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Editorial

Praga 2002:
amintiri despre viitor
VALENTIN STAN

Puterea este atât de aptã pentru a fi insolentã, iar
Libertatea pentru a fi obraznicã, încât foarte rar se
înþeleg una cu alta.
George Savile, Marquess of Halifax (1633-1695)
Of Prerogative, Power, and Liberty, în Political,
Moral, and Miscellaneous Thoughts, 1750

O Putere egalã doar cu ea însãºi

2002, în ceea ce priveºte NATO, va fi un an
decisiv. România se va pregãti, Romania va fi
cât mai bine pregãtitã pentru acel moment, ºi
sunt convins cã decizia va fi favorabilã pentru
România ºi pentru alte state din Europa
Centralã1. Mai mult, pentru a puncta seriozitatea guvernului sãu, în raport cu predecesorul, domnul Geoanã fãcea angajamente
punctate de o siguranþã de sine fãrã precedent
în istoria politicã post-decembristã a României:
Promitem ceea ce ºtim cã putem face ºi ne
þinem de cuvânt2. Acelaºi domn Geoanã
remarca la 5 ianuarie 2001: De asemenea,
trebuie sã constatãm, fãrã mare plãcere, cã în
ultima perioadã s-a produs o erodare a statutului ºi a influenþei internaþionale a României
pe plan internaþional. A sosit momentul sã
redãm coerenþa, predictibilitate ºi eficacitate
demersului nostru de politicã externã.3.
Ei bine, existã un anume cinism al
puterii în cuvintele ministrului de externe.
Domnia sa, numit ambasador la Washington
de preºedintele Iliescu, înainte de 1996, a fost
menþinut la post de preºedintele Constantinescu, deºi uzanþele în materie de reprezentare diplomaticã, la schimbarea unei administraþii (cum s-a întâmplat în 1996), nu îl
recomandau pentru a-ºi continua mandatul.

Puterea instalatã la Bucureºti, dupã
alegerile din 2000, a debutat în forþã declanºând un adevãrat cor de promisiuni post-electorale, care s-au fundamentat, de la început,
pe capacitatea sa declaratã de a atinge
obiective internaþionale pe care defuncta
administraþie Constantinescu nu le-a atins.
Pânã aici, nimic spectaculos. Aºa este normal
sã facã orice nouã administraþie, adicã sã se
valideze de la ce poate sã facã în contrast cu
neputinþa predecesorului. În materie de
politicã externã, lucrurile erau foarte clare ºi
administraþia Iliescu-Nãstase a purces cu
vigoare la proiectarea ambiþioasã a unor þeluri
foarte dragi românilor: nominalizarea României
pentru integrarea în NATO la summit-ul
Alianþei din 2002, de la Praga ºi accelerarea
procesului de negocieri pentru aderarea la
Uniunea Europeanã, concomitent cu
demersurile necesare ridicãrii vizelor pentru
cetãþenii români care cãlãtoresc în þãrile UE.
Luând poziþie în nenumãrate interviuri
ºi contacte cu presa, noul ºi dinamicul ministru de externe român, Mircea Geoanã, declara
fãrã echivoc, aºa cum a fãcut-o pe 8 februarie
2001: România este o þarã pentru care anul
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Or, sã vii ca ambasador al unui fost preºedinte, implicat direct în munca de politicã
externã a þãrii ºi sã spui cã statutul internaþional al României s-a erodat în timpul
mandatului respectiv, doar pentru a face
plãcere noului preºedinte, este un lucru rar
întâlnit în uzanþele de respect minimal pentru
persoana care þi-a încredinþat misiunea de a
reprezenta România în lume.
Aº vrea sã fiu bine înþeles. Nu mã
numãr printre admiratorii domnului Constantinescu ºi am criticat adesea, în chiar paginile
acestei reviste, multe din erorile fãcute de
domnia sa în zona demersurilor de politicã
externã pe care le-a promovat. Dar, a susþine
cã statutul internaþional al României s-a
erodat în timpul administraþiei sale, comparativ cu ce se va întâmpla acum, sub administraþia Iliescu-Nãstase-Geoanã, echivaleazã
cu un act care nu recomandã pozitiv pe cel
care se preteazã la el.
Deºi a greºit mult, Constantinescu a
fost omul, dintre toþi demnitarii de dupã 1990,
care a dus cel mai aproape România de Occident. Încã este greu, acum, a se evalua corect
ºi fãrã pãrtinire serviciul pe care prestigiul sãu
internaþional l-a adus României, chiar dacã nu
a reuºit nominalizarea þãrii la NATO, în iulie
1997, când era prea proaspãt la post pentru a
influenþa decizia Consiliului Nord-Atlantic de
la Madrid. Nominalizarea României la
Consiliul European de la Helsinki, din 1999,
pentru începerea negocierilor de aderare la
UE, a fost decisã ca urmare a atitudinii
preºedintelui Constantinescu ºi a administraþiei sale, de susþinere a acþiunilor NATO în
conflictul din Iugoslavia, acesta fiind cel mai
mare succes de politicã externã al þãrii dupã
1990 (din nefericire, singurul de anvergurã
repurtat de domnul Constantinescu, dar suficient pentru a-i marca prestigiul internaþional).
Ion Iliescu, preºedintele sub a cãrui
administraþie ministrul Geoanã afirma cã a

venit momentul refacerii statutului internaþional al României, este omul politic despre care
presa occidentalã prestigioasã vorbea în
urmãtorii termeni, la momentul victoriei sale
electorale, din 2000: Frontul Salvãrii Naþionale al lui Ion Iliescu a luat puterea în
România dupã ce Ceauºescu a fost executat în
1989; în cei ºapte ani dezastruoºi de guvernare, România a stagnat, corupþia a înflorit ºi
ºansele de integrare europeanã s-au micºorat4 (The Times). Sau: Cu Ion Iliescu, fostul
comunist, populaþia României, disperat de
sãracã, se poate aºtepta la o prelungire paternalistã a politicilor care au lãsat-o rãtãcitã
mizerabil între socialism stalinist ºi capitalism de piaþã5 (Washington Post).
Din nou aº vrea sã fiu bine înþeles. Nu
intenþionez a face un portret preºedintelui
Iliescu pe baza relatãrilor presei occidentale,
care, sigur, au substanþa lor. Ion Iliescu este
mai mult decât ce spune presa despre domnia
sa. De altfel, domnul Iliescu este preºedintele
ales de români ºi continuã sa domine
sondajele de opinie în þarã ºi acest lucru
impune respect oricãrei minþi ataºate valorilor
democratice. Pentru a respecta adevãrul pânã
la capãt, trebuie spus cã acelaºi articol din The
Times, în care Ion Iliescu era asociat cu
socialismul stalinist, considera cã Emil
Constantinescu a avut o guvernare încã ºi
mai ineptã decât a lui Ion Iliescu.
Ceea ce vreau eu sã arãt aici este
tocmai prestigiul de care se bucura, la preluarea noului mandat, liderul actual al
României, în Vest, nu pe meleagurile natale,
fiindcã nu în spaþiul mioritic spunea domnul
Geoanã cã vrea sã refacã statutul internaþional
al României. Este adevãrat, aºa cum am
subliniat, cã aceleaºi prestigioase cotidiene,
care fãceau remarcile respective la adresa
preºedintelui Ion Iliescu, manifestau aprecieri
foarte acide ºi la adresa lui Emil Constantinescu. Nici una din ele nu îl asimila, însã, pe
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fostul preºedinte cu socialismul stalinist ºi
nu îi punea la îndoialã ataºamentul faþã de
valorile occidentale. Este problema domnului
Iliescu faptul cã nu poate convinge Vestul de
orientarea sa pro-occidentalã (dacã are aºa
ceva), dar a vorbi de deteriorarea statutului
internaþional al României sub Constantinescu,
în comparaþie cu ce poate fi sub Iliescu, este o
joacã de cuvinte de care demnitarii actualului
guvern ar trebui sã se fereascã.
În ceea ce-l priveºte pe domnul
Nãstase, portretizat adesea ca pro-occidental
de presa din România, dar ºi din Vest, un om
devenit deja celebru în þarã prin modul în care
îºi caracterizeazã oponenþii reali sau fictivi
(pe profesorii din România i-a numit handicapaþi6, pe cei care ºi-au exprimat nedumerirea faþã de introducerea cravatei de
reprezentare la guvern, i-a catalogat cã fac pe
proºtii7, iar pe secretarul de stat al SUA,
Colin Powell, care ºi-a permis sa emitã un
raport defavorabil guvernului român, cu
privire la traficul de fiinþe umane, l-a
blagoslovit cu titulatura de tip care ne pune
pe tot felul de liste8 ºi exemplele pot
continua), gradul de acceptabilitate în Vest a
fost foarte repede corectat de celebrul caz
Priboi. Apropierea înverºunatã a ºefului
guvernului român de activiºtii serviciilor speciale ceauºiste de tip Priboi, care au desfãºurat acþiuni ostile la adresa þãrilor Alianþei
Nord-Atlantice, în timpul Rãzboiului Rece, a
dinamitat fãrã replicã prestigiul premierului
român, confecþionat cu atâta trudã de o presã
candidã ºi, probabil, bine intenþionatã. Presa
occidentalã a fost unanimã în a releva cãderea
de imagine a premierului român ca urmare a
cazului Priboi, chiar dacã acesta din urmã ºi-a
dat demisia din poziþia parlamentarã ce
atrãsese atenþia asupra sa: Demisia ºi disputa
care a precedat-o au deteriorat credibilitatea
Domnului Nãstase9 remarca prestigiosul
cotidian britanic The Financial Times, la 25
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aprilie 2001. Totuºi, tocmai paguba provocatã
speranþelor României de a se alãtura UE ºi
NATO este cea care a determinat, în cele din
urmã plecarea Domnului Priboi10, conchidea
publicaþia britanicã.
Cam acesta era, din nefericire, prestigiul internaþional al echipei cu care domnul
Geoanã pleca la recucerirea statutului internaþional al României, la început de mandat.
Când obiectivele de atins sunt deja
atinse, iar succesele seamãnã a
eºecuri
Constatând intenþiile deosebit de
generoase ale tânãrului ºi dinamicului ºef al
diplomaþiei române, anunþate cu atâta emfazã
la început de mandat, am studiat cu atenþie ºi
speranþã programul de politicã externã afiºat
pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe,
imediat dupã preluarea demnitãþii de ministru
de cãtre domnul Geoanã. Foarte interesant,
Direcþiile fundamentale ale politicii externe,
rezultate din programul de guvernare
includeau ºi:
( )consolidarea axelor de forþã ale
politicii româneºti: integrarea în Uniunea
Europeanã ºi NATO; scopul principal al
mandatului este ca, la viitoarea conferinþã
inter-guvernamentalã a UE, România sã
poatã obþine un orizont ferm al aderãrii ºi
o pondere corespunzãtoare în Consiliul
European ºi în Parlamentul European, pe
mãsura calibrului þãrii (subl.n.); relaþiile cu
statele membre ale Uniunii se vor circumscrie
obiectivului de aderare a României la UE în
jurul anului 2007.
Trebuie sã admitem, niºte obiective
foarte frumoase. Numai cã, România obþinuse
o pondere corespunzãtoare în Consiliul
European ºi în Parlamentul European, în
perspectiva aderãrii, prin chiar prevederile
documentului agreat de statele UE la

4

Editorial
Consiliul European de la Nisa, din decembrie
2000, document amplu popularizat de presa
de pretutindeni, inclusiv din România (14
voturi în Consiliul de Miniºtri ºi 33 de locuri
în Parlamentul European). Mai mult, viitoarea
conferinþã interguvernamentalã a UE, din
2004, nici nu îºi mai propune sã rezolve
aceste probleme, abordate deja la Nisa.
Uluitor, tânãrul ministru de externe al
României, adept al integrãrii în Uniunea
Europeanã, nu cunoºtea prevederile Tratatului
de la Nisa, stabilindu-ºi obiective pentru
actualul mandat, care fuseserã atinse deja la
Nisa! Sigur, nu mã aºteptam ca un diplomat
român, fie el ºi ministru de externe, sã
cunoascã documentele UE imediat dupã ce s-a
întors de la o misiune de mulþi ani în capitala
americanã. Dar e de presupus cã acel ministru
are o echipã capabilã sa-l punã la curent cu
evoluþiile din UE, mai ales cã integrarea
europeanã e obiectiv major al guvernului
Nãstase. Rãmâne un mister pentru mine, în ce
mãsurã poate România sã se implice în atingerea unor obiective ale integrãrii europene
ce au fost atinse deja. ªi se naºte o mare îngrijorare legatã de calitatea ºi competenþa colaboratorilor domnului Geoanã din MAE, care
gestioneazã problematica Uniunii Europene.
În ceea ce priveºte victoriile ministrului de externe, ca preºedinte în exerciþiu al
OSCE pe anul 2001, victorii unanim salutate
în România de cvasitotalitatea presei, existã o
analizã fãcutã de celãlalt preºedinte român la
OSCE, domnul Adrian Severin, liderul
Adunarii Parlamentare a forului pan-european, care spulberã, pur ºi simplu, argumentele ce ar putea pleda pentru o preºedinþie
eficientã a României11. Personal, nu aprob,
principial, demersul domnului Severin, prin
care se pune într-o luminã negativã preºedinþia românã la OSCE, pentru simplul motiv
cã domnia sa nu este un simplu analist, liber
sã-ºi exprime opiniile în presã. Domnia sa

este un înalt funcþionar internaþional, cu
rãspundere pentru organizaþia pe care o
reprezintã, dar ºi cu atribuþii în consolidarea
imaginii României, ca membru marcant al
partidului de guvernãmânt, personalitate care,
prin ponderea sa politicã, poate dinamita
credibilitatea þãrii prin afirmaþii de tipul celor
pe care le face în menþionata publicaþie.
Dacã domnul Severin descoperã neajunsuri în funcþionarea preºedinþiei OSCE,
este nu numai firesc, dar chiar obligatoriu sã
abordeze aceste lucruri la nivelul organizaþiei,
mai ales cã domnul Geoanã este un partener
de dialog din aceeaºi þarã ºi vorbind aceeaºi
limbã. În nici un caz, nu este corect
instituþional ºi nici principial sã ataci aspectele respective în presã. Dar, aceasta este
problema domnului Severin ºi a partidului din
care face parte. Pe de alta parte, trebuie sã
admit cã o parte semnificativã din argumentele sale, din textul amintit, sunt pertinente.
Nu mã voi referi la acest text. Mã voi
limita la a arãta cã, în cel mai fierbinte punct
actual al OSCE, Macedonia, preºedintele
OSCE în exerciþiu, Mircea Geoanã a fost pus
într-o situaþie imposibilã de incidentul în
urma cãruia reprezentantul sãu personal,
diplomatul american Robert Frowick, a fost
nevoit sã pãrãseascã urgent Macedonia, dupã
ce a fost acuzat de autoritãþile þãrii balcanice
cã a mijlocit demararea unor negocieri cu
rebelii albanezi înarmaþi, negocieri condamnate imediat, atât de SUA cât ºi de NATO ºi
UE. Oricare ar fi dedesubturile acestei afaceri
tenebroase, ceea ce este foarte grav, este
faptul cã ºeful misiunii permanente OSCE în
Macedonia, Carlo Ungaro a precizat public cã
poziþiile lui Frowick nu reprezentau poziþia
OSCE ºi erau contrare poziþiilor oficiale ale
comunitãþii internaþionale12.
Este prima oarã în istoria organizaþiei,
când un înalt funcþionar al ei se referã la
poziþia unui reprezentant al preºedintelui în
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exerciþiu al OSCE, ca fiind în contradicþie cu
politica OSCE ºi cu poziþiile oficiale ale
comunitãþii internaþionale! Frowick era
reprezentantul lui Geoanã! Sigur, rigorile
diplomatice vor face în aºa fel încât nici un
preºedinte în exerciþiu al OSCE sã nu fie
acuzat de nepricepere sau incapacitate de a
gestiona problematica deosebit de complexã a
organizaþiei. Ba chiar va primi încurajãrile
comunitãþii internaþionale pentru a-ºi duce la
bun sfârºit mandatul ºi, pe ici pe colo, chiar
felicitãri protocolare. Dar, nu cu astfel de
încurajãri ºi felicitãri protocolare poate România
sã facã dovada succesului preºedinþiei româneºti la OSCE, succes atât de necesar pentru a
accelera procesul de apropiere a þãrii noastre
de structurile euro-atlantice.

