie şi cultură pentru a
explica alegerile politice, Olivier Roy1 reuşeşte să prezinte o analiză dintr-o perspectivă
diferită şi originală, denunţând ca fiind o viziune minimalistă aceea de a transforma,
datorită abordării „culturaliste”, Islamul într-un concept general-valabil pentru orice
subiect legat de musulmani. Roy este de părere că cea mai importantă caracteristică a
Coranului nu este ceea ce conţine, ci interpretarea care i se dă de către diferitele grupuri
musulmane. Cu alte cuvinte, autorul vede in Coran un produs ce rezultă ca urmare a
ciocnirii a mai multor forţe.
În Globalized Islam, continuarea cărţii The Failure of Political Islam, Roy
încearcă să explice de ce Jihadul are rezontanţă în anumite comunităţi doar, ca urmare
a modalităţii în care relaţia dintre musulmani şi Islam este reprofilată de către
globalizare, „occidentalizare” sau impactul stigmatului de a fi o minoritate. Din acest
motiv este necesar să înţelegi cum această comunitate se transformă ca urmare a vieţii
în minoritate pentru a putea să analizezi consecinţe precum neofundamentalismul; acest
lucru nu poate fi realizat printr-o banală analiză teologică. Roy se referă la Islam ca
1

Olivier Roy (n. 1949) este directorul de cercetare al Centrului Naţional Francez de Cercetare Stiinţifică
(CNRS) şi lector atât la Şcoala pentru Studii Avansate în Ştiinţe Sociale (EHESS), cât şi la Institut d'Etudes
Politiques de Paris (IEP). A servit drept consilier al Ministrului de Externe Francez, iar în 1988 a făcut
parte din echipa Biroului Naţiunilor Unite de Ajutorare în Afganistan (UNOCA), pentru ca în 1993 să fie
reprezentantul special al OSCE in Tajikistan. Printre publicaţiile sale cele mai cunoscute se numără: The
Failure of Political Islam (1996), Les Illusion du 11-septembre: débat stratégique face au terrorisme
(2002), Globalized Islam. The Search for a New Ummah (2004), Today's Turkey: A European Nation?
(2005), Secularism Confronts Islam (2007).
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fiind un „corp” (corpus) ce este produs, transmis şi utilizat de către actori şi
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consumatori, adică militanţi şi nemilitanţi.
Cartea este alcătuită din opt capitole2, primul constând într-o introducere în
subiectele ce vor fi aprofundate ulterior, introducere ce ne facilitează nu doar o trecere
în revistă, ci şi primul contact cu stilul original al lui Oliver Roy de a îmbina analiza la
rece cu extrapolări prin desemnarea a unor cazuri particulare şi comparaţii cu religia
creştină. Deşi cartea posedă o introducere, cititorul este direct introdus in temele
fundamentale ale Globalized Islam, fără persistări inutile asupra oricărui tip de
informaţie nerelevant. Aflăm, astfel, că cele două aspecte principale ce sunt urmărite
reprezintă dihotomia post-Islamism şi Islamul globalizat, ambele având în comun
conceptul dezrădăcinării teritoriale, ce duce, implicit la o dezrădăcinare a Islamului.
Roy consideră acest fapt atât o cauză, cât şi o consecinţă a faptului că evoluţia unor
mişcări precum Refah Partisi în Turcia, Nahda în Tunisia spre o „atitudine”
democratică sau, cel puţin, de incluziune parlamentară, demonstrează că principalul
obstacol al democraţiei nu este impus de către islamiştii per se, ci de statele seculare,
autoritare ale lumii musulmane, sprijinite de către Occident (pp. 2, 62-63, 68-69).
Post-islamismul nu merge mână în mână cu declinul religiei, ci, mai degrabă,
exprimă criza relaţiei dintre religie şi sfera politică, dintre religie şi stat, sugerând o
direcţie spre fragmentarea identităţii şi autorităţii religioase; nu implică crearea unei
societăţi seculare, însă doreşte reafirmarea autonomiei politicului, a luptei pentru
putere, a logicii intereselor naţionale sau etnice, a întâietăţii politicii faţă de religie –
conform lui Roy, până şi cele mai fundamentaliste mişcări pot fi înţelese în termeni
politici: „mişcarea talibană a fost esenţialmente una de natură etnică, Pashtună, în timp
ce conservatorii din Iran sunt o elită post-revoluţionară ce face apel la naţionalism
pentru a reţine puterea.”3