analize sau interese editoriale.
Nu intenþionez sã evaluez rezultatele
vizitei domnului Iliescu la Bruxelles. Mã voi
limita la a acorda atenþie unei intervenþii a
preºedintelui român la reputatul Centru
pentru Studii ale Politicilor Europene (Centre
for European Policy Studies), unde ºeful
statului a susþinut expunerea cu titlul:
România în procesul de integrare Europeanã
ºi Atlanticã: Modalitãþi ºi mijloace de
recuperare a întârzierilor13. În aceastã
expunere, Ion Iliescu ºi-a exprimat surpriza
cu privire la faptul cã, în dezbaterea
academicã, pe subiectul lãrgirii NATO, pare a
exista o tendinþã spre aplicarea automatã,
mutatis mutandis, a criteriilor pentru integrarea în UE ºi în ceea ce priveºte candidaþii
la integrarea în NATO. ªeful statului a arãtat
cã cele douã organizaþii sunt diferite, chiar
dacã au poziþii convergente, iar criteriile, în
consecinþã, sunt diferite ºi ele. Domnia sa a
subliniat cã existã o scalã artificialã a
meritelor, care poate fi relevantã pentru o
organizaþie economicã, dar nu pentru una
politico-militarã. ªeful statului se mira cã, în
evaluarea pentru NATO, sunt contabilizate
legile adoptate în conformitate cu acquis-ul,
mai degrabã decât brigãzile gata de luptã
pentru operaþiuni de menþinere a pãcii sau
poliþie. Or, conchidea domnia sa, asta nu
prea are sens în contextul NATO.
Ideile prezentate de Ion Iliescu în
expunerea sa meritã toatã atenþia. Mai întâi,
domnia sa are tot dreptul sã fie contrariat ºi
sã-ºi expunã punctul de vedere ca preºedinte
al României, în legãturã cu ceea ce considerã
a fi o concepere ºi aplicare necorespunzãtoare
a criteriile pentru aderarea la NATO. Ba chiar
aº putea fi de acord cu domnia sa, dacã
afirmaþiile sale ar indica faptul cã nu dezvoltarea economicã a unei þãri decide, în ultimã
instanþã, aderarea la NATO, în realitate. În
ceea ce priveºte criteriile economice ºi apli-

Când ce nu e bine, e foarte bun
Programul de politicã externã al
domnului Nãstase include revitalizarea
candidaturii României pentru Alianþa NordAtlanticã, având ca obiectiv invitarea
României pentru negocieri de aderare la
Reuniunea la nivel înalt a NATO din 2002.
Ferm hotãrâþi sã nu repete greºelile
Madridului, membrii echipei Nãstase au
demarat, încã de la începutul mandatului,
procesul de recâºtigare a interesului occidental pentru România. În aceastã ofensivã
de farmec, cum se spune în limbajul diplomatic occidental, a fost implicat ºi ºeful
statului, care a afectuat o vizitã deosebit de
importantã la sediile NATO ºi UE de la
Bruxelles, în luna iulie a lui 2001. Bineînþeles, ca tot ce þine de o vizitã oficialã a unui
demnitar român în Vest, ºi deplasarea
preºedintelui Iliescu la Bruxelles a fost
catalogatã de presa din þarã ca un imens
succes, cu precãdere de anumite cotidiene ºi
canale de televiziune. Ceea ce presa are tot
dreptul sã afirme plecând de la propriile
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carea lor la evaluarea candidaþilor pentru
NATO, este clar cã ºeful statului român nu
cunoaºte în totalitate tendinþa pe care o criticã
ºi nici raþiunea pentru care sunt avute în
vedere criterii economice la evaluarea candidaþilor pentru integrarea în NATO, care, de
regulã, sunt candidaþi ºi la integrarea în UE.
În studiul prestigioasei corporaþii
RAND, bine cunoscut presei din România, dar
foarte superficial citit de consilierii domnului
preºedinte, NATO Enlargement, 2000-2015:
Determinants and Implications for Defense
Planning and Shaping, realizat de Thomas S.
Szayna ºi dat publicitãþii la începutul anului,
sunt aduse explicaþii foarte clare referitoare la
aplicarea criteriilor economice de aderare la UE
în cazul NATO: Evaluãrile UE sunt direct
relevante faþã de evaluãrile fãcute de NATO cu
privire la progresul în îndeplinirea condiþiilor de
preaderare la NATO, mai ales datoritã similitudinii criteriilor celor douã organizaþii. Deoarece cele mai multe din þãrile UE sunt ºi în NATO,
nu existã nici un motiv sã credem cã evaluãrile
UE ºi NATO, cu privire la progresul politic ºi
economic al unei þãri, ar diferi. Mai mult, de
vreme ce accederea unor noi membri la UE
ridicã probleme politice senzitive în toate þãrile
membre ale UE, existã motive serioase pentru
Uniune sã fie foarte categoricã în evaluãrile sale.
Din toate aceste motive, evaluãrile UE furnizeazã o estimare folositoare cu privire la stadiul
de îndeplinire, de cãtre candidaþii la NATO, a
condiþiilor de preaderare.
Foarte clar! Sã presupunem, însã, cã
domnul Iliescu, pur si simplu, nu este de acord
cu ceea ce se ºtie în Vest de multã vreme, ºi,
evident, nici cu concluziile studiului RAND. Sã
presupunem cã preºedintele a fost informat de
consilierii sãi în legãturã cu toate aceste aspecte,
dar, chiar ºi aºa, domnia sa a dorit sa-ºi exprime
dezacordul cu respectivele abordãri. Nimic mai
îndreptãþit! În definitiv, ºeful statului român are
dreptul la opinie politicã în raporturile þãrii cu

structurile occidentale. Numai cã, dupã ce
criticã, în intervenþia sa, aplicarea criteriilor
economice la evaluarea candidaþilor pentru
NATO, Ion Iliescu exprimã o apreciere pozitivã
la adresa unor documente ºi procese NATO:
Parteneriatul pentru Pace ºi Planul de Acþiune
(Membership Action Plan-n.n.) sunt exerciþii
foarte utile ºi foarte apreciate.
Pãi, tocmai Planul de Acþiune (Membership Action Plan-MAP) este documentul
NATO care impune criteriile economice în
evaluarea candidaþilor la integrarea în NATO.
În capitolul I, Aspecte politice ºi Economice,
la subcapitolul Implementare, MAP solicitã
candidaþilor sã furnizeze informaþii, anual,
cu privire la starea economiei lor, inclusiv
date principale referitoare la aspectele macroeconomice ºi bugetare, ca ºi la dezvoltãrile în
materie de politici economice pertinente.
Aºadar, Ion Iliescu criticã o tendinþã în
evaluarea candidaþilor la integrarea în NATO,
dar apreciazã ºi considerã util tocmai documentul care consacrã aceastã tendinþã, fãrã
nici o altã precizare lãmuritoare. Din acest
moment, orice specialist în problematica
NATO la Bruxelles, va avea probleme foarte
serioase în a înþelege poziþia exprimatã de
ºeful statului român. Poate e timpul ca unii
dintre consilierii de politicã externã ai
preºedintelui (selectaþi de acesta în baza
criteriilor de competenþã specifice instituþiei
prezidenþiale) sã citeascã documentele de
referinþã NATO înainte de a-i redacta intervenþiile la întâlniri internaþionale ºi de a-l
pune pe ºeful statului în situaþii penibile.
Barometrul intrãrii României în
NATO: Lugar-Biden-Helms
Personal, am fost impresionat de
inabilitatea autoritãþilor statului român de a-ºi
defini corespunzãtor prioritãþile în procesul
de apropiere de structurile euro-atlantice,
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dupã preluarea unui mandat, în cadrul cãruia
ºeful diplomaþiei este presupus a cunoaºte
exact traseele de influenþã din principala
capitalã a lumii. Atunci când ne referim la
NATO, este clar cã cel mai semnificativ efort
trebuie direcþionat spre SUA, principala forþã
a Alianþei, cu o pondere decisivã în luarea
hotãrârilor la Praga. Administraþia Bush
favorizeazã extinderea NATO ºi nominalizarea unor candidaþi pentru un nou val de
lãrgire a Alianþei. Nominalizarea se va face
numai în condiþiile în care propunerile americane, la Praga, au ºanse a fi validate în Senat,
ceea ce înseamnã cã, aºa cum a fost înainte de
Madrid, senatorii de la Washington, D.C. sunt
cei care dau tonul dezbaterii cu privire la
lãrgirea NATO.
La acest moment, iulie-august 2001,
poziþia celor mai influenþi legislatori din
Congresul SUA este cunoscutã. Existã trei
voci, ale cãror prestigiu ºi influenþã în
America, în materie de decizii de politicã
externã, nu au egal. Aceste voci exprimã
suportul Senatului pentru orice acþiune de
politicã externã, ce implicã puterea americanã: senatorii republicani Richard G. Lugar
ºi Jesse Helms ºi senatorul democrat Joseph
Biden.
Fostul preºedinte al Comisiei pentru
Relaþii Externe a Senatului, Jesse Helms,
figurã emblematicã a Senatului american, om
cu o influenþã extraordinarã în interiorul partidului republican al preºedintelui Bush, a
vorbit încã din 11 ianuarie 2001, la prestigiosul think-tank republican din Washington,
D.C., The American Enterprise Institute,
precizând cã viitorul pas în lãrgirea NATO
trebuie sã fie emiterea de invitaþii cãtre þãrile
baltice când liderii NATO se vor întâlni la
urmãtorul summit al Alianþei planificat pentru
200214. Despre România, nimic!
Actualul preºedinte al Comisiei pentru
relaþii Externe a Senatului, Joseph Biden, cel
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mai influent membru al partidului democrat
în proiectarea politicii externe americane,
vorbeºte despre România, dar numai ca
potenþial vital membru al Alianþei. În ceea
ce priveºte summit-ul de la Praga, din 2002,
Biden se referã la ºanse mari pentru þãrile
baltice ºi Slovenia, la care se poate adãuga
Slovacia, dacã alegerile din toamna lui 2002,
în aceastã þarã, vor confirma tendinþele
pozitive înregistrate deja15.
În ceea ce-l priveºte pe senatorul
republican Richard G. Lugar, ce se poate
spune? Este un adevãrat monument al politicii
externe americane, cea mai importantã
legislaþie de politicã externã din ultimul
deceniu fiind legatã de numele sãu, având o
uriaºã activitate în materie de iniþiativã
legislativã. S-a remarcat ca principalul susþinãtor al extinderii NATO dupã 1990, domeniile senzitive legate de raporturile cu Rusia,
criza din Irak sau raporturile cu Europa ºi
China fiind sub amprenta impresionantei sale
cuprinderi ºi clarviziuni concretizate în legi
votate de Congres. În chiar timpul vizitei
fãcute de ministrul apãrãrii român la
Washington, D.C., în iunie 2001, Richard
Lugar a vorbit, pronunþându-se în favoarea
þãrilor baltice, Sloveniei ºi Slovaciei, dacã
cele douã din urmã continuã pe drumul pe
care s-au angajat, din perspectiva summit-ului
de la Praga. În ceea ce priveºte România, a
fost foarte categoric:
Sunt dezamãgit cã România ºi alte
naþiuni candidate nu au putut sã facã progrese
mai mari. Trebuie sã lucrãm cu Bucureºtii
pentru a-i readuce pe traseu16.
Personal, am o singurã concluzie:
ROMÂNIA NU ARE NICI O ªANSÃ
PENTRU PRAGA 2002. Exact ca la Madrid,
cu diferenþa cã la Madrid eram primii pe lista
de aºteptare dupã nominalizãrile pentru
Cehia, Polonia ºi Ungaria, iar acum navigãm,
undeva, în coada listei, în spatele Bulgariei.
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Recomand pentru viitor ca autoritãþile române
sã consulte barometrul Lugar-Biden-Helms
înainte sã facã promisiuni poporului român
referitoare la intrarea în NATO, din categoria:
Promitem ceea ce ºtim cã putem face ºi ne
þinem de cuvânt. ªi, evident, aºtept, ca orice
cetãþean al unei democraþii funcþionale, remanierea guvernamentalã ce se impune dupã un
eºec la Praga, care ar desfiinþa programul de
guvernare al echipei Nãstase. Evident, voi fi
fericit sã fiu contrazis de deznodãmântul summitului NATO din 2002, la care doresc, ca orice
român, o nominalizare a þãrii pentru intrarea în
Alianþã, ºi adresez anticipat scuze cititorilor
revistei Sfera Politicii, dacã concluzia mea se va
dovedi neîntemeiatã.

intelectualã ºi a celorlalþi colegi din guvern. Sã ºtiþi cã
atunci când vã propunem anumite lucruri, pentru o
cravatã sau alte lucruri, o facem tocmai pentru a mãri
capacitatea identitarã, capacitatea de a arãta cã suntem
o echipã ºi cã uneori putem ºi în acest mod sã marcãm
aceste lucruri. Dar cei care au rãmas cu mintea la
nivelul de pionieri sigur cã vor avea dificultãþi sã
priceapã aceste lucruri. Vezi RADOR, Teleconferinþa
premierului cu prefecþii st/Declaraþia primului ministru
Adrian Nãstase despre cravata guvernamentalã
RADIO ROMÂNIA ACTUALITÃÞI (27 iulie, ora 19:
43) - Emisiunea: Cronica sonoarã - Realizator:
Sorina Man.
8
( ) este deranjant acest sentiment cã suntem pe tot
felul de liste ºi cã sunt tot felul de tipi care ne dau note
pentru libertate, egalitate sau solidaritate. Vezi
Nãstase este iritat de raportul Departamentului de Stat
al SUA, în Ziua, sâmbãtã 14 iulie 2001.
9
BYLINE: By PHELIM MCALEER, HEADLINE:
WORLD NEWS - EUROPE: Few interested in tales of
Ceaucescus informers: Romanians, for long subject to
constant surveillance, are not rushing to read their
dossiers. Phelim McAleer reports, în The Financial
Times, April 25, 2001, Wednesday USA Edition 1,
SECTION: WORLD NEWS - EUROPE; Pg. 2.
10
Ibidem.
11
Vezi Adrian Severin, Macedonia - testul preºedinþiei
române a OSCE, în Ziua, 24 ºi 25 iulie 2001.
12
Vezi Agence France Presse, May 25, 2001, Friday
5:25 AM, Eastern Time, SECTION: International
news, HEADLINE: Controversial OSCE envoy
withdrawn from Macedonia.
13
Vezi Romania in the Process of European and
Atlantic Integration: Ways and Means to Catch up,
Address by H.E. Mr. Ion Iliescu, President of Romania,
Centre for European Policy Studies, Brussels, 10 July
2001.
14
Vezi TOWARDS A COMPASSIONATE CONSERVATIVE FOREIGN POLICY, Address by Senator
Jesse Helms (R-NC) Chairman, U.S. Senate
Committee on Foreign Relations, The American
Enterprise Institute, January 11, 2001.
15
Vezi CONGRESSIONAL RECORD  SENATE,
S6594, June 21, 2001.
16
Vezi Why Europe Still Matters and Why NATO
Should Enlarge, Again, Address by Senator Richard
G. Lugar to the CSIS Washington Roundtable on
Capitol Hill, June 13, 2001.

NOTE
RADIO FRANCE INTERNATIONALE (8 februarie,
ora 23:20)  Interviu cu Mircea Geoanã  Reporter:
Catrinel Trofin.
2
Conferinþa de presã a domnului Mircea Geoanã,
ministrul afacerilor externe, 05.01.2001.
3
Ibidem.
4
Between two extremes, în The Times, London, 4
decembrie 2000.
5
Romanias Bad Choices, în Washington Post,
Wednesday, December 6, 2000, Page A34.
6
( ) ªi de aici, un cerc vicios pe care îl bãnuiþi,
imaginea unei þãri pline de copii handicapaþi, când, de
fapt, profesorii sunt cei handicapaþi (subl.n.), cã nu
reuºesc sã înþeleagã care sunt problemele. Vezi
RADOR, O declaraþie a premierului Adrian Nãstase
provoacã proteste în rândul sindicatelor din
învãþãmânt, BBC (9 iulie, ora 18:00)  Realizator:
Adrian Chiculiþã.
7
Adrian Nãstase: Pentru cei care au trãit în þarã în
ultimii ani ºi nu au venit de pe alte continente, ei ºtiu
foarte bine cã ºi cravata pe care am avut-o la partid a
fost o cravatã opþionalã, pe care fiecare o purta atunci
când dorea. Faptul cã va exista un model de cravatã cu
stemã ºi care va putea sã fie purtatã oricând de oricine
în funcþie de moment, în funcþie de starea de spirit..., eu
cred cã dvs., colegii mei nu aþi avut nici o clipã îndoieli
în legãturã cu aceste lucruri. Din cei care s-au
prefãcut cã sunt proºti ºi cãrora le doresc sã nu
recidiveze, pentru cã s-ar putea sã-ºi creeze poteci
pe creier ºi chiar sã aibã probleme în viitor, deci au
putut sã creadã astfel de lucruri (subl.n.). Deci eu vã
rog sã aveþi încredere în continuare în capacitatea mea
1

VALENTIN STAN  a absolvit Facultatea de
Istorie ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti.
Este lector de relaþii internaþionale ºi istorie
contemporanã universalã la Facultatea de Istorie
a Universitãþii din Bucureºti. Doctor în Istoria
Relaþiilor Internaþionale. Membru în Consiliul
Centrului pentru Studii Euro-Atlantice al Universitãþii din Bucureºti.
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Un viitor care ne aºteaptã:
România ºi NATO sau România
ºi Rusia?
CRISTIANA TERENCHE
Îndeplinim condiþiile pentru a fi
primiþi în NATO? Credeþi cã vom fi invitaþi la
Praga sã intrãm în Alianþã? Cam acestea sunt
întrebãrile, ºi, desigur variantele lor, pe care
orice ziarist român care ajunge la Bruxelles,
la sediul NATO, dar ºi la SHAPE  cartierul
general al Alianþei de la Mons  le adreseazã
interlocutorilor sãi. ªi la fel de invariabil i se
rãspunde: Nu ºtim încã nimic. Decizia se va
lua anul viitor, dupã o evaluare fãcutã în mai
sau iunie. Sau cum i-a spus preºedintelui
Iliescu lord Robertson, secretarul general al
organizaþiei: Totul depinde de performanþele
dv., fãrã a avansa vreo promisiune cât de
micã. Nici nu putea, acel totul referindu-se
cu precizie la Planul de Acþiune pentru Aderare (MAP). Ideea susþinutã de toþi interlocutorii de la Bruxelles ºi Mons este cã toate
þãrile aspirante trebuie sã devinã candidate
credibile. NATO este o organizaþie serioasã
pentru care trebuie sã fii bine pregãtit politic,
economic, social ºi, desigur, militar. Sã-ºi
aducã contribuþia la operaþiunile Alianþei.
Pentru acest lucru, ele au nevoie de echipamente, dotare tehnicã ca sã fie la acelaºi nivel
cu trupele din þãrile membre spunea Jamie
Shea, fostul purtãtor de cuvânt al NATO,
acum director de comunicare.
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Alo? Kremlinul? Am mai primit un
document de la NATO!
MAP a fost propus þãrilor aspirante
la NATO dupã summitul de la Washington,
1999, dupã ce a avut loc prima lãrgire cu þãri
din fostul bloc socialist, fiind considerat
cheia intrãrii în valul urmãtor al extinderii.
El este stabilit de fiecare þarã candidatã în
funcþie de particularitãþile specifice ca sã
îndeplineascã criteriile  comune  de
aderare.
În principiu, acestea se referã la
stabilitatea politicã ºi economicã, la reforma
militarã, la resurse, la legislaþie ºi, nu în
ultimul rând, la asigurarea protecþiei informaþiilor. La Mons, un ofiþer britanic îºi
amintea de prima echipã de militari români
din cadrul Parteneriatului pentru Pace care
trebuia sã înveþe pas cu pas sistemul din
cadrul SHAPE. Astfel, când erau solicitaþi sã
dea un aviz pe un document, cu pretextul cã
nu cunosc bine limba englezã în care era
redactat, ei îl trimeteau prin fax la Bucureºti ºi
abia dupã aceea îl prezentau cu adnotãrile
cerute
Aparent, întâmplarea are un oarecare
caracter anecdotic  probabil cã este povestitã
ºi ziariºtilor din Bulgaria având ca eroi
militarii bulgari detaºaþi la Mons. Dar ea are
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un tâlc adânc: asigurarea protecþiei informaþiilor de cãtre viitoare þãri membre NATO
pare a fi criteriul decisiv în luarea deciziei
finale. Pânã la urmã nu conteazã atât de mult
nici stabilitatea economicã, nici reforma
militarã sau legislaþia, ci modul în care þãrile
aspirante sunt capabile ºi au voinþa politicã de
a întrerupe toate firele roºii ºi de a adopta
sistemele comune þãrilor din NATO în
transmiterea informaþiilor ºi în protejarea lor.
Drept urmare, ministerul român de
Externe a solicitat companiei americane
RAND Corporation (despre care se ºtie cã
elaboreazã ºi studii strategice ale politicii
americane) de a întocmi un studiu pe tema
eficientizãrii administrãrii informaþiei în
minister la standarde compatibile cu cele ale
altor ministere din statele membre ale NATO
ºi UE. Probabil dupã ce s-a fãcut atât de
multã vâlvã în jurul firului roºu despre care
presa scrie cã ar continua sã funcþioneze între
Cotroceni ºi Kremlin Dar ºi despre prezenþa în CSAT a unor persoane cu un trecut nu
tocmai limpede în privinþa relaþiilor cu Rusia,
de parcã special au fost puse acolo ca sã
trezeascã îndoieli la Bruxelles referitor la
încrederea în protejarea informaþiilor ºi,
drept urmare, sã compromitã aderarea noastrã
la NATO.
Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla
dupã elaborarea studiului, ºtiut fiind cã bani
sunt doar pentru el. Cât priveºte dotarea
corespunzãtoare, mai sunt câþiva ani de
aºteptat pânã sã se gãseascã sponsorii dispuºi
sã susþinã asemenea proiecte. Sau, mai ºtii?
Un Lukoil sau un Gazprom ar putea fi
interesaþi de aºa ceva. Cu condiþia sã
rãmânem în zona tampon dintre NATO ºi
Rusia? Depinde de scenariul ce se va adopta
la Praga.

Intrãm sau nu în NATO, structura
armatei se schimbã
Un alt criteriu al MAP se referã la
resursele umane ºi materiale pe care þara
noastrã le poate pune la dispoziþia NATO, mai
întâi ca producãtor de securitate (cum place
Bucureºtiului sã spunã) ca, apoi, dupã intrarea
în organizaþie, sã poatã cere sprijinul ei ºi în
calitate de consumator de securitate. Dupã
cum se aratã într-un comunicat al MApN,
pânã la sfârºitul anului 2003, structura de
forþe operaþionale va fi mai compactã, mai
performantã, mai eficientã, mai flexibilã ºi
compatibilã standardelor Alianþei. Un prim
pas, ºi acela foarte important, a fost numirea
unui civil în funcþia de ministru, aceasta fiind
una din principalele cerinþe ale Alianþei. A
doua cerinþã este reducerea efectivului militar.
Drept urmare, se doreºte ca la acea datã limitã
armata noastrã sã aibã 112.000 militari ºi
28.000 civili. Drept urmare, structura va arata
astfel:
Forþe active care vor cuprinde :
- forþe pentru apãrare colectivã: acele
structuri destinate participãrii la eforturile
colective de securitate (NATO, UE). Ele vor fi
compuse din: o brigadã mecanizatã ºi trei
companii specializate din cadrul Forþelor
Terestre; o escadrilã de aviaþie de vânãtoarebombardament, douã patrule de elicoptere de
atac ºi un avion transport C-130 Hercules din
cadrul Forþelor Aeriene; 3 nave purtãtoare de
artilerie din cadrul Forþelor Navale; structuri
care sã permitã înlocuirea, prin rotaþie, a celor
deja enumerate.
- Forþe pentru apãrarea naþionalã:
patru brigãzi luptãtoare, trei brigãzi de sprijin,
o brigadã logisticã precum ºi unitãþi de
cercetare, rãzboi electronic, transmisiuni,
paraºutiºti ºi NBC din compunerea Forþelor
Terestre; patru baze aeriene (dintre care douã
pentru NATO), douã escadrile de aviaþie de
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vânãtoare, o flotilã de transport, douã escadrile de elicoptere de transport, o brigadã de
rachete antiaeriene ºi alte unitãþi specializate
din compunerea Forþelor Aeriene; o fregatã,
cinci divizioane de nave ºi alte structuri
specializate din compunerea Forþelor Navale.
Forþele teritoriale vor fi alcãtuite din:
- Forþe cu nivel scãzut de reacþie:
patru batalioane special antrenate ºi echipate
pentru misiuni ONU ºi iniþiative pentru
apãrarea colectivã: nouã brigãzi luptãtoare;
patru brigãzi de sprijin; douã brigãzi logistice;
un regiment de rachete sol-aer; o bazã
maritimã; o bazã fluvialã; o bazã de instrucþie
navalã; alte structuri specializate.
- Forþe de rezervã.
Alte structuri :
Ministerul Apãrãrii Naþionale; Statul
Major General; Comandamentul Transmisiunilor; Comandamentul Logistic; structuri de
cercetare; statele majore ale categoriilor de
forþe ale armatei; Universitatea Militarã;
academiile categoriilor de forþe ale armatei;
ºcolile de aplicaþie ºi de subofiþeri; trei licee
militare; o brigadã logisticã; un regiment de
gardã; structuri de poliþie militarã; Direcþia
Topograficã Militarã; alte componente ºi
anexe subordonate structurilor centrale.
Primii paºi spre interoperabilitate
În 1994, în NATO a fost introdusã
iniþiativa Parteneriatului pentru Pace (PpP)
pentru a defini o nouã dimensiune a relaþiei
dintre Alianþa ºi þãrile sale partenere. Scopul
acestei iniþiative a fost acela de a permite
dezvoltarea militarã practicã conform intereselor ºi posibilitãþilor diferite ale þãrilor
participante ºi de a îmbunãtãþi capacitatea de
menþinere a pãcii prin intermediul planificãrii
comune, al pregãtirii ºi exerciþiilor care sã
ducã la creºterea interoperabilitãþii forþelor
militare ale þãrilor partenere cu cele ale
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NATO. Celula de coordonare a Parteneriatului(CCP) are sediul la Mons, la cartierul
general al forþelor aliate din Europa
(SHAPE). Aflatã sub autoritatea Consiliului
Atlantic de Nord, CCP are rolul de a coordona
activitãþile militare comune desfãºurate în
cadrul PpP ºi sã efectueze lucrãrile de
planificare militarã necesare implementãrii
aspectelor militare, în special în domeniul
exerciþiilor. Din 1998, din CCP fac parte ºi
militari din þãrile partenere ºi sunt detaºaþi
ofiþeri de stat major ai misiunilor þãrilor
partenere pentru a uºura legãturile. În felul
acesta, ei au posibilitatea sã participe la
procesul de planificare ºi evaluare care este
bianual ºi conþine elemente bi- ºi multilaterale. ªeful misiunii permanente a statului
major român la NATO este general Ghitas
Gavril, iar de puþin timp a fost ales (prin
concurs) colonel Nicuþ Valeriu în postul de
locþiitor ºef secþie PSE (Partner Staff
Element). Aceastã secþie (al cãrei concept a
fost lansat în 1998) pregãteºte materiale
pentru personalitãþile militare din NATO
necesare pregãtirii deciziilor politice. ªi este
singura care poate fi condusã de ofiþeri dintr-o
þarã partenerã. La Mons, unde l-am întâlnit pe
colonel Tifrea Ilie, am aflat cã batalionul
român de la Caiova se aflã în rezerva KFOR
ºi cã forþe române participã în mod regulat la
exerciþii comune la Marea Neagrã împreunã
cu Bulgaria ºi Turcia. Recent, ministrul Paºcu
anunþa participarea la exerciþiul multinaþional
de comandament asistat pe calculator Scutul
Pãcii în Ucraina ca exemplu de implementare a obiectivelor de parteneriat. Este de la
sine înþeles cã toate acestea nu se pot
desfãºura decât prin cunoaºterea limbii
engleze, limba oficialã în cadrul Alianþei,
capitol la care se spune cã stãm bine. La
restul, dotare ºi echipamente, situaþia este mai
serioasã. Astfel, pentru perioada 2001-2003,
România are nevoie de 100 milioane dolari ca
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sã punã în practicã reforma cerutã. Pentru
moment, Statele Unite au anunþat cã vor
acorda un ajutor financiar de 16,8 milioane
dolari pentru modernizarea armatei române.
De asemenea, în mod indirect, participarea la
privatizarea unor obiective strategice cu
caracter militar româneºti a unor firme din
þãrile membre NATO aratã o preocupare a
acestora faþã de modul în care Bucureºtiul
este decis sã li se alãture. Altfel spus, dacã
România vrea într-adevãr sã intre în clubul
lor, rupând astfel legãturile de decenii cu
Moscova.
Scenarii, scenarii
Dupã vizita fãcutã în Europa de
preºedintele SUA, George W. Bush, ºi mai
ales dupã declaraþiile de la Varºovia, este
sigur cã la summitul NATO de la Praga 2002
se va lua din nou o decizie de extindere a
Alianþei.
Astfel, scenariul cu opþiunea 0, adicã
nu intrã nici o þarã aspirantã, a cãzut.
Rãmâne varianta intrãrii Slovaciei ºi a
Sloveniei, întâlnirea Bush-Putin de la
Liubliana susþinând acest scenariu în faþa
celor care vor un val restrâns de lãrgire. Dar
Bush afirma la Varºovia cã uºile NATO sunt
deschise tuturor candidatelor, ceea ce lãsa sã
se înþeleagã cã toate aspirantele pot sã intre
împreunã în Alianþã dacã ele sunt în stare sã
îndeplineascã deja-faimosul MAP.
Ar mai fi un scenariu, preferat de
moderaþi care vor sã se evite reacþiile neaºteptate ale Moscovei faþã de aderarea þãrilor
baltice: Slovenia, Slovacia, România ºi
Bulgaria.
Care ar fi motivele unei asemenea
opþiuni? Se ºtie cã primele douã stau bine la
toate criteriile ºi nu ridicã probleme nici de
interoperabilitate, având în vedere cã armata
lor este aproape inexistentã iar trupele de