În consecinţă, se poate spune că suntem martori la o

transformare a lumii islamice, în care religia pe care majoritatea o consideră

2

Capitolul 1: Introduction: Islam: A Passage to the West; capitolul 2: Post-Islamism; capitolul 3: Muslims
in the West; capitolul 4: The Triumph of the Religious Self; capitolul 5: Islam in the West or the
Westernization of Islam; capitolul 6: The Modernity of an Archaic Way of Thinking: Neofundamentalism;
capitolul 7: On the Path to War: Bin Laden and Others; capitolul 8: Remapping the World: Civilization,
Religion and Strategy.
3
„(...)the Taliban was essentially an ethnic Pasthtun movement, while the conservatives in Iran are a postrevolutionary elite who mobilize nationalism to retain the perks of office.” (pag. 74).
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predominantă, face o ultimă încercare de a-şi depăşi marginalizarea politică de facto.
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Surprinzător, pentru Olivier Roy tot acest proces, în ciuda faptului că pune accent pe
partea spirituală islamică, lucrează în favoarea politicului, întrucât valul de reislamizare contemporan este o cercetare de a autonomiza religia într-o societate deja
secularizată. Discrepanţa nu constă în incontestabila influenţă a religiei în sfera politică
în ţările musulmane, ci în preponderenţa factorilor şi actorilor politici, sociologici ce
par să reuşească să jongleze cu aceste tendinţe contradictorii.
Faptul că există o legătură între dezrădăcinarea teritorială a Islamului (adică
numărul tot mai mare al musulmanilor ce trăiesc în ţările vestice non-islamice) şi
dezvoltarea unor forme specifice de religiozitate, de la neofundamentalism radical la o
reînnoire a spiritualităţii4, nu poate fi combătut. În aceste circumstanţe nu există niciun
stat pentru care se poate lupta, iar musulmanii se găsesc într-o minoritate care, pe
deasupra, dă dovadă şi de lipsă de coeziune: „Dezrădăcinarea teritorială tot mai
pronunţată a Islamului face necesară o reflecţie asupra ceea ce înseamnă să fi un
musulman trăind într-o minoritate. Se argumentează adesea ideea conform căreia este
imposibil pentru adevăraţii credincioşi să trăiască în permanenţă sub regulament nonislamic, ei trebuind ori să plece sau, mai precis, să migreze către un teritoriu musulman.
Premisa naşte dezbateri asupra compatibilităţii dintre Islam şi valorile occidentale,
dintre democraţie şi secularizare.”5 Ceea ce este o noutate în acest proces este alegerea
benevolă făcută de indivizii musulmani de a emigra către o ţară unde ştiu că vor trăi
precum o minoritate. Această dezrădăcinare teritorială nu este doar o consecinţă a
procesului migrator, ci şi al globalizării în sine, neavând nimic de-a face cu Islamul, cu
toate ca priveşte milioane de musulmani. Mai mult, un musulman poate simţi această
dezrădăcinare fără să îşi părăsească ţara, Olivier Roy afirmând un lucru suficient de
şocant pentru a-l reaminti în acest context: Ummah musulmană (sau comunitate) nu
mai are nimic de-a face cu o entitate teritorială. Trebuie gândită în termeni abstracţi sau
imaginari (pp. 197-201).
4

Islamul văzut precum un sistem de valori şi de norme etice.
„It is often argued that because Islam is an all-encompassing religion that often addresses all aspects of
the individual and social life – from law to politics, from diet to socialization – it is impossible for true
believers to live permanently under non-Muslim rule: they should leave or, more precisely, migrate (hijra)
to a Muslim land, the Dar-ul-Islam. This premise fuels the date on the compatibility of Islam with Western
values and on its ability to accomodate democracy and secularization.” (pag. 109).
5
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***
Conceptul principal ce pare să fie în mod constant în centrul tuturor analizelor
cărţii este acela de neofundamentalism6 - „o matrice intelectuală comună ce poate fi
manifestată prin diferite atitudine politice”7 – despre care aflăm că, la primul contact,
dă impresia de a fi mai puţin preocupat de terminaţiile politice, punând accentul pe
implementarea Shariei, legea islamică tradiţională, şi nu pe definirea a ceea ce ar trebui
să incorporeze un veritabil stat islamic, spre deosebire de mişcările islamiste. Această
nouă direcţie a fost adoptată de către generaţia tânără de musulmani ce trăieşte în
Occident, întrucât aceasta nu reuşea să se identifice cu niciun stat-naţiune, dorind deci
să impună legile islamice pentru a reconstrui comunitatea universală musulmană,
ummah. Datorită recentei radicalizări a ramurii conservatoare a Islamului, întruchipat
de talibani, linia de demarcaţie dintre conservatorii moderaţi şi radicali nu mai este atât
de clar definită. Practic, această reinventare a Islamului contemporan are ca ţintă
societatea şi nu statul, făcând apel la nevoile spirituale ale individului.
Punctul comun al tuturor mişcărilor islamiste este acela că fac o distincţie în
interiorul lumii musulmane a ceea ce este islamic sau nu. Adevăraţii seculari sunt
islamiştii şi neofundamentaliştii, deoarece doresc să amelioreze discrepanţa dintre
religie şi o societate secularizată exacerbând dimensiunea religioasă. „Această
suprasolicitare a religiei, după o perioadă paroxistică precum Revoluţia Islamică
Iraniană sau orice jihad, duce la o nouă schismă: politica este ultima dimensiune a
oricărui stat religios şi sfârşitul oricărui jihad fără o strategie concretă.”8 Însă, ceea ce
trebuie lămurit este faptul că adepţii neofundamentalismului nu doresc întoarcerea la o
„epocă de aur”, din contră, aceştia mizează pe globalizare pentru a construi ceea ce ei
prevăd a fi o nouă perioadă glorioasă: a nouă comunitate universală ce are forţa

6

Detaliat mai ales în capitolul 6.
„By neofundamentalism I mean a common intellectual matrix that can nevertheless be manifested in
various political attitudes.” (pag. 232).
8
„The real secularist are the Islamists and neofundamentalists, because they want to bridge the gap
between religion and a secularised society by exarcerbating the religious dimension, overstretching it to the
extent that it cannot become a habitus by being embedded in a real culture. This over-stretching of religion,
after a period of paroxysmal parousia (for example, the Islamic revolution of Iran, or any given jihad),
necessarily leads to a new schism: politics is the ultimate dimension of any religious state, and the death of
any jihad waged out of a concrete strategy, nation or social fabric.” (pp. 40-41).
7
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necesară de a evita eşecul modelelor trecute, procesul de radicalizare al Islamului
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neputând fi analizat exclusiv din prisma crizei Orientului Mijlociu şi a lumii arabe.
Neofundamentalism este, de fapt, un agent al aculturalizării şi nu o întoarcere la o
autenticitate pierdută.
Neofundamentalismul doreşte o diminuare deliberată a funcţiei statului – nu
este o sursă de legitimizare, nu schiţează o strategie socială sau economică şi ar trebui
utilizat

exclusiv

drept

o

instituţie

de

cenzură,

prin

poliţia

religioasă.

Neofundamentaliştii vor să impună supremaţia Sharia, să ia justiţia în mâini proprii.
Acest lucru înseamnă efectiv să lipseşti statul de unul dintre prerogativele sale
esenţiale: a face legea şi a avea monopolul asupra legitimităţii violenţei. (pp. 95-98).
Prin această neîncredere în stat şi naţionalism, neofundamentalismul este mai bine
adaptat la globalizarea economică şi piaţa liberă9, aducând musulmanilor o etică a
capitalismului şi o atitudine apologetică în ceea ce priveşte implicaţiile bogăţiei
(pp.173-174). În statele non-musulmane, neofundamentaliştii nu fac revendicări sociale
colective (ex.: programe sociale, dreptate socială etc.) decât acolo unde au legătură cu
comunitatea religioasă, necăutând niciun fel de coaliţie cu o altă forţă pentru a-şi
avantaja agenda. Se interesează doar de a-l transforma pe musulmanul nominal întrunul „drept”, care rămâne fidel principiilor islamice. Indiferent de angajamentul comun
pentru o întoarcere la principiile Islamului şi decontextualizarea practicii religioase,
neofundamentaliştii sunt divizaţi: Wahhabi şi Salafi dezaprobă „inovaţiile” Tablighi –
de ex.: critică grupul Tablighi pentru desconsiderarea acestuia faţă de cunoaştere şi
viziunea conform căreia nu trebuie să fi foarte învăţat pentru a ţine predici (o poziţie
similară a multor fundamentalişti protestanţi) (pag. 238).
În completarea a ceea ce susţine Olivier Roy vine Emmanuel Sivan, care
susţine faptul că neofundamentalismul era rezultatul inevitabil spre care se puteau
îndrepta acele mişcări islamice ce nu au acceptat calea participarii directe, prin
prezenţă la alegeri democratice – neofundamentalismul este văzut drept o „reislamizare de jos”, întrucât încercările precedente ale „re-islamizării de sus” nu au
ajuns la finalul scontat. Dat fiind faptul că mesajul subliniază incapacitatea statului de a