profesioniºti ce se vor crea vor fi de la bun
început conform standardelor Alianþei. De
aceea ele constituie, oricum, un grup preferenþial de aspirante. Cât priveºte þara
noastrã ºi Bulgaria, se pare cã starea continuã
de tensiune din Balcani le-a conferit un rol
strategic luat în seamã de analiºtii geopolitici
ai Alianþei.
Prin admiterea celor patru þãri,
Iugoslavia ar fi înconjuratã de state stabile ºi
democratice care sã o ajute sã revinã la un
echilibru politic ºi economic atât de necesar
ca sã punã capãt conflictelor interetnice din
zonã. În al doilea rând, prin România ºi
Bulgaria, care s-ar alãtura Turciei, NATO va
avea un control mai eficient asupra traficului
care se face în bazinul Mãrii Negre, dar ºi
asupra activitãþii subversive din spaþiul rusesc
ºi cel asiatic (vezi Cecenia sau Afganistan).
Desigur, amatorii de speculaþii vor broda din
nou teme legate de Vestul catolic medieval ºi
lumea ortodoxã care ar rãmâne iar pe din
afarã dacã România ºi Bulgaria nu vor fi
acceptate nici de aceastã datã .
Moscova, între orgolii ºi interese
Rusia este prea aproape ca sã fie
ignoratã, prea mare pentru a o integra ºi prea
puternicã din punct de vedere nuclear ca sã fie
lovitã. Te aºtepþi în orice moment sã o vezi
exploatând cea mai micã ocazie ca sã
tensioneze relaþiile dintre Europa ºi Statele
Unite: fie cã este vorba de NMD (scutul
american anti-rachetã), fie de extinderea
Alianþei Nord-Atlantice, fie de PESD (politica europeanã de securitate ºi apãrare).
Preocuparea Occidentului, implicit a
NATO, este de a da asigurãri Moscovei cã
extinderea Alianþei, dar ºi a Uniunii Europene, va contribui la securitatea ºi prosperitatea þãrilor care nu sunt membre ale acestor
douã organisme ºi cã ele nu vor fi abandonate
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ci vor continua sistemul de cooperare demarat
deja sub forma a variate parteneriate.
Dacã republicile baltice vor fi invitate
sã se alãture Alianþei, Rusia va trebui asiguratã de lipsa oricãrei intenþii ostile faþã de ea,
deoarece Moscova considerã cã este vorba de
o sfidare de neacceptat la adresa propriei
securitãþi.
S-a vãzut cu prilejul bombardamentelor asupra Iugoslaviei intransigenþa cu care
Rusia a reacþionat, refuzând orice tip de
dialog cu Bruxelles-ul pânã în luna mai anul
trecut. Astfel, e de prevãzut cã, ºi în cazul în
care nu este consultatã în privinþa extinderii,
ea sã rãspundã din nou cu îngheþarea
relaþiilor. Ca sã pregãteascã oarecum terenul,
NATO a deschis în februarie acest an un
Birou de informaþii la Moscova, dupã un an
de negocieri la sânge, ceea ce aratã cât de
greu cedeazã mândria ruºilor. Ei vor sã spunã
cã Alianþa nu este principalul partener de
dialog în materie de securitate europeanã, ci
unul din diverºii sãi parteneri într-un
asemenea dialog.
Aºa se explicã insistenþa cu care ei
promoveazã OSCE în arhitectura de securitate pan-europeanã ºi, în acelaºi timp, cu
care se opun unei eventuale aderãri la NATO
a þãrilor baltice. O Alianþã Nord-Atlanticã
viitoare care sã aibã membri în aproape toatã
Europa ºi legãturi extinse pânã în Caucaz ºi în
Asia centralã în cadrul Parteneriatului pentru
Pace ar putea compromite ºansele oricãrei
alte instituþii (OSCE?) sã joace un rol mai
mare în materie de securitate la nivel paneuropean. În aceste condiþii, Moscova nu ar
avea altceva de fãcut decât sã strângã relaþiile
de cooperare cu NATO .
Pe de altã parte, din 1998, SUA ºi-au
schimbat politica externã, devenind mai puþin
interesate de întãrirea cooperãrii în domeniul
securitãþii comune dar mai preocupate de
promovarea intereselor naþionale. Drept
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rezultat, Statele Unite au devenit mai atente în
alegerea situaþiilor ºi þãrilor în care sã fie
prezente cu trupe, cu consilieri sau cu bani. În
opinia unor politologi de la Moscova, chiar ºi
Rusia a devenit mai puþin interesantã din
punct de vedere diplomatic în ochii americanilor, ceea ce îl preocupã pe Putin. Expulzarea din primãvarã a celor 52 de spioni ruºi
din SUA este doar un exemplu.
În acelaºi timp, atenþia cu care
Washington urmãreºte ce se întâmplã la
Beijing aratã cã noul adversar, sau partener, al
americanilor ar putea deveni China.
De aceea întâlnirea Bush-Putin din
Slovenia a fost prezentatã de ruºi ca un
moment de prestigiu pentru Rusia, care vrea
sã arate cã este recunoscutã ca o mare putere
ce joacã în continuare un rol de prim plan în
afacerile lumii. Important este dacã Moscova
îºi va înfrânge asemenea orgolii când se va
discuta extinderea Alianþei ºi îi va convinge
pe partenerii de la Bruxelles cã are interese
comune de securitate .
În acest sens, este de vãzut cum ne
considerã ruºii: în sfera lor de influenþã din
perspectiva controlului asupra Balcanilor, sau
ca zonã de transfer (mai corect, trafic) spre
Europa, ca ºi pânã acum. Numai dupã ce se va
limpezi cadrul de relaþii Rusia-NATO în
toate planurile, vom ºti dacã ne va mai
vinde cineva ruºilor, aºa cum s-a întâmplat
în urmã cu decenii
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România ºi dosarul OSCE
ANA DINESCU

Sfârºitul Rãzboiului Rece, al lumii
structurate în baza a douã blocuri în conflict
latent, a dus la o reorganizare a întregii arhitecturi a relaþiilor internaþionale. Acest proces
de reaºezare este departe de a se fi încheiat:
crizele ºi rãzboaiele din Balcani au impus noi
dezbateri despre rolul ºi scopul organizaþiilor
internaþionale (ONU, UE, OSCE, NATO) ºi a
introdus noi elemente ale noilor identitãþi ale
acestora. Aflându-se în egalã mãsurã pe
poziþii de partenere ºi competitoare, organizaþiile internaþionale îºi (re)definesc agenda de
prioritãþi ºi sistemul relaþional.
România, ca preºedinte în exerciþiu al
OSCE, pe parcursul acestui an, ºi deþinând ºi
preºedinþia Adunãrii Parlamentare a organizaþiei are, astfel, posibilitatea sã se implice în
mod direct în dezbaterea despre viitorul
arhitecturii internaþionale ºi sã marcheze
etape importante în evoluþia acesteia. Prin
poziþiile reprezentanþilor noºtri în aceste
foruri ne putem dovedi parteneri credibili de
dialog ai factorilor de decizie internaþionali.
Coerenþa demersurilor, indiferent de culoarea
politicã a puterii de la Bucureºti, reprezintã un
element de bazã al viitorului nostru pe
eºicherul mondial ºi ar putea cântãri în mod
considerabil în deciziile privind acceptarea
ca membru cu drepturi depline în UE ºi
NATO.

Însã, imaginea pe plan internaþional a
României nu poate face abstracþie de poziþiile
politicii interne, ale partidelor parlamentare ºi
ale Guvernului, în domeniul economic, social
sau al drepturilor omului. Justa balanþã a
acestor douã dimensiuni reprezintã cheia
succesului românesc pe termen lung. Din
pãcate, rezultatele ultimelor alegeri din 2000,
cu un procent ridicat obþinut de forþele
naþionaliste neo-comuniste  din motive a
cãror analizã nu face obiectul articolului de
faþã  au îngrijorat cancelariile occidentale în
legãturã cu consistenþa democraþiei româneºti, iar performanþele economice slabe ne
plaseazã pe ultimele locuri în rândul þãrilor
candidate la aderarea la UE.
În aceste condiþii, bilanþul prezenþei
româneºti în fruntea organismelor OSCE s-ar
putea limita doar la performanþele celor care
ocupã poziþiile respective. Eforturile puterii
de la Bucureºti trebuie, astfel, sã vinã în
sensul obþinerii de rezultate concrete pe plan
intern  creºtere economicã, scãderea inflaþiei, rezolvarea problemei copiilor instituþionalizaþi, securizarea frontierelor fiind doar
câteva din punctele fierbinþi ale discuþiilor cu
forurile europene ºi euro-atlantice care sã
vinã în completarea succeselor obþinute pe
plan extern.
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Nouã planuri ale arhitecturii
internaþionale dupã sfârºitul
Rãzboiului Rece
Sfârºitul regimurilor comuniste, reunificarea Germaniei ºi dezmembrarea Uniunii
Sovietice sunt tot atâtea evenimente care au
fãcut caducã vechea distincþie dintre Estul ºi
Vestul Europei. Agenda prioritãþilor internaþionale s-a modificat radical: obiectivele sunt
acum mult mai numeroase ºi, nu de puþine ori,
contradictorii. Statele susþin cã vor sã
construiascã în egalã mãsurã democraþia,
standarde pentru respectarea drepturilor
omului ºi libertãþilor civile, a drepturilor
minoritãþilor, sã limiteze deteriorarea mediului ºi sã limiteze comerþul cu armament. Iar
aceste teme se regãsesc atât în proiectele de
politicã externã ale statelor, cât ºi pe ordinea
de zi a discuþiilor organizaþiilor internaþionale. Care organizaþii internaþionale îºi cautã
acum noile rosturi pe tabla de ºah a lumii.
Europa a început deja sã-ºi declare autonomia
faþã de hegemonia americanã ºi, primul pas în
acest sens îl reprezintã proiectul creãrii unei
forþe de apãrare a vechiului continent care,
deºi susþine cã nu ar putea exista decât în
complementaritate cu NATO, în timp ar putea
deveni o contrapondere a Alianþei. La aceastã
poziþie trebuie adãugate ºi declaraþiile de
respingere a multor state europene privind
planul Scutului de Apãrare Anti-Rachetã,
lansat de administraþia Bush.
Nu trebuie uitate nici discuþiile privind lãrgirea UE ºi NATO cãtre Est. Dacã în
cazul Alianþei accentul cade în special pe
stadiul reformei forþelor armate ºi pe garanþiile de securitate pe care le poate oferi statul
care doreºte sã devinã membru al organizaþiei, în cazul Uniunii Europene situaþia este
mult mai complicatã. Aºteptãrile noilor
popoare eliberate de represiunea comunistã se
confruntã cu îngrijorãrile cetãþenilor occi-
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dentali, care se tem de o instabilitate a pieþei
muncii, dar ºi de cheltuieli suplimentare care
ar trebui sã suporte pentru nu se ºtie cât timp
aducerea la acelaºi nivel a vecinilor mai
sãraci. Pentru milioanele de locuitori ai
fostului spaþiu aflat sub influenþa Moscovei
timp de aproximativ 50 de ani ºi care se aflã
de peste un deceniu într-o permanentã
tranziþie, Europa reprezintã în primul rând
prosperitate ºi libertate de circulaþie. Primirea
în UE apare astfel ca un panaceu al tuturor
frustrãrilor suferite de zeci de ani. Dar, ceea
ce începe sã devinã din ce în ce mai evident ºi
pentru reprezentanþii Estului este cã Uniunea
nu este încã pregãtitã sã facã faþã primirii de
noi membri. Este adevãrat cã multe state foste
comuniste se confruntã cu probleme foarte
mari ºi, la nivelul populaþiei, se manifestã
destulã rezistenþã faþã de mãsuri radicale în
domeniul privatizãrii, protecþiei sociale sau
agriculturii. Cã ºomajul este destul de mare,
iar inflaþia cu douã cifre aduce o mare parte a
populaþiilor la limita subzistenþei, iar nivelul
de viaþã va fi pentru mulþi ani inferior celui
din Occident, cã gradul de îndatorare faþã de
instituþiile financiare internaþionale creºte, în
timp ce Guvernele ezitã sã ducã pânã la capãt
reforme dureroase, dar necesare în opinia
factorilor de decizie europeni. Timpul tranziþiei este comprimat, ritmul este mult mai alert,
pentru cã ºi decalajele sunt foarte mari. În
fond, este vorba de a ajunge din urmã þãri cu
un avans de cel puþin 50 de ani în domeniul
democraþiei ºi economiei de piaþã.
Dar nici la Bruxelles lucrurile nu sunt
tocmai clare. Cetãþenii din spaþiul comunitar
se simt din ce în ce mai înstrãinaþi de o
organizaþie devenitã birocraticã, la limitã,
nereprezentativã, care le cere sã plãteascã
pentru vecinii mai sãraci din Est. Amploarea
miºcãrilor anti-globalizare, manifestate violent la ultimul summit al UE de la Göteborg,
constituie un avertisment serios asupra
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viitorului Europei. De asemenea, mulþi dintre
cetãþenii celor 15 se tem cã vecinii lor mai
sãraci ar putea sã le ia ºi locurile de muncã, de
unde ºi discuþiile din Austria ºi Germania în
special privind impunerea unor limite de timp
în privinþa dreptului de muncã pentru
cetãþenii statelor foste comuniste. Mãsurã
care, în mod normal, a stârnit discuþii aprinse
în capitalele statelor aflate pe primele locuri
ale listei de aºteptare pentru aderare, care
acuzã tratamentul discriminatoriu ºi avertizeazã asupra posibilei scãderi a susþinerii
populaþiei pentru procesul de aderare. Declaraþiile premierului ungar, Viktor Orban,
potrivit cãruia existã viaþã ºi în afara Uniunii
Europene, dincolo de posibilele conotaþii
populiste atrag atenþia Bruxelles-ului cã rãbdarea candidaþilor nu trebuie pusã prea mult
la încercare. Rãmâne însã, în aer, întrebarea: Ce
altã variantã ar fi posibilã, acum, în afara UE?
Rãzboiul din Kosovo ºi evoluþiile din
spaþiul fostei Iugoslavii  în special deteriorarea climatului interetnic din Macedonia 
au înmulþit în egalã mãsurã numeroasele
suspiciuni asupra modului în care ar trebui sã
se facã reforma instituþiilor internaþionale.
Organizaþia Naþiunilor Unite s-a dovedit, ca ºi
în timpul conflictelor anterioare din Bosnia ºi
Croaþia, neputincioasã în faþa valului de
violenþe, iar misiunile sale de menþinere a
pãcii nu au putut câºtiga prea mult încrederea
nici uneia dintre pãrþile aflate în conflict.
OSCE, clãditã pe temeliile Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa, se implicã
la rândul sãu din ce în ce mai mult în procesul
de gestionare a conflictelor, încercând, deºi
neîndemânatic în unele cazuri sã-i aducã la
masa tratativelor pe reprezentanþii grupurilor
plasate pe poziþii de multe ori ireconciliabile.
Mai nou, de doi ani ºi-a fãcut simþitã prezenþa
un alt organism  Pactul de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est  care, potrivit afirmaþiilor
reprezentanþilor sãi, se doreºte a fi o agenþie