9

Un bun exemplu îl constitutie afacerea familiei Bin Laden, care a fost construită pe o relaţie de patronaj
închis cu familia regală saudită, ce i-a permis să se dezvolte într-o proprietate supranaţională.
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susţine nedizolvarea moralităţii, oferind comunităţii sentimentul de solidaritate şi

REVISTA INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN

împuternicire10, neofundamentalismul se dovedeşte a nu fi o organizaţie, ci o stare de
spirit, o relaţie dogmatică a fundamentelor religiei. Neofundamentalismul accepta
pierderea culturilor „pure”, însă fără nostalgie, construind în schimb o identitate
religioasă universală, nu ca un simplu agent împotriva occidentalizării, ci şi unul al
forţelor complexe ale globalizării. În ciuda faptului ca numărul militanţilor
neofundamentalişti este relativ mic în comparaţie cu totalitatea musulmanilor ce trăiesc
în ţările vestice, acest grup are abilitatea de a fi extrem de periculos şi de puternic.
În era globalizării, musulmanii ce trăiesc în ţări non-musulmane au devenit tot
mai mulţi, iar întrebările legate de credinţa lor s-au înmulţit. Din această cauză, ei îşi
caută o comunitate ce îi împărtăşeşte vederile. Aceste comunităţi trebuie create, iar
modul în care au evoluat este foarte diferit în Europa şi în Statele Unite ale Americii. În
Europa, mai precis în Franţa şi Marea Britanie, Roy este de părere că există o
comunitate musulmană, fapt ce nu se poate afirma şi despre Statele Unite. Însă, în
ambele zone, crearea acestor comunităţi este centrată în jurul moscheilor locale. Pentru
aceşti militanţi dezrădăcinarea teritorială a Islamului este o oportunitate dată renaşterii
religiei proprii şi pentru ummah. De asemenea, în timp ce musulmanii ce îşi părăsesc
ţara de origine, alături de cea de-a doua generaţie ce trăieşte în Occident, caută să se
redefinească şi să-şi regăsească credinţa, neofundamentaliştii reuşesc să exercite o
influenţă imensă prin intermediul moscheilor. Astfel, şi numărul lor creşte.
Ceea ce se încearcă prin neofundamentalism este o transpunere a unei
slăbiciuni, rezultate în urma procesului de globalizare, într-o strategie de reconstrucţie
a ummah. Eşecul constă în proiectul în sine, la fel cum s-a întâmplat şi cu mitul unui
stat islamic, datorită faptului că nu există o bază concretă, fie ea teritorială, culturală,
etnică sau economică, pe care se poate construi o asemenea comunitate. Următorul pas
este o evadare imaginară din faţa impasului politic, portretizată şi prin „coşmarul
sângeros constituit de Al Qaeda” (pag. 294). Globalized Islam este o carte ce deschide
discuţii pe subiecte importante şi interconectate. Pe lângă temele centrale legate de

10

Emmanuel Sivan, „Why Radical Muslims Aren't Taking Over Government”, Revolutionaries and
Reformers. Contemporary Islamist Movements in the Middle East, Barry Rubin (ed.), Albany, State
University of New York, 2003, pag. 1-11.
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neofundamentalism şi dezrădăcinarea teritorială, Olivier Roy oferă o viziune nouă
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asupra dezvoltării identităţii şi religiozităţii musulmane, asupra proceselor globalizării
ce afectează domeniile culturii şi ale spiritualităţii. Această carte prezintă un cadru al
gândirii neofundamentaliste, precum şi modalităţile prin care politicile occidentale
încearcă să tempereze aceste grupări, Roy încercând să explice diferite perspective ale
combaterii terorismului fără graniţe în contextul unui mediu din ce în ce mai globalizat.
(Gabriela NICUŢ)
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Un diplomat de exemplară vocaţie
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Recenzie la volumul Noti Constantinide, Valiza diplomatică.
1890–1940, Editura Libra, Bucureşti, 2002, 213 pagini
După mai bine de şaizeci de ani de „aşteptare” în fondul Arhivelor Ministerului
Afacerilor Externe, însemnările diplomatului român Noti Constantinide (1890–1957)
au văzut lumina tiparului. Cele douăsprezece caiete de memorii scrise în limba
franceză au fost descoperite de jurnalista Florica Vrânceanu, care le-a intuit valoarea –
documentară şi chiar literară – le-a tradus şi le-a pregătit pentru editare. Acestea
reprezintă un document viu, impresionant, o mărturie a participării directe a autorului
la evenimente istorice şi politice cruciale din prima jumătate a veacului XX, relevând,
totodată, o biografie parcă ivită dintr-un roman de mare anvergură.
Amintirile sale pornesc încă din copilăria petrecută într-o familie burgheză cu
rădăcini greceşti (după tată) şi franceze (pe linie maternă), continuându-se cu anii de
şcoală, încheiaţi strălucit şi încununaţi cu un doctorat în Drept, la Roma, ca discipol al
renumitului profesor Cesare Vivante. În perioada studiilor universitare, Noti
Constantinide îşi face debutul în gazetărie. Devine corespondent permanent al ziarului
Minerva şi leagă primele prietenii în presa italiană. Revenit în patrie, e mobilizat pe
front, unde rămâne până la finele Primului Război Mondial.
În iarna anului 1918, premierul Ion I.C. Brătianu îl numeşte consilier tehnic pe
lângă delegaţia română transilvăneană la Conferinţa de Pace de la Paris, condusă de
doctorul Alexandru Vaida-Voevod. Acesta îl iniţiază pe viitorul diplomat în tainele
politicii (pe care le deprinsese, la rândul său, în ani mulţi de şedere la Viena). Sunt
primiţi împreună la întrevederi importante pentru susţinerea cauzei româneşti:
„Clémenceau era aşezat în mijloc, între Wilson şi Lloyd-George. Vaida-Voevod stătea
în faţa lor, iar eu, alături de Vaida, în calitate de interpret, adică chemat să-i ofer imediat
cuvântul franţuzesc pe care nu şi-l amintea în focul pledoariei. De altfel, nu am avut niciodată o
asemenea ocazie în decursul întrevederii. Între noi nu exista nicio masă. În timp ce VaidaVoevod pleda şi cita cifre şi argumente, Clémenceau îşi mişca în spate scaunul astfel încât, fără
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să fie văzut de Wilson sau Lloyd-George, să-i poată face lui Vaida-Voevod semne de
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încurajare şi de susţinere a unui argument sau pentru a-l opri când argumentul nu-i părea bun.
În fapt, Banatul a fost împărţit, însă România a primit cea mai mare parte, cu marile oraşe
Timişoara şi Lugoj.”