de prevenire a conflictelor, în a cãrei ecuaþie
intrã deopotrivã promovarea drepturilor
omului ºi democraþiei, prosperitatea economicã ºi securitatea regionalã. Pactul doreºte
ca, prin susþinerea financiarã a unor proiecte
comune, regionale, sã ofere o alternativã
tensiunilor ºi violenþelor. Deºi nu puþine au
fost criticile legate de lentoarea procesului
de finanþare, ºi acest for încearcã sã se impunã
din ce în ce mai curajos pe scena internaþionalã ºi chiar sã se implice în rezolvarea
unor situaþii unde alte organizaþii au eºuat.
Cum ar fi, de pildã, în Macedonia, unde atât
NATO, cât ºi OSCE au fost acuzate de
autoritãþile de la Skopje cã au încercat sã
dialogheze cu gherilele UCK, încãlcându-ºi
promisiunile privind izolarea din toate punctele de vedere a separatiºtilor.
Acestea sunt doar câteva din dilemele
care frãmântã astãzi scena politicã internaþionalã, iar discuþia este departe de a fi
încheiatã. Cum poate, însã, contribui România la aceste dezbateri ºi ce poate aduce ea
nou? O þarã cu o economie în dificultate, cu o
corupþie ridicatã, cu o clasã politicã imaturã ºi
cu o populaþie frustratã de lipsuri economice
ºi o tranziþie prelungitã ºi fãrã un contur
programatic foarte clar. Sau, mai bine zis, în
ce mãsurã participarea noastrã la nivel înalt în
organismele internaþionale, cum ar fi OSCE,
ne poate îmbunãtãþi curriculum nostru vitae
pentru a deveni competitivi ºi interesanþi, ca
parteneri de dialog, pentru Europa?
Ce este ºi ce vrea OSCE
Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa, în formula de acum, a
fost creatã în 1994, la summit-ul de la
Budapesta, pe structurile Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa. Carta de la
Paris pentru o Nouã Europã, semnatã pe 21
noiembrie 1990, recunoscând sfârºitul Rãzbo-
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iului Rece ºi începutul unei noi perioade în
istoria relaþiilor internaþionale. Þãrile semnatare ale Cartei recunosc necesitatea demarãrii
unui proces de instituþionalizare a CSCE prin
intermediul unui mecanism de consultãri
politice ºi crearea unor instituþii permanente.
Momentul marcheazã astfel încheierea unei
etape începute prin procesul de la Helsinki,
în 1975, la care au fost parte toate statele
europene, cu excepþia Albaniei, plus Statele
Unite ºi Canada. Punctul ºapte al Declaraþiei
finale de la Helsinki fãcea referire în mod
expres la angajamentul þãrilor participante la
proces de a respecta drepturile omului ºi
libertãþile fundamentale, inclusiv libertatea de
gândire ºi a credinþei. Dar, deºi, cel puþin din
punct de vedere teoretic, problema în sine
putea acum sã fie discutatã în cadrul întâlnirilor oficiale, faptul cã aceste drepturi ºi
libertãþi au continuat sã fie încãlcate în mod
grosolan în fostul bloc sovietic ridicã serioase
semne de întrebare asupra rolului organizaþiei
din acest punct de vedere. Cu toate acestea,
CSCE s-a implicat în soluþionarea a numeroase cazuri privind cãsãtoriile mixte sau
reîntregirea familiei.
Este adevãrat cã, din perspectiva
situaþiei din timpul Rãzboiului Rece, prevederi ca reþinerea de la acþiuni de forþã sau
utilizarea forþei, respectarea integritãþii teritoriale, neintervenþia în treburile statului
sau cooperarea între state au contribuit în
mod semnificativ la reducerea tensiunilor
militare între Pactul de la Varºovia ºi NATO.
Acum, Organizaþia pentru Securitate
ºi Cooperare în Europa ºi-a stabilit ca principale prioritãþi: consolidarea valorilor comune
ale statelor membre ºi sprijinirea construirii
unor societãþi democratice bazate pe statul de
drept; prevenirea conflictelor locale; restabilirea stabilitãþii ºi instaurarea pãcii în zonele
unde au loc rãzboaie; depãºirea deficitului de
securitate ºi evitarea creãrii de noi divizãri
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politice, economice sau sociale prin promovarea unui sistem de securitate bazat pe cooperare. Organizaþia s-a adaptat din mers, în
funcþie de situaþiile apãrute pe teren. În 1997
a fost creat reprezentantul pentru libertatea
presei ºi a fost întãritã dimensiunea economicã. În 1998 au început activitãþile de monitorizare a forþelor de poliþie. La summit-ul de
la Istanbul din 1999 a fost semnatã o Cartã
pentru Securitate Europeanã care întãreºte
rolul OSCE în prevenirea conflictelor ºi
contribuþia la normalizarea situaþiilor în þãrile
devastate de rãzboi. Preºedintele în exerciþiu
al organizaþiei este învestit cu responsabilitate
pentru activitãþile desfãºurate la nivel
executiv ºi coordonarea activitãþilor curente
ale acesteia: coordonarea instituþiilor, reprezentarea OSCE, supravegherea activitãþilor
privind prevenirea conflictelor, administrarea
crizelor ºi reconstrucþia post-conflict. De
troika OSCE depind Oficiul pentru Instituþii
Democratice ºi Drepturile Omului, Reprezentantul pentru Libertatea Presei, secretariatul
general ºi Înaltul Comisar pentru Drepturile
Minoritãþilor.
Carta de la Paris pentru o Nouã
Europã recunoaºte rolul legislativului în
procesul de la Helsinki, subliniind necesitatea
creãrii unei Adunãri Parlamentare a organizaþiei reînnoite. Creat oficial la Madrid, în
1991, legislativul OSCE ºi-a þinut prima
ºedinþã la Budapesta, la începutul anului
urmãtor. În principal, acestui organism îi
revine sarcina de a facilita dialogul interparlamentar, de a contribui la dezvoltarea structurilor instituþionale ale organizaþiei, de a
sprijini consolidarea democraþiei în statele
participante ºi de a dezvolta ºi promova
mecanisme pentru prevenirea ºi rezolvarea
conflictelor. Din 1993, AP-OSCE s-a implicat
activ în acþiuni de monitorizare a procesului
electoral, printre altele, în Bosnia-Herþegovina, Albania, Croaþia, Slovacia ºi Federaþia
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Rusã. Preºedintele legislativului organizaþiei
este cel mai înalt reprezentant al acesteia ºi
prezideazã întâlnirile Adunãrii, fiind asistat
de un secretar general. Hotãrârile AP nu sunt
obligatorii pentru organizaþie, însã preºedintele în exerciþiu ºi celelalte foruri nu pot
ignora punctul de vedere al acestui for.
Preºedintele în exerciþiu ºi cel al Adunãrii Parlamentare au, cel puþin la nivel
teoretic, atribuþii diferite în baza principiului
separaþiei puterilor: executivul trebuie sã
acþioneze prin consensul tuturor statelor
participante, în timp ce legislativul ia decizii
în baza unui vot majoritar. Raporturile dintre
cele douã foruri trebuie sã fie de cooperare,
linia de comandã a organizaþiei fiind, însã,
stabilitã de preºedintele în exerciþiu. Preºedintele AP-OSCE participã în mod regulat la
reuniunile troicii ºi prezintã declaraþii ale
Adunãrii în cadrul reuniunilor la nivel înalt ºi
ministerial ale organizaþiei.
România ºi dosarele organizaþiei
România a preluat preºedinþia în
exerciþiu al OSCE pe 1 ianuarie 2001. Cu
puþin timp înainte de acest moment, în
România au avut loc alegeri, cu rezultate ºi
scoruri care au îngrijorat cancelariile occidentale în privinþa posibilei reorientãri a
viitoarei puteri. În aceste condiþii, ministrul
de Externe de atunci, Petre Roman, a trebuit
sã dea asigurãri la Viena, omologilor din UE
cã scrutinul parlamentar s-a desfãºurat într-o
manierã democraticã ºi a exprimat convingerea cã România va reuºi sã se guverneze
dupã opþiunile sale fundamentale de dezvoltare economicã ºi socialã, în concordanþã cu
standardele europene ºi cã va avea o politicã
externã dinamicã, conformã opþiunilor euroatlantice.
La preluarea preºedinþiei, România ºi-a
propus ca obiective principale: întãrirea

rolului OSCE ca forum de dialog politic ºi de
cooperare; întãrirea capacitãþilor operaþionale
ale organizaþiei, protejarea ºi promovarea drepturilor omului (inclusiv ale minoritãþilor naþionale), întãrirea instituþiilor democratice ºi a
statului de drept ºi consolidarea reformei economice în þãrile aflate în tranziþie. În mod special, România pledeazã pentru accentuarea
diferitelor dimensiuni ale securitãþii  politicomilitarã, economicã ºi umanã, prin crearea de
grupuri de analizã ºi de acþiune pe teren care sã
se concentreze pe probleme specifice.
Prezenþa româneascã în fruntea celor
douã organisme ale OSCE reprezintã o ocazie
foarte bunã pentru Bucureºti de a se impune
pe traiectoria traseelor diplomatice internaþionale. Pe teren, însã, în scurt timp au apãrut
fricþiuni între deþinãtorii acestei funcþii, dupã
ce Adrian Severin s-a plâns de lipsa de
cooperare cu ºeful diplomaþiei româneºti.
Neînþelegerile care durau de mai mult timp
înainte de a izbucni în presã, au ridicat din
nou semne de întrebare asupra seriozitãþii
demersurilor româneºti. Deºi problemele de
comunicare dintre cei doi par a fi pentru
moment rezolvate, spectrul dezbinãrii care
planeazã asupra multora dintre acþiunile noastre
 ºi nu numai la nivelul politicii externe, cel mai
elocvent exemplu fiind scandalurile care au
marcat cei patru ani ai mandatului coaliþiei
CDR-USD-UDMR  ne pot afecta pe termen
lung imaginea în faþa cancelariilor occidentale.
Mai ales atunci când protagoniºtii diverselor
dispute sunt în egalã mãsurã valoroºi pentru
diplomaþia româneascã ºi internaþionalã.
Adrian Severin a fost ales în funcþia
de preºedinte al AP-OSCE la sesiunea þinutã
la Bucureºti, fiind primul deþinãtor al acestei
funcþii provenit din Europa Centralã ºi de Est.
Dincolo de încãrcãtura simbolicã a unei
asemenea decizii, trebuie þinut cont ºi de prestaþia internaþionalã a lui Severin, care a
câºtigat încrederea ºi simpatia forurilor euro-
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pene, dincolo de problemele politice pe care
acesta le-a avut la Bucureºti. Iniþiativele avute
la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei
(APCE) ºi alte misiuni de succes la OSCE 
cum ar fi rapoartele privind situaþia din Belarus
pentru care, de altfel, a ºi fost felicitat la scenã
deschisã la Bucureºti, de fosta deþinãtoare a
preºedinþiei AP-OSCE, Helle Degn, l-au fãcut
un candidat de succes pentru conducerea acestui
for ºi activitatea intensã desfãºuratã în timpul
primul an de mandat îl propun pentru o nouã
candidaturã la reuniunea Adunãrii din iulie a
acestui an, de la Paris.
La rândul sãu, Ministrul de Externe,
Mircea Geoanã, are ºi el o carierã îndelungatã în
problemele de politicã internaþionalã. La puþin
timp dupã ce a intrat în minister, în 1990, a
ocupat funcþia de ºef al direcþiei pentru afaceri
europene, iar în 1991 a condus delegaþia
României la CSCE. În perioada 1993-1995 a
fost purtãtor de cuvânt al ministerului. În 1996,
la vârsta de 37 de ani a devenit cel mai tânãr
ambasador al corpului diplomatic în Statele
Unite, funcþie pe care a ocupat-o pânã în 2000,
când a fost desemnat de noul Guvern Nãstase în
funcþia de ministru de Externe, fiind singurul
membru al Executivului care nu este membru al
PDSR, ºi care s-a pãstrat departe de problemele
politicii interne.
Într-un bilanþ sumar, ambii reprezentanþi
ai României la OSCE au reuºit sã se dovedeascã
parteneri de dialog ai forurilor internaþionale.
Mircea Geoanã a fãcut de la preluarea
preºedinþiei veritabile tururi de forþã în
capitalele europene, în Statele Unite  unde a
fost primul ºef al diplomaþiei care s-a întâlnit cu
secretarul de stat Colin Powell, la puþin timp de
la instaurarea noii administraþii George W. Bush ,
în Balcani, Rusia sau Caucaz. În timpul preºedinþiei României a fost redeschisã misiunea
organizaþiei în Cecenia, în parte, ºi ca urmare
a eforturilor întreprinse de preºedinþia austriacã. Scandalul reprezentantului personal al
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preºedintelui în exerciþiu pentru Macedonia,
ambasadorul american Robert Frowick, acuzat
de demararea de negocieri cu separatiºtii
albanezi, lucru dezavuat de autoritãþile de la
Skopje  care, de altfel, i-au ºi cerut acestuia sã
pãrãseascã þara  dar ºi de misiunea organizaþiei
în aceastã þarã, este, pânã acum, singurul
incident care a umbrit activitatea româneascã în
acest for al OSCE. În ce-l priveºte, Adrian
Severin a fãcut ºi el eforturi pentru reforma
legislativului pe care îl conduce, pentru
creºterea importanþei acestuia ºi a cooperãrii cu
celelalte foruri similare ale altor organizaþii
europene ºi internaþionale.
Ofensiva diplomaticã româneascã de la
OSCE trebuie privitã ºi în contextul regional din
care facem parte. Ungaria este în drum drept
spre Uniunea Europeanã ºi membrã a NATO,
drumul sãu din punct de vedere al politicii
externe fiind foarte clar orientat de agenda euroatlanticã. Bulgaria continuã sã rãmânã în
expectativã, iar poziþiile diplomaþiei de la Sofia
au devenit cunoscute mai ales în problema
scoaterii acestei þãri de pe aºa-numita listã
neagrã a vizelor. Poziþii care contravin, de
multe ori flagrant, politicii de bunã vecinãtate
promovatã de mai toate organizaþiile internaþionale. Ameninþarea cu ieºirea din Pactul de
Stabilitate, în cazul în care va întârzia primirea
þãrii în UE ºi acordarea permisului de liberã
circulaþie, criticile violente aduse României sunt
doar câteva din bilele negre ale vecinei noastre
de la sud. Moldova este în pragul falimentului
economic ºi, dezorientatã, cautã orice gurã de
aer pentru a scãpa de marasm, fie cã ea vine de
la Moscova, Bucureºti sau Bruxelles. Iugoslavia
încearcã sã priveascã spre viitor, cu o economie
distrusã de zece ani de rãzboi ºi embargo, ºi cu
o situaþie politicã internã ce rãmâne în continuare problematicã. Iar Ucraina are serioase
probleme economice, cu un grad ridicat de
corupþie ºi cu aceeaºi poziþie oscilantã în ce
priveºte relaþiile cu Bruxelles-ul ºi Moscova ca
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ºi Moldova dealtfel. În aceste condiþii, România
poate juca un rol foarte important, implicându-se
atât în medierea conflictelor din regiune, în
special în Balcanii de Vest, dar ºi ca un
intermediar în relaþiile dintre statele care ar
putea fi incluse într-un nou val de extindere al
UE  cum ar fi Ucraina ºi Moldova, care pentru
prima datã de la cãderea Uniunii Sovietice au
fost invitate sã participe la conferinþa
interguvernamentalã a Uniunii. Iniþiativele
noastre din cadrul OSCE, dar ºi cele ale Pactului
de Stabilitate ne oferã ºanse mari în ofensiva
pentru integrarea europeanã ºi euro-atlanticã.
Dar, ce încredere poate avea cineva într-o
þarã care pledeazã pentru întãrirea dimensiunii
economice ºi pentru economia de piaþã, în timp
ce la ea acasã, o privatizare câºtigatã în condiþii
pe care doar justiþia le poate verifica ºi, eventual,
pune sub semnul întrebãrii este anulatã prin
decizie guvernamentalã? Ceea ce nu are nimic
de-a face cu economia de piaþã sau libera
concurenþã. Sau ce concluzie poþi trage când afli
cã dupã aproape 12 ani de la schimbarea de
regim restituirea proprietãþilor confiscate de
statul comunist este un proces destul de
înceþoºat, iar investitorii strãini nu pot avea nici
o garanþie cã terenurile sau imobilele pe care le
cumpãrã nu aparþin, de fapt, altor persoane decât
cel care s-a declarat drept proprietar, ºi procesele
în care ar fi implicaþi i-ar costa cu mult mai mult
decât evaluaserã investiþia la venirea în þarã? Nu
mai vorbim de cazurile de corupþie prezentate
de ani de zile în mass-media ºi care treneazã,
atunci când nu sunt pur ºi simplu ignorate de
Justiþie. Sau de situaþia copiilor instituþionalizaþi,
problemã pentru care s-au organizat zeci de
seminarii internaþionale sau naþionale, la munte
sau în hoteluri cu multe stele din Bucureºti, dar
care continuã sã rãmânã nesoluþionatã. ªi atunci,
mai poþi vorbi de medierea conflictelor, de
gestionarea crizelor sau de diplomaþia preventivã tot atât de senin? Este adevãrat cã România
a început tranziþia dupã un regim dement, dar ºi

întârzierea în rezolvarea unor probleme  cum
ar fi cea a proprietãþii sau lipsa unor reglementãri stabilite odatã pentru totdeauna în materie de
privatizare sunt un balast din ce în ce mai greu
de la un an la altul. În lipsa unor demersuri
stabile pe plan intern, orice acþiuni de politicã
externã, fie ele strãlucite ºi de naturã sã marcheze istoria relaþiilor internaþionale, nu vom
putea reuºi prea curând sã depãºim zona gri.
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Noua Europã
 între utopie ºi realitate 
CRISTINA MARIA PANÞÎRU

Lãrgirea va transforma Uniunea
într-o putere continentalã. Ea va însemna
reunificarea Europei, ivirea unui focar major
al vieþii internaþionale. Aceastã Europã reunificatã va fi puternicã ºi se va distinge printr-un
pronunþat simþ al responsabilitãþilor sale( ).
Lãrgirea va însemna sfârºitul a cincizeci de
ani de divizare ideologicã. Va fi, de asemenea,
victoria finalã a democraþiei asupra totalitarismului, care va urma firesc înfrângerii
naþional-socialismului, fascismului ºi demolãrii Zidului Berlinului. Uniunea lãrgitã va fi
puternicã, dar nu va fi niciodatã dominatoare... (Pentru o Europã puternicã, cu o
structurã lãrgitã ºi eficientã, discursul lui
Romano Prodi, Preºedintele Comisiei Europene, Institutul de Studii Politice, Paris, 29
mai, 2001)
Este realizabil acest proiect politic?
Cum va fi pus el în aplicare? Cine sunt actorii
politici care îl vor înfãptui? Care este rolul
României în acest scenariu? Ce gândesc
românii despre viitoarea lor patrie, Europa?
Proiectul politic al Uniunii Europene a
fost iniþiat în anii 50 ºi s-a dezvoltat treptat:
la început erau 6 membri  Belgia, Germania,
Franþa, Italia, Luxemburg, Olanda; au fost
incluºi, treptat, încã 9 membri  Danemarca,
Grecia, Spania, Irlanda, Austria, Portugalia,
Finlanda, Suedia, Anglia. În 1997 Comisia
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Europeanã adoptã Agenda 2000  programul
de mãsuri pentru aderarea noilor membri, din
centrul ºi sud-estul Europei, zona Balticã ºi
cea Mediteraneanã.1 În decembrie 1999
Consiliul European de la Helsinki confirma
caracterul global al procesului de extindere
(perspectivã diferitã de politica anterioarã,
favorabilã extinderii graduale, în trei viteze).
Drept urmare au fost invitate la negocierile
pentru aderare, pe lângã þãrile din primul val
(Cipru, Republica Cehã, Ungaria, Polonia ºi
Slovenia), ºi Letonia, Lituania, Slovacia,
România, Bulgaria ºi Malta (al doilea val).
Negocierile propriu-zise cu acestea au fost
lansate în februarie 2000. Iar obiectul lor este
adoptarea acelui acquis communitaire, alcãtuit din 31 de capitole. Un puternic impuls dat
aderãrii îl constituie ajutorul de pre-aderare
acordat þãrilor candidate în perioada 20002006 prin programele PHARE, ISPA ºi
SAPARD.2
Au existat anumite faze (nu neapãrat
consecutive) ale construcþiei Uniunii Europene: 1. Zona liberului schimb; 2. Uniunea
vamalã; 3. Piaþa comunã ºi integrarea economicã; 4. Uniunea economicã ºi monetarã; 5.
Uniunea/integrarea politicã; 6. Comunitatea
culturalã, respectând principiul unitãþii în
diversitate.3 Prin crearea spaþiului economic
european (piaþa comunã) s-a pãstrat suvera-
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nitatea statelor naþionale care pot participa la
zona de liber schimb. Adoptarea tratatului de
la Amsterdam, a Tratatului de la Maastricht ºi
a Strategiei de pre-aderare pentru þãrile din
Europa centralã ºi de est au fost paºi hotãrâtori pentru a ajunge la etapa cea mai controversatã, crearea Noii Europe, constituirea
Europei Federale sau a Statelor Unite ale
Europei, ceea ce presupune limitãri benevole
ale suveranitãþii naþionale în favoarea apartenenþei la supraputerea economicã, militarã
ºi politicã amintitã.4
Pasul necesar spre aceastã ultimã fazã
este aplicarea Tratatului de la Nisa. El va
determina configuraþia politico-economicã a
Europei, rolul Noii Uniuni Europene ºi
raporturile ei cu statele membre (care vor fi,
în urmãtorii 10 ani, în numãr de 27). Prin
urmare, întrebarea Cum va fi Noua Europã în
urmãtorii 10 ani ºi dupã aceea? devine Ce
instituie Tratatul de la Nisa ºi care sunt
consecinþele lui previzibile?
Tratatului de la Nisa (2000) a fost
pregãtit de Conferinþa Interguvernamentalã
(deschisã la 14 februarie 2000), ce a avut ca
obiectiv principal modificarea Tratatelor
Uniunii. Tratatul adoptat la Consiliul European de la Nisa (11-14 decembrie 2000) ºi
semnat de ºefii de stat ºi de guvern ai þãrilor
membre pe 26 februarie 2001 va intra în
vigoare dupã ce va fi ratificat de toate statele
membre prin vot parlamentar sau prin referendum.
El conþine reglementãri care înlesnesc
adaptarea instituþiilor comunitare la procesul
de extindere/lãrgire, în condiþiile în care 12
þãri negociazã în prezent aderarea la Uniunea
Europeanã (Bulgaria, Cipru, Republica Cehã,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, România, Slovacia ºi Slovenia; a fost
acceptatã ºi Turcia drept þarã candidatã la
aderare). Astfel, acest tratat consolideazã ºi
extinde proiectul politic al UE oferind soluþii
(formale) pentru anumite dificultãþi deter-

minate de includerea, în viitor, a noi membri
(modificãri în procesul de luare a deciziilor, în
repartizarea voturilor sau cu privire la
structura instituþiilor europene).
Având în vedere cã va fi foarte greu sã
se obþinã acordul unanim, în cadrul Consiliului Europei, atunci când Uniunea va avea
27 de state membre ºi pentru a evita o posibilã
paralizare a funcþionãrii Instituþiilor Europene, s-a hotãrât, prin Tratatul de la Nisa sã se
introducã votul prin majoritate calificatã în
cazul a aproximativ 30 de articole care, anterior, ar fi trebuit votate în unanimitate. Schimbarea ponderii voturilor va intra în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2005. Conform Tratatului va fi obþinutã majoritate calificatã dacã
decizia va întruni condiþiile: 1) minimum 258
din cele 345 de voturi exprimabile (cca. 74%);
2) minimum 2/3 din numãrul total de membri;
3) minimum 62% din populaþia totalã a UE
(dacã unul din statele membre cere verificarea
acestui aspect).
Aceastã schimbare va intra în vigoare
odatã cu ratificarea Tratatului. Domeniile
vizate de votul majoritãþii calificate sunt:
facilitãþile legate de libertatea de miºcare a
cetãþenilor, cooperarea în probleme civile,
acordurile internaþionale cu privire la proprietatea intelectualã, politicile industriale, cooperarea economicã, financiarã ºi tehnicã,
statutele partidelor politice la nivel european,
aprobarea procedurilor Curþii Europene de
Justiþie, numirea membrilor anumitor instituþii (Curtea de Conturi, Comitetul Economic
ºi Social, etc.), taxe, politicile sociale, politicile privind imigraþia, politicile comerciale
comune, etc.5
Tratatul de la Nisa prevede repartizarea voturilor în instituþiile europene în
funcþie de ponderea demograficã a fiecãrei
þãri (membrã sau candidatã la aderare), dupã
cum urmeazã:
Parlamentul European va avea 732

23

S.P. nr. 95-96/2001

Afaceri Internaþionale & România
de membri. Ponderea cea mai mare o vor avea
Germania (99), Marea Britanie ºi Italia (câte
72 de locuri), Spania (50). Þãrilor candidate li
s-au repartizat locurile în modul urmãtor:
Polonia-50, România-33, Ungaria ºi Republica Cehã  câte 20, Bulgaria  17, Slovacia
 13, Lituania  12, Letonia  8, Slovenia  7,
Cipru ºi Estonia  câte 6, Malta  5.
În Consiliul de Miniºtri voturile sunt
distribuite astfel: pentru Germania, Franþa,
Italia ºi Marea Britanie  câte 29, Spania 27,
Olanda 13, Belgia, Grecia, Portugalia  câte
12, Austria 10, etc. Þãrilor candidate li s-au
repartizat voturile astfel: Polonia 27, România
14, Republica Cehã ºi Ungaria  câte 12,
Bulgaria 10, Lituania ºi Slovacia  câte 7,
Cipru, Estonia, Letonia, Slovenia  câte 4,
Malta 3. Pentru a intensifica gradul de cooperare dintre þãrile membre Tratatul de la Nisa
eliminã dreptul de veto pe care îl avea fiecare
stat membru faþã de cooperare. Noul tratat
prevede cã este nevoie de minim 8 state
pentru a iniþia un proiect de cooperare intensã
iar acest acord de cooperare este deschis ºi
celorlalþi membri ce nu aderã la el de la
început.6
Comisia Europeanã este elementul
cheie în procesul legislativ, ea propunând
mãsurile asupra cãrora Parlamentul ºi
Consiliul trebuie sã ia o decizie. Comisia este
responsabilã de implementarea politicilor
comune ºi de administrarea bugetului ºi a
programelor comunitare. Membrii comisiei
sunt aleºi câte 2 din þãrile cu cea mai numeroasã populaþie ºi câte unul din celelalte þãri.
Dacã ar fi fost menþinut actualul sistem ar fi
însemnat cã s-ar fi ajuns la un numãr de 33 de
membri în Comisie.
Tratatul de la Nisa limiteazã numãrul
membrilor la câte unul din fiecare stat
membru, începând din 2005. Atunci când
Uniunea va avea 27 de membri Consiliul va
trebui sã stabileascã un plafon al numãrului
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de membri (ce trebuie sã fie mai mic de 27).
Tratatul de la Nisa determinã o creºtere a
puterilor Preºedintelui Comisiei, fapt care va
asigura coerenþa acestui corp legislativ. Preºedintele are dreptul de a aloca responsabilitãþile membrilor Comisiei ºi are dreptul de a
cere demisia unui membru, cu acordul Comisiei.
Curtea Europeanã de Justiþie va fi
alcãtuitã din câte un judecãtor din fiecare stat
membru dar nu este necesarã întrunirea în
plenarã, ci este suficient sã participe 13
judecãtori.
Curtea de Conturi va fi alcãtuitã din
câte un membru din fiecare stat al Uniunii,
ales de Consiliu cu vot majoritar pentru un
mandat de 6 ani.
Comitetul Economic ºi Social trebuie sã fie alcãtuit din reprezentanþi ai diverselor grupuri de interese din plan economic,
social, dar trebuie sã includã ºi reprezentanþi
ai societãþii civile. În prezent Comitetul are
222 de membri (având 6-24 de reprezentanþi
din fiecare stat membru). În urma procesului
de extindere a Uniunii comitetul nu trebuie sã
aibã mai mult de 350 de membri, lucru ce
permite actualilor membri sã-ºi pãstreze
locurile în Comitet. Astfel, Franþa, Germania,
Italia, Marea Britanie vor avea câte 24 de
locuri, Polonia ºi Spania câte 21, România 15,
urmatã de Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehã, Grecia, Ungaria, Olanda, Portugalia ºi Suedia cu câte 12 membri, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia
cu câte 9 locuri, Estonia, Letonia, Slovenia cu
câte 7 locuri, Cipru, Luxemburg cu câte 6
locuri ºi Malta, 5 locuri. În total sunt 344 de
locuri.
Comitetul Regiunilor este un corp
consultativ format din reprezentanþi ai regiunilor ºi guvernelor locale ºi are acelaºi numãr de membri ºi aceeaºi distribuþie a locurilor ca ºi în Comitetul Economic ºi Social.
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România este avantajatã de distribuþia
voturilor în Parlamentul European (33 voturi
 locul 6), în Consiliul Miniºtrilor (14 voturi
 locul 7), în Comisia Europeanã (1 vot, asemeni tuturor statelor membre sau candidate).
Singura þarã candidatã pentru care
Tratatul de la Nisa nu a stabilit ponderea
decizionalã este Turcia deoarece aceasta,
datoritã populaþiei (67,2 milioane), s-ar plasa
pe locul 2, dupã Germania, în Parlamentul
European (cu 99 de locuri), în Consiliul
Miniºtrilor, cu 29 locuri, în Comitetul Economic ºi Social cu 24 de locuri. Acest fapt ar
dezechilibra puternic raportul de forþe din
Uniunea Europeanã.
Tratatul de la Nisa prevede schimbãrile
instituþionale ce trebuie fãcute pentru lãrgirea
Uniunii, menþinând o bunã funcþionare a
acesteia, însã este nevoie de o dezbatere mai
largã asupra viitorului Uniunii Europene.
Þãrile care vor deþine Preºedinþia Uniunii ºi-au
luat angajamentul de a promova dialogul
permanent cu Parlamentul European, Comisia, parlamentele naþionale, între politicieni,
reprezentanþi ai mediului de afaceri, ai mediului academic, membri ai societãþii civile,
etc.
Declaraþia cu privire la viitorul Uniunii inclusã în actul final al Conferinþei de la
Nisa menþioneazã viitoarele linii de dezbatere:
1) Cum ar putea fi simplificate tratatele Uniunii astfel încât sã fie strânse într-unul singur, prezentat cât mai clar?
2) Cum ar putea fi împãrþite competenþele
între Instituþiile Uniunii ºi instituþiile din
statele membre astfel încât Uniunea sã funcþioneze cât mai bine?
3) Care va fi rolul parlamentelor naþionale în
arhitectura puterii în Noua Europã?
4) Cum poate fi îmbunãtãþitã transparenþa instituþiilor Uniunii ºi cum poate fi implicatã
societatea civilã (europeanã) în procesul de

lãrgire a UE?
Consiliul european de la Göteborg (1516 iunie 2001) reafirmã caracterul ireversibil
al procesului de integrare ºi interesul oficialilor Uniunii pentru o dezbatere deschisã
cu privire la viitorul Europei. Dezbaterea,
lansatã pe 7 martie 2001, trebuie sã implice
toate pãrþile societãþii din þãrile membre sau
candidate. Ea poate contribui la crearea unor
instituþii europene transparente, moderne,
deschise ºi orientate cãtre cetãþean7 prin
menþinerea unei interacþiuni permanente între
guvernãmântul european, instituþiile politice
ale statelor membre sau în curs de aderare ºi
societatea civilã.
Publicul (cetãþenii) se aflã în centrul
atenþiei oficialilor europeni. Cum percep
cetãþenii statelor membre instituþiile europene? Care este reacþia lor cu privire la taxele
prevãzute pentru susþinerea Uniunii? Acestea
sunt probleme ce nu pot fi trecute cu vederea.
Circulã ideea cã instituþiile europene
suferã de un deficit de democraþie (deºi
Consiliul e format din membrii guvernelor
naþionale, legislaþia europeanã este dezbãtutã
fie de Parlamentele naþionale, fie de Parlamentul European, fie de ambele, etc.). Persistenþa acestei idei indicã faptul cã publicul
(occidental) vrea sã fie sigur cã nu încredinþeazã puterea unor instituþii mai puþin
credibile decât instituþiile cunoscute la nivel
local sau naþional.8 Este sugestivã, în acest
sens, respingerea în Irlanda, în iunie 2001, a
ratificãrii Tratatului de la Nisa. Unii politicieni subliniazã faptul cã rezerva sau refuzul
manifestate de public (faþã de Tratatele sau
instituþiile Uniunii) atrag atenþia nu doar
asupra lipsei de transparenþã a instituþiilor/a
procesului de luare a deciziilor, ci ºi asupra
altei probleme: cum poate fi implicat cetãþeanul în managementul politicilor comunitare în cadrul unei organizaþii mai descentralizatã decât cea prezentã?9 Pentru Romano
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Prodi dezbaterea publicã (în toate statele,
comunitãþile din Europa) reprezintã o nouã
metodã comunitarã prin care pot fi explicate
ºi demistificate probleme complicate sau
neînþelegeri legate de UE10, o metodã prin
care publicul e implicat în problemele Uniunii.
Cum va fi afectat cetãþeanul unui stat
membru de procesul de lãrgire a Uniunii? Ce
va însemna a fi cetãþean european? Cum se
raporteazã obiectivele Uniunii la nevoile
publicului?
Conceptul de cetãþean european este
neclar, problematic11. Se pot distinge douã
accepþiuni ale termenului:
1) Statutul juridic ºi politic (drepturi, libertãþi
ºi responsabilitãþi) stabilit prin Tratatul de la
Maastricht: a) libertatea de a se deplasa ºi de
a se stabili în orice þarã din Europa; b) dreptul
de a vota ºi de a participa la alegeri; c) dreptul
la protecþie diplomaticã din partea serviciilor
consulare ale oricãrui stat membru al Uniunii
Europene; d) dreptul de a se adresa unui
avocat al poporului (ombudsman); e) dreptul
la petiþie la Parlamentul European.
2) Reprezentarea mentalã sau rolul social pe
care orice individ ºi-l asumã. Acest rol nu e
reductibil la ceea ce þine de un stat ci reprezintã un fel de cetãþenie globalã/supranaþionalã.12
Obiectivele Uniunii Europene sunt în
slujba cetãþeanului (obiective interne: asigurarea prosperitãþii ºi a coeziunii sociale,
fraternitatea între bogaþi ºi sãraci; obiective
externe: asigurarea securitãþii ºi a stabilitãþii
politice în Europa, etc.).13 Ele perpetueazã
modelul european caracterizat, în opinia lui
Romano Prodi, de un echilibru între bunãstare, bunã-vieþuire, pe de o parte, ºi cãutarea
unei societãþi protectoare ºi deschise, pe de
altã parte.14
Aceastã societate europeanã idilicã,
aflatã între utopie ºi realitate, este foarte atrã-
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gãtoare ºi pentru cetãþenii români. Examinarea comparativã15 a Barometrelor de Opinie
Publicã (BOP) (realizate de Fundaþia pentru o
Societate Deschisã în perioada 1995-2000) ºi
a Barometrelor Central-Est Europene (CEEB)
(organizate de Comisia Europeanã în 1997 ºi
1998) evidenþiazã motivele suportului public
pentru integrarea europeanã în România: 1)
pace, securitate, stabilitate politicã (5-12%);
2) avantaje ºi progres economic (40-70%); 3)
libera circulaþie (5-10%); 4) apartenenþa
culturalã (10-15%); 5) altele (0-5%) (oscilaþiile sunt înregistrate între 1997-2000).16
Cele trei idealuri originare ale UE se
regãsesc dominant în structura motivaþiilor
românilor. Consideraþiile economice reprezintã (predictibil) cel mai important factor.
Analiza comparativã a POB 2000 ºi CEEB
1997, 1998 sugereazã urmãtoarele tendinþe:
factorul economic se dovedeºte cel mai volatil, înregistrând în doi ani un declin abrupt de
aproximativ 20 de procente (...); în al doilea
rând, instabilitatea politicã internã ºi criza din
Kosovo corespund unei creºteri de aproximativ 10 procente a importanþei factorului de
securitate regionalã ºi internã; în al treilea
rând, consideraþiile de apartenenþã culturalã
pãstreazã un nivel ridicat, în timp ce preocupãrile legate de libera circulaþie devin foarte
pronunþate; în fine, proporþia indeciºilor se
dubleazã de la an la an ( ) scãzând cu 12%
în trei ani, de la 88,9% în 1997 la 77% în
2000.17
Într-un studiu realizat în 2001, Georgeta
Lãcrãmioara Loghin încearcã sã surprindã
De ce doresc românii (ºi mai precis bucureºtenii  n.a.) sã se integreze în UE?18. Conform acestei cercetãri (care are anumite
limite, asumate încã de la început19) cetãþenii
considerã cã principalul beneficiar va fi þara,
în general (52,5%), aceasta fiind urmatã de
partidele politice (14,5%) ºi de autoritãþile
române (9,5%). Pe ultimul loc, din acest
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punct de vedere, se situeazã respondentul, în
calitate de simplu cetãþean al României20.
Rezultatele sondajului aratã cã cetãþenii sunt
în general nemulþumiþi de eforturile pe care
statul le depune în vederea realizãrii obiectivului integrãrii (73%). La întrebarea Cum
consideraþi cã aþi putea sã ajutaþi autoritãþile,
România în general, sã realizeze integrarea?
variantele de rãspuns care cereau din partea
subiectului o implicare socialã din proprie
iniþiativã înregistreazã cele mai mici procente
(e.g. participând la activitatea unei organizaþii non-guvernamentale  13%).
Coroborând datele acestor studii se
poate observa cã românii, deºi manifestã un
puternic ataºament faþã de obiectivele cheie
ale Uniunii Europene (prosperitate, securitate,
stabilitate politicã, etc.), nu percep un progres
semnificativ în acþiunile (individuale sau ale
oficialitãþilor/reprezentanþilor poporului) care
ar putea sã conducã România spre prospera,
protectoarea, idilica Uniune. În acest sens,
pentru români, Noua Europã rãmâne încã o
utopie.
Am încercat sã subliniez astfel discrepanþa dintre cele douã feþe ale Uniunii
Europene, vãzutã din interior, de continuatorii
pãrinþilor fondatori ai UE (Romano Prodi,
alþi oficiali ai Uniunii, implicaþi în crearea
Tratatului de la Nisa) ºi privitã din exterior
(încã), din perspectiva sondajelor de opinie
fãcute în România, o þarã candidatã la aderare
(însã printre codaºe). Diferenþele sunt mari,
ca ºi distanþa dintre realitate ºi utopie.
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ERATÃ
În articolul Anatomia unui asasinat,
semnat Stelian Tãnase ºi apãrut în
numãrul trecut al revistei, la pagina 50,
rândul 3, a se citi bombardiere B 25 în loc
de bombardiere B 52.

NOTE
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2
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Suveranitate ºi Guvernare
în România ºi în þãrile
Uniunii Europene
OANA ALEXANDRA TUDOR
S-a scris mult în România ultimilor
ani despre posibilitatea integrãrii în Uniunea
Europeanã, la fel cum s-a scris mult în
Uniunea Europeanã despre lãrgirea acesteia ºi
implicaþiile acestui proces1. Au fost abordate
cele mai diferite aspecte ºi s-au fãcut auzite
cele mai diferite opinii cu privire la integrare,
dinspre partea românã, respectiv lãrgire,
dinspre partea comunitarã. În aceste condiþii
apare ca fiind naturala întrebarea: care este
logica ce se aflã în spatele acestui proces de
integrare/lãrgire? Dincolo de evidentele interese economice, atât de o parte, cât ºi de
cealaltã, observãm cã existã caracteristici pe
care România ºi Uniunea Europeanã le au în
comun ºi care, în termenii cei mai generali
sunt identificate de articolul O al tratatului de
la Maastricht: calitatea de þãri europene ºi de
þãri democratice. Acestea nu sunt însã decât
variabilele generale ale ecuaþiei integrare/lãrgire  cãci, dacã ar fi ºi suficiente, atunci
România ar fi astãzi membrã în Uniune. Dar
ea nu este  ºi chiar în ceea ce priveºte negocierile nu s-a numãrat printre þãrile favorite ,
ceea ce sugereazã cã, în ciuda aspectelor
comune, existã ºi incompatibilitãþi între România
ºi Uniunea Europeanã. ªi aceste incompatibilitãþi trebuie cãutate atât la nivelul formal al
legislaþiilor ºi al instituþiilor, cât ºi la nivelul
mai profund al practicilor politice, al modului
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concret de guvernare, al mentalitãþilor.
Din aceastã perspectivã este interesant
studiul compatibilitãþilor ºi al incompatibilitãþilor între modul în care sunt guvernate
þãrile Uniunii Europene ºi felul în care este
guvernatã România. ªi fiindcã modul concret
în care se exercitã guvernarea depinde de concepþia asupra suveranitãþii în respectiva comunitate politicã, o analizã a ideii de suveranitate în România comparativ cu þãrile Uniunii Europene, ar putea explica  ºi releva, în
acelaºi timp , multe dintre compatibilitãþile
ºi incompatibilitãþile dintre modul lor de
guvernare. Aceastã lucrare va încerca, astfel,
sã urmãreascã într-o manierã comparativã
ideile despre suveranitate ºi implicaþiile lor
concrete în procesul de guvernare, plecând de
la ipoteza cã o anumitã înþelegere a ideii de
suveranitate influenþeazã modul concret în
care este guvernatã o entitate politicã.
Dacã prin suveranitate înþelegem, într-un
sens larg, autonomia în urmãrirea propriilor
decizii de politicã internã, atunci trebuie sã
acceptãm faptul cã percepþia asupra acestei
idei nu este defel unitarã ºi invariabilã nici în
þãrile Uniunii, nici în România. Vom pleca
de la premisa cã în lume, aºa cum este
structuratã ea astãzi, suveranitatea a încetat sã
mai fie un obiectiv în sine ºi cã, în fond, în
urma transformãrilor în structura sistemului
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internaþional, ideea însãºi de suveranitate a
fost mult nuanþatã ºi chiar modificatã în
raport cu accepþiunea iniþialã. Vom încerca
astfel sã atingem aceste noi nuanþe ale ideii de
suveranitate, precum ºi varietatea modalitãþilor concrete de a se raporta la ele. Urmãrind
modul în care sunt guvernate þãrile Uniunii ºi
modul în care este guvernatã România, vom
analiza relaþia între cele douã variabile 
suveranitate ºi guvernare , precum ºi felul
acestei relaþii.
Analiza compatibilitãþilor ºi a incompatibilitãþilor între accepþiunile ideii de
suveranitate ºi modul de guvernare comunitar
ºi românesc este extrem de actualã în acest
moment, când deschiderea Uniunii înspre noi
membri o aºeazã în faþa dilemei dintre lãrgirea
cadrului comunitar ºi aprofundarea acestuia2.
Aflatã în pericolul dezintegrãrii structurilor
sale în faþa primirii unui atât de mare numãr de
noi membri, Uniunea este foarte atentã ºi
încearcã prin toate mijloacele ca þãrile candidate sã fie cât mai aproape de spiritul ºi de
cadrul comunitar în momentul aderãrii.
Dar sã vedem ce este suveranitatea,
care a fost evoluþia acestui concept, cum este
ea privitã astãzi în þãrile Uniunii Europene ºi
în România ºi cum influenþeazã practicile
concrete de guvernare în aceste þãri. Într-o
accepþiune iniþialã, conceptul de suveranitate
este poate cel mai bine ilustrat de teoria
asupra suveranitãþii a lui J. Bodin. Bodin este
preocupat de suveranitatea organizaþiei
politice în termenii politicii interne: astfel,
fiecare entitate politicã are o autoritate centralã care este ºi sursã a dreptului dar care nu
este legatã de normele juridice. Suveranitatea
statului este datã de suveranitatea monarhului.
Aceastã concepþie a fost oarecum relativizatã
în momentul Revoluþiei Franceze: astfel, P.
Manent aratã cã în acel moment obiectul
suveranitãþii a fost înlocuit, iar locul monarhului a fost luat de popor. Statul este suveran

pentru cã poporul este suveran. În momentul
apariþiei statului de drept, suveranitatea a
încetat sã mai aparþinã unui individ sau unui
grup ºi a îmbrãcat forma mult mai abstractã a
domniei legii. Legea este suveranã în interiorul statului modern. Dar cum s-a reflectat
aceastã evoluþie a conceptului de suveranitate
în planul relaþiilor externe? Iniþial, datã fiind
suveranitatea internã a organizaþiilor politice,
fiecare stat era egal cu celelalte. De la acest
principiu de bazã s-a format mai apoi ideea cã
nici o forþã exterioarã nu poate interveni în
afacerile interne ale unei þãri. Acest principiu
al non-intervenþiei în afacerile interne ale
unui stat a devenit o regulã absolutã în relaþiile internaþionale. Or tocmai aceastã regulã
este provocatã astãzi de cele mai noi ºi mai
dinamice transformãri ale sistemului internaþional. Odatã cu acestea, suveranitatea statului
a încetat sã mai fie apreciatã în termeni
absoluþi. Conceptul s-a relativizat, atât în
textele juridice, cât ºi în practica relaþiilor
internaþionale. Astfel, dacã documentul
fondator al Naþiunilor Unite, Carta ONU,
subliniazã necesitatea respectului principiului
non-intervenþiei în afacerile interne, fãrã sã
existe norme care sã descrie circumstanþele în
care acest principiu poate fi încãlcat, în 1990,
odatã cu adoptarea Cartei de la Paris,
relativizarea principiului suveranitãþii a devenit normã. Astfel, se poate interveni împotriva
unui stat ºi în interiorul acestuia în cazul
încãlcãrii drepturilor omului. În practicã,
relativizarea conceptului de suveranitate a
fost ilustratã cel mai concret în timpul crizei
din Bosnia ºi a celei din Kosovo.
Relativizarea principiului suveranitãþii
este, de asemenea, foarte bine ilustratã de
evoluþia Uniunii Europene. Aceastã organizaþie regionalã a atins un grad al integrãrii
statelor membre extrem de profund ºi unic
pânã în prezent. Toate aceste state au acceptat
sã cedeze o parte a suveranitãþii lor ºi sã
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devinã coerente unele cu celelalte, nu numai
în plan economic, ci ºi în plan politic. Se
urmãreºte astfel crearea unei crescânde interdependenþe între statele membre, care este cel
mai bine ilustratã de existenþa unei monede
unice europene ºi de impactul pe care Curtea
de Justiþie comunitarã îl are asupra dreptului
ºi indivizilor din fiecare þarã membrã în parte.
Astfel, se poate spune fãrã teamã de a
greºi cã uniunea monetarã europeanã este un
eveniment istoric. Aºa cum aratã Jonathan G.
Clarke în lucrarea sa The EU in the 21st
century: friend of foe?, pentru prima oarã de la
Imperiul Roman, Europa are din nou o monedã
unicã. Zona pe care o acoperã aceastã monedã
este comparabilã cu suprafaþa Statelor Unite ºi
are aproximativ aceeaºi putere economicã.
Populaþia Euroland-ului3 este de aproximativ
300 de milioane de oameni iar comerþul zonei
Euro reprezintã 20% din comerþul mondial4.
Mai mult, existenþa zonei Euro dovedeºte faptul
cã ideea de suveranitate s-a relativizat: în
momentul în care statul naþional a acceptat sã-ºi
cedeze unul dintre atributele esenþiale ale
suveranitãþii sale  ºi anume puterea de a bate
monedã , suveranitatea a încetat sã mai fie
perceputã ca absolutã, de neatins.
Este, astfel, evident faptul cã Uniunea
Europeanã depãºeºte o simplã formã tradiþionalã a colaborãrii internaþionale, desfãºuratã pe
baze interguvernative, bazatã pe încheierea unor
acorduri internaþionale între state care îºi pãstrau
integrã suveranitatea. Introducerea monedei
comune, pe de o parte, producþia autonomã de
acte normative, prevalenþa lor asupra normelor
dreptului intern ºi directa lor aplicabilitate ºi
eficacitate în raport cu indivizii, pe de altã parte,
reprezintã tot atâtea atribute ale provocãrii pe
care Uniunea Europeanã o reprezintã pentru
suveranitatea statului-naþiune. Existenþa Uniunii
Europene dovedeºte faptul cã monopolul statal
asupra afacerilor interne poate fi, în fond, atacat
pe mai multe fronturi. Astfel, dreptul comunitar
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se aplicã în interiorul statelor membre de multe
ori chiar în defavoarea dreptului intern, ale cãrui
norme trebuie sã nu contravinã celor comunitare. Justa aplicare a dreptului comunitar,
asiguratã prin activitatea Curþii de Justiþie, este
un argument solid în favoarea tezei cã dreptul
comunitar a fãcut sã cadã graniþa dintre dreptul
intern ºi cel internaþional. Cu atât mai mult cu
cât normele dreptului comunitar pot fi direct
aplicate indivizilor ºi cã unele dintre aceste
norme, deºi destinate formal statelor, pot fi
direct invocate de cetãþenii acestor state.
Conceptul de suveranitate a fost mult
relativizat în statele Uniunii Europene. Acest
fapt se reflectã în modul concret în care sunt
guvernate aceste þãri, care au o monedã comunã, ale cãror tribunale trebuie sã aplice în mod
direct norme comunitare ºi sã nu aplice norme
interne contrare celor comunitare, ale cãror
Parlamente trebuie sã adopte legi interne
conforme celor comunitare. Este pregãtitã
România pentru o astfel de accepþiune a conceptului de suveranitate? Este, oare, conºtientã
România de faptul cã integrarea europeanã
presupune, în acelaºi timp, o profundã relativizare a conceptului de suveranitate?
Încã din articolul 1 al Constituþiei se
aratã cã România este stat naþional, suveran
ºi independent, unitar ºi indivizibil. Se
încearcã, astfel, o cât mai clarã separare a
domeniului intern, a caracteristicilor statului.
Încã din aceastã frazã ne putem da seama de
faptul cã, în România, suveranitatea tinde,
mai degrabã, sã fie perceputã în termenii
absoluþi ai neimplicãrii în afacerile interne ale
þãrii. Într-adevãr, se pare cã, deºi dorinþa
integrãrii în Uniunea Europeanã este mare, nu
este pe deplin conºtientizat faptul cã acest
lucru presupune, în acelaºi timp, o renunþare
la unele dintre prerogativele suveranitãþii
naþionale. Astfel, nu de puþine ori, criticile
cancelariilor europene cu privire la insuficienþa progreselor României pe drumul inte-
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grãrii au fost percepute cu reticenþã, atât de
guvernanþi cât ºi de opinia publicã5. ªi acesta
este un fapt general, îndemnându-ne sã
concluzionãm cã principiul neamestecului în
treburile interne ale statului este, în continuare, o regulã de bazã a relaþiilor externe ale
României. Astfel, numeroase ºi repetate au
fost raporturile Comisiei Europene în care
România era criticatã fie pentru lipsa stabilitãþii economice, fie pentru nerezolvarea
situaþiei copiilor instituþionalizaþi. De fiecare
datã, atât politicienii, cât ºi numeroºi ziariºti
au apreciat cã accentul pus de Uniune pe
astfel de probleme este exagerat. În acelaºi
sens, reacþiile au fost negative în 1999, în
momentul prezentãrii de cãtre Comisia Europeanã a celebrului sãu raport ºi a propunerii
formãrii grupului de lucru care sã se ocupe de
elaborarea unei strategii economice pe termen
mediu pentru România. Rãspunsul Guvernului la aceastã propunere a fost acela cã se ia în
considerare proiectul de formare a unui
nucleu de experþi români, rolul Uniunii Europene fiind de a ajuta prin asistenþã financiarã
ºi tehnicã desfãºurarea activitãþii acestuia6.
Prin urmare, se pare cã relaþiile României cu
Uniunea Europeanã sunt mai mult percepute
în termenii ajutorului financiar, decât al
încercãrii unei creºteri a compatibilitãþii între
modul în care este guvernatã România ºi modelul comunitar.
În ceea ce priveºte sugestiile pentru
adaptarea normelor româneºti la normele
comunitare, trebuie subliniat faptul cã nici
acest lucru nu pare a fi realizat cu multã
uºurinþã de România, deºi este vorba de una
dintre condiþiile ce trebuie îndeplinite înainte
ca ea sã devinã o þarã membrã a Uniunii.
Putem sublinia în acest sens exemplul
adoptãrii legii funcþionarului public: aflatã pe
agenda normativã de multã vreme, aceastã
lege nu a fost adoptatã decât prin asumarea
rãspunderii Guvernului în faþa Parlamentului,

cu puþin timp înainte de Consiliul European
de la Helsinki. Dificultãþile României de a lua
în vedere diferitele raporturi ale Comisiei se
observã în frecvenþa cu care aceleaºi observaþii revin ºi în raporturile succesive: astfel,
problemele fundamentale par a fi la nivelul
drepturilor omului, unde existã lacune în
special în ceea ce priveºte drepturile minoritãþii Roma ºi la nivelul protecþiei copiilor
aflaþi în orfelinate7. Un alt aspect delicat este
cel al slabei capacitãþi administrative de a
aplica legile. Judecând dupã toate aceste
aspecte, ca ºi dupã dificultatea cu care se
desfãºoarã negocierile cu Uniunea, România
pare mai degrabã înclinatã înspre concepþia
absolutã a ideii de suveranitate.
Existã, desigur, ºi excepþii, atât dinspre
partea europeanã, cât ºi dinspre partea
românã. Astfel, dacã este adevãrat faptul cã
percepþia asupra suveranitãþii naþionale ca ºi
principiu mult relativizat influenþeazã modul
concret în care o entitate politicã precum
Uniunea Europeanã este guvernatã, este tot
atât de adevãrat faptul cã rãbufniri de
suveranitate în termenii ei absoluþi au încã o
influenþã concretã în organizarea ºi funcþionarea cadrului comunitar.
De aceea, se vorbeºte deseori în Uniunea
Europeanã despre deficit democratic, în
sensul unei participãri reduse a popoarelor la
procesul de luare a deciziilor la nivel
european  deseori criticat pentru cã este prea
tehnocrat ºi foarte puþin transparent. Pentru ca
acest deficit democratic sã fie compensat,
trebuie ca legitimitatea ºi suportul democratic
al sistemului instituþional european sã fie
întãrite. Într-o Europã care, în urma lãrgirii
sale, va avea un numãr crescând de cetãþeni
pe care deciziile luate la nivel comunitar îi
afecteazã direct, creºterea competenþelor
comunitare în detrimentul statelor membre se
impune. ªi singurul mijloc pentru a îndeplini
acest imperativ îl reprezintã întãrirea rolului
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Parlamentului European ºi extinderea cazurilor
de codecizie8 cu Consiliul.
În urma analizei textului tratatului de la
Amsterdam  conceput în mod special pentru a
pregãti Uniunea în vederea primirii de noi
membri , ne putem întreba dacã actualul rol pe
care îl deþine Parlamentul în cadrul procesului
decizional european ajunge pentru a descrie
deciziile ca fiind democratice, sau ponderea
acestuia este încã slabã iar rolul sãu trebuie
întãrit. Parlamentul European a fost principalul
câºtigãtor în urma adoptãrii tratatului de la
Amsterdam: astfel, procedurile de decizie sunt
limitate la trei  consultare, aviz conform ºi
codecizie, procedura dominantã devenind cea
de codecizie, care, pentru a i se întãri eficacitatea, este mult simplificatã. Astfel, dispoziþii
mai vechi: libertatea de circulaþie ºi de sejur,
regimul profesiunilor, sãnãtatea publicã, mediul,
ca ºi noi dispoziþii: lupta împotriva fraudei,
politica socialã, sunt încredinþate procedurii de
codeciziune. Parlamentul primeºte, de asemenea, un nou rol în raport cu Comisia
Europeanã: preºedintele Comisiei, desemnat de
statele membre, trebuie de acum sã fie aprobat
de Parlament. Acest fapt contribuie la întãrirea
legitimitãþii democratice a Comisiei.
Însã, dincolo de toate aceste transformãri, trebuie analizate raporturile concrete
dintre Parlament ºi Consiliu. Dacã, în urma
prevederilor tratatului de la Amsterdam, s-a
produs o implicare incontestabil mai mare a
Parlamentului în procesul decizional, este tot
atât de incontestabil faptul cã domenii esenþiale
precum securitatea internã ºi cooperarea
judiciarã, fiscalitatea, taxarea întreprinderilor ºi
politica industrialã sunt încã supuse regulii
unanimitãþii din partea Consiliului. În acelaºi
sens, reformarea modului de a pondera voturile
în cadrul Consiliului a fost amânatã.
În consecinþã, chiar dacã rolul Parlamentului  reprezentantul popoarelor  a crescut
considerabil prin tratatul de la Amsterdam,
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Consiliul  reprezentantul statelor membre ,
continuã sã exercite ponderea majorã în
procesul instituþional european. Se pare, astfel,
cã Uniunea, în ciuda caracterului ei supranaþional, nu a depãºit încã pragul decisiv ce separã
o construcþie a statelor de o uniune a popoarelor.
Dinspre partea ei, în acelaºi timp,
România nu este complet legatã de perceperea
suveranitãþii naþionale în termeni absoluþi.
Încercãrile de a face modul în care este
guvernatã România compatibil cu modelul
european, deºi lente, sunt totuºi evidente. Astfel,
în momentul Consiliului European de la
Helsinki, România a fost lãudatã pentru eforturile sale susþinute pe calea reformei. Însã, în
acelaºi timp, ea a fost criticatã pentru încercãrile
ineficiente de a reforma instituþiile de îngrijire a
copiilor abandonaþi ºi pentru instabilitatea
economiei de piaþã9. Comisia Europeanã a
subliniat, de asemenea, faptul cã îngrijirea
copiilor abandonaþi þine de respectul drepturilor
omului ºi cã nerezolvarea acestei situaþii va
împiedica începerea efectivã a negocierilor.
Guvernul României a apreciat la justã valoare
gravitatea situaþiei. Astfel, s-au luat mãsuri
pentru înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru
protecþia drepturilor copiilor ºi, de asemenea,
Guvernul a lansat diferite programe concepute
pentru a ameliora situaþia copiilor din instituþii.
Prin urmare, observaþiile Consiliului ºi ale
Comisiei Europene nu au mai stârnit în
România acuzaþii de amestec în treburile interne
ale þãrii. Dimpotrivã, s-au fãcut încercãri concrete pentru a ajusta o chestiune internã þãrii în
sensul sugerat din exterior. Tot fãrã critici
dinspre partea românã au fost întâmpinate ºi
presiunile europene în vederea întãririi economiei de piaþã  privatizarea, în special cea a
sectorului bancar, a agriculturii ºi a industriei;
legea impozitelor, la care se adaugã presiunile
pentru reforma sistemului legal, reforma
militarã ºi cea ambientalã. Dimpotrivã, o serie
de mãsuri concrete se urmãresc în unele dintre
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aceste domenii.
În consecinþã, asistãm la relativizarea
conceptului de suveranitate atât în þãrile Uniunii
Europene cât, deºi într-un ritm mult mai lent, ºi
în România. Acest proces influenþeazã modul în
care deciziile sunt luate. Pe de o parte, realizãrile
Comunitãþii Europene ºi apoi cele ale Uniunii
Europene sunt remarcabile ºi reflectã faptul cã
Uniunea nu mai poate fi descrisã în termenii
utilizaþi în mod curent pentru a prezenta organizaþiile internaþionale. Uniunea Europeanã are o
naturã supranaþionalã care influenþeazã relaþiile
dintre ea ºi statele membre. Fãrã îndoialã, în
anumite domenii, supranaþionalitatea este mai
profund resimþitã, de unii membri, ca o diminuare a suveranitãþii naþionale. În acelaºi timp,
însã, în alte domenii, Uniunea Europeanã
seamãnã tot mai puternic cu o confederaþie. În
aceastã direcþie se merge prin introducerea
monedei unice ºi prin largile efecte interne ale
dreptului comunitar. Pe de altã parte, aceastã
tendinþã poate fi încã negatã în mod formal, cãci
deciziile majore ale procesului instituþional
continuã sã fie luate de Consiliu  unde hotãrãsc
ºefii de stat ºi de guvern din þãrile membre. Prin
urmare, statele membre încã decid asupra
problemelor decisive. Din contrã, în favoarea
unei confederaþii vorbesc activitãþile Bãncii
Centrale Europene ºi cele ale Curþii de Justiþie.
Toate acestea dovedesc cã experimentul european este unul îndrãzneþ. Ceea ce Uniunea Europeanã încearcã sã facã acum este un fenomen de
o importanþã istoricã, cãci ea încearcã sã
depãºeascã statul naþional, sã ducã la înlocuirea
lui ca actor principal în deciziile politice ºi
economice. Întreaga logicã a existenþei Uniunii
Europene se bazeazã pe împãrþirea suveranitãþii,
sau, mai bine spus, pe transferul comun ºi
conºtient al suveranitãþii de la statele naþionale
cãtre instituþiile centrale europene10.
Pe de altã parte, România, deºi nu are
încã o astfel de viziune asupra suveranitãþii 
fapt ce se reflectã în modul concret în care

incompatibilitãþi continuã sã existe între felul în
care este guvernatã România ºi modelul comunitar , aratã deschidere în faþa sugestiilor venite
dinspre Europa. Este evident, însã, faptul cã
ajustarea situaþiei României la nivelul comunitar
este un proces de lungã duratã. ªi acest fapt este
dovedit de întârzierea cu care România a fost
invitatã sã înceapã negocierile pentru aderare
sau de menþinere a politicii vizelor. Cãci, în
primul rând, România trebuie sã facã faþã unei
probleme interne pentru a putea deveni membrã
a Uniunii. Trebuie sã þinem cont de faptul cã
Uniunea a mai primit pânã acum þãri în
dezvoltare din punct de vedere economic 
exemplul Portugaliei, Irlandei, Greciei. Acest
lucru ar trebui sã încurajeze România, cu atât
mai mult cu cât Uniunea ºi-a dovedit disponibilitatea de a sprijini financiar þara. De
asemenea, trebuie sã þinem seama ºi de faptul
cã, mai devreme sau mai târziu, România va
adopta acele norme necesare pentru realizarea
armonizãrii cu cadrul legislativ european. Însã,
dacã norme bune pot fi preluate din þãrile unde
ele funcþioneazã, ceea ce nu poate fi preluat este
folosirea efectivã a acestor norme, adicã practica
lor. ªi aceasta este adevãrata problema în faþa
aderãrii României la Uniune, cãci rezolvarea ei
presupune o modificare largã a întregii societãþi,
de la nivelul de bazã, pe care îl constituie fiecare
individ ºi relaþiile lui cu ceilalþi indivizi în
societate, pânã la funcþionarea efectivã a
aparatului administrativ, a celui judecãtoresc sau
politic, adicã a Statului.
NOTE
Charles Lequesne, Quelle perspective pour une
Union élargie?  Le futur traité dAmsterdam 
Mouvement Européen, Les lettres des Européens, hors
série, no. 4, juillet, 1997 sau Romania versus
Romania, ediþie îngrijitã de Gabriel Andreescu,
Clavis, Bucureºti, 1996.
2
Sub direcþia lui François de la Serre, Charles
Lequesne, Quelle Union pour quelle Europe 
1
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Lapres traité dAmsterdam, Editions Complexes,
1999, p. 80-112.
3
La 1 Ianuarie 1999 a fost lansatã moneda unicã europeanã. Þãrile care au îndeplinit criteriile necesare
pentru a face parte au fost 11: Austria, Belgia, Finlanda, Franþa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Olanda, Spania ºi Portugalia. Numele dat acestui grup
este acela de Euroland.
4
Jonathan G. StA. Clarke în The European Union in
the 21st century: friend or foe?, lucrare prezentatã la
ICAS Winter Symposium  Asias Challenges Ahead ,
University of Pennsylvania, February 26, 1999.
5
Andrei Cornea, Preþul integrãrii, în România versus
România, sub direcþia lui Gabriel Andreescu, Clavis,
Bucureºti, 1996, p. 162-164.
6
Sunt relevante, în acest sens, articolele publicate în
ziarele CURENTUL, ROMÂNIA LIBERÃ ºi ADEVÃRUL, în perioada 1 Noiembrie 1999  5 Noiembrie
1999.
7
Raporturile anuale ale Comisiei Europene: raportul
din 4 noiembrie 1998, raportul din 13 octombrie 1999.
8
Procedura de codeciziune acordã Parlamentului
European un veritabil drept de respingere a propunerii
normative. Iniþial aceastã procedurã cuprindea trei
nivele de lecturã ºi se caracteriza prin urmãtorii paºi
majori: în caz de neînþelegere între Parlament ºi
Consiliu, se convoca un Comitet de Conciliere, având
rolul de a ajunge la un acord. Dacã acesta nu era obþinut, Consiliul nu poate adopta propunerea legislativã ºi
Parlamentul dispune, în definitiv, de un veritabil drept
de veto. Dacã, însã, acordul este ajuns, actul este
adoptat în comun de Consiliu ºi de Parlament ºi semnat
de cei doi Preºedinþi ai acestor instituþii. Tratatul de la
Amsterdam a simplificat mult aceastã procedurã,
pentru a reduce timpul de adoptare: a fost suprimatã
cea de-a treia lecturã ºi se favorizeazã încheierea unui
acord cât mai curând posibil între Parlament ºi Consiliu, atunci când intervin amendamente la textul iniþial.
9
Catherine Lovatt, Romanias Road to Reform,
Central European Review, Vol 2, No 18, 9 May 2000.
10
Jonathan G. StA. Clarke, în lucrarea mai sus
menþionatã.

BIBLIOGRAFIE

CORNEA, Andrei  Preþul integrãrii, în
România versus România, sub direcþia lui
Gabriel Andreescu, Clavis, Bucureºti, 1996
DRAETTA, Ugo  Elementi di diritto
comunitario, Giuffre editore, Milano, 1995
DUNAY, Pal  How Will the European
Union Meet the 21st Century sau In What
Shape Will the 21st Century Find the
European Union, 1st Conference of the PfP
Consortium of Defense Academies and
Security Studies Institutes, 1921 October
1998, Kongresshaus Zurich, Switzerland
LEQUESNE, Charles  Quelle perspective
pour une Union élargie?  Le futur traité
dAmsterdam  Mouvement Européen, Les
lettres des Européens, hors série, no. 4, juillet,
1997
LOVATT, Catherine  Romanias Road to
Reform, Central European Review, Vol 2,
No 18, 9 May 2000
QUERMONNE, J.L  Les ambitions et les
résultats de la conférence intergouvernementale  Mouvement Européen, Les lettres
des Européens, hors série, no. 4, juillet, 1997
SERRE, François de la, LEQUESNE, Charles
 sub direcþia  Quelle Union pour quelle
Europe  Lapres traité dAmsterdam,
Editions Complexes,1999
TELO, Mario, MAGNETTE, Paul  sub direcþia
 De Maastricht a Amsterdam  LEurope et
son traité, Editions Complexes, 1998
Adrese Internet

BLUMANN, Claude  Aspects institutio- http://www.icasiuc.org/w1999/jgcw1999.html
http://www.ce-review.org/00/18/lovatt18.html
nnels, în Revue trimestrielle de droit européen, no. 4/1997
CLARKE, Jonathan G. StA.  The European
Union in the 21st century: friend or foe?,
ICAS Winter Symposium Asias Challenges OANA ALEXANDRA TUDOR  absolvent al
Ahead, University of Pennsylvania, February Facultãþii de ªtiinþe Politice, Master în Relaþii
Internaþionale, Universitatea Bucureºti.
26, 1999

S.P. nr. 95-96/2001

34

Afaceri Internaþionale & România

Politica externã americanã pe
înþelesul tuturor1
MARIAN ZULEAN