Noti Constantinide îi propune lui Alexandru Vaida-Voevod să cheme de
urgenţă din ţară o delegaţie bănăţeană, pentru a cere Conferinţei de Pace unirea cu
România. Tot el vine cu ideea salutară ca membrii acesteia să aibă nume franţuzeşti,
ştiut fiind că încă mai existau în Banat descendenţi ai coloniştilor francezi originari din
Lorena. Delegaţia este primită de Clémenceau, de Tardieu şi de şefi de ziare. Însărcinat
de Vaida-Voevod cu elaborarea memoriului delegaţiei, Noti Constantinide îşi
îndeplineşte strălucit mandatul.
În mediul special al Conferinţei de Pace, Constantinide îşi creează relaţii
profesionale utile. Este introdus, cu sprijinul familiei sale materne şi al Elenei
Văcărescu, în lumea intelectuală franceză cea mai înaltă. Urmează cursurile de
propagandă ale profesorului vienez Heinrich Mataja şi studiază autori americani
afirmaţi în acest domeniu. Ajunge şef al serviciilor de presă, calitate în care obţine
succese remarcabile. Reuşeşte să publice în diverse cotidiene articole în favoarea
intereselor naţionale româneşti şi, mai ales, desfăşoară cu tenacitate şi eficienţă o
muncă de informare susţinută. Înţelegând că polemica dintre sârbi şi români, întreţinută
de câteva ziare, este în detrimentul ambelor părţi în faţa publicului, îi convinge pe şefii
serviciilor de presă ale delegaţiilor sârbă şi cehoslovacă să colaboreze, în numele unor
scopuri comune. Acum se naşte sintagma „mica Antantă a presei”, de unde a pornit
apoi cunoscuta denumire generică de „Mica Antantă”, cuprinzând cele trei ţări din
Europa estică – România, Cehoslovacia şi Iugoslavia.
Noti Constantinide doreşte să-l informeze pe Take Ionescu – recent numit
ministru al Afacerilor Străine – despre curentul de opinie cu privire la o eventuală nouă
alianţă între România, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia şi Grecia, perspectivă tot mai
mult vehiculată după retragerea ruşilor din Polonia. Pentru a-l întâlni pe Take Ionescu
la Aix-les-Bains, tânărul jurnalist dă dovadă de o mare abilitate. În urma discuţiei lor,
se organizează la Aix-les-Bains o conferinţă de presă cu directori şi redactori-şefi ai
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unor publicaţii importante. Deşi anunţaţi de pe o zi pe alta, au fost prezenţi aproape
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treizeci de invitaţi. Pledând cauza noii alianţe, necesară pentru salvgardarea păcii în
Europa, ministrul român al Afacerilor Străine are un succes neaşteptat. Între marele om
de stat şi tânărul gazetar se creează o relaţie de încredere şi simpatie. Intuindu-i talentul
de diplomat, Take Ionescu îl numeşte pe Noti Constantinide Secretar al Legaţiei
României la Paris. Astfel, întâlnirea stabilită de el atunci a fost decisivă şi pentru
cariera sa, o precipitare a propriului destin.
Tot la Paris, Noti Constantinide, cu sprijinul lui Take Ionescu şi Grigore
Gafencu, pe de-o parte, şi al lui Charles Corbin, consilier la Quai d’Orsay, pe de altă
parte, întemeiază prima agenţie românească de presă: Rador (Agence Radio Orient), pe
care o conduce cu succes până în 1927, când se reîntoarce la Bucureşti.
În 1929, este trimis în misiune permanentă la Legaţia României de la Berlin,
întâi ca Secretar, apoi promovat în funcţia de Consilier. De aici, poate urmări
îndeaproape lupta politică internă din Germania în timpul ascensiunii lui Adolf Hitler,
dar şi jocul politic internaţional, diplomatul român concentrându-şi atenţia asupra
eforturilor englezilor de a întări poziţia Germaniei în detrimentul forţei pe care o
câştiga Franţa. În 1933, asistă la venirea la conducere a lui Hitler, rămânând, vreme de
patru ani, la Berlin, în plină dictatură nazistă, „epocă de teroare şi bunăstare
economică”, după cum o defineşte Noti Constantinide.
În vara anului 1937, este trimis ca şef al Legaţiei României la Roma, unde
rămâne până la sfârşitul lui 1938. Este primit la Palazzo Chigi de contele Galeazzo
Ciano, ministru al Afacerilor Străine (şi ginerele lui Benito Mussolini), pe care-l
cunoscuse la Paris, în 1919, când acesta conducea biroul presei italiene; de asemenea,
Ciano era prieten şi fost camarad în marina militară cu un văr al diplomatului nostru.
Aceste date personale favorizează consolidarea unei relaţii de prietenie şi îi servesc lui
Noti Constantinide în eforturile sale de a aprecia cât mai exact pulsul adevărat al
evenimentelor politice. La Roma, are posibilitatea de a înţelege natura exactă a
fascismului italian în comparaţie cu cel german. Consideră dictatura lui Mussolini
„fascism de operetă”, la care poporul nu aderă, într-o Italie în care existau partide în
clandestinitate şi un puternic ascendent al Bisericii. Mussolini însuşi era nemulţumit de
poziţia lui în raport cu Hitler, fapt ilustrat şi de episodul vizitei dictatorului german în
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capitala italiană, când ceremoniile de primire au lăsat de dorit. Noti Constantinide
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informează Centrala de la Bucureşti despre toate aceste evenimente, relatând, totodată,
despre reuniunile Micii Antante.
Referitor la ultima sa misiune, ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar
al României la Helsinki, se ştie foarte puţin, însemnările oprindu-se în anul 1940 – an
premergător plecării sale în capitala Finlandei. Diplomatul român este evocat, în
schimb, în volumul Kaputt, de către prietenul său, scriitorul şi ziaristul italian Curzio
Malaparte. Fotografii din acea perioadă, reproduse în carte, îl arată alături de Carl
Gustaf Mannerheim, Mareşalul Finlandei.
Poate că acest capitol final al activităţii sale ca înalt funcţionar al Ministerului
Afacerilor Străine trebuia reconstituit, pe cât posibil, şi din alte surse, mai ales că
volumul Valiza diplomatică (titlu care nu îi aparţine autorului şi care găsesc că nu redă
sensul însemnărilor sale) are un aparat critic detaliat, deşi deseori colateral obiectului
acestor memorii. Chiar dacă în „Nota asupra ediţiei” se precizează că trimiterile
lămuritoare la substantivele proprii respectă normele de redactare adoptate de Direcţia
Arhivelor Diplomatice, detaliile excesive privitoare la viaţa şi opera unor oameni de
seamă ca Nietzsche, Beethoven, Baudelaire, Monet, Enescu, Gide, de exemplu
(indicarea prenumelui, a titlurilor arhicunoscute etc.), reprezintă, desigur, o încărcătură
inutilă a volumului.
Cartea oferă şansa cunoaşterii unei personalităţi fascinante din rândul
slujitorilor de elită ai politicii noastre externe. Un diplomat înzestrat cu toate însuşirile
ce-l recomandă şi consacră în această activitate, un talent autentic pentru profesia
practicată. Inteligent, cult, sociabil, informat, el intuieşte importanţa contactelor şi
relaţiilor privilegiate cu presa, e inventiv, foarte disponibil, se simte perfect integrat în
orice societate. Amintirile lui Noti Constantinide ne relevă un univers interior profund
şi bogat, de o umanitate admirabilă.
Despre cea din urmă perioadă a existenţei sale – ulterioară pensionării forţate a
peste 160 de diplomaţi de carieră şi funcţionari ai Ministerului Afacerilor Străine (lui,
pensia nu i s-a acordat niciodată, în pofida demersurilor sale către autorităţile
comuniste) – aflăm din Introducerea semnată de Dumitru Preda, iniţiatorul seriei
„Memorii. Biografii diplomatice. Documente”:
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„A urmat calvarul a zece ani plini de înjosiri, privaţiuni şi sacrificii alături de familia
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sa: alungat din propria-i casă, în schimbul unor locuinţe improprii, chiar beciuri, avea să
doarmă uneori pe bănci în parcuri [...]. Până într-o zi din martie 1957 când a plecat de la
domiciliu şi nu s-a mai întors. După o săptămână de febrile căutări, familia [...] primea
înştiinţarea de a se prezenta la morga Spitalului Gheorghe Marinescu pentru a-i ridica trupul
neînsufleţit. Li s-a spus că fusese lovit de un camion pe bordura unui trotuar. O moarte stupidă,
plină de semne de întrebare, totuşi. Avea aproape 67 de ani”.

Viaţa lui Noti Constantinide, cu toate culmile atinse şi finalul tragic, atât de
nedrept, este exponenţială pentru soarta unei întregi generaţii din epoca de după 23
August 1944. O generaţie metodic suprimată, conform reţetei staliniste a exterminării.
Lumea diplomaţiei de-atunci a fost definitiv spulberată. Frângerea prea timpurie a
acestei valoroase tradiţii îşi vădeşte, din nefericire, şi astăzi nefastele consecinţe.
Recuperarea mărturiilor şi documentelor care o reconstituie devine în aceste condiţii o
datorie a cercetării şi restituirii marilor modele. (Delia VOICU)
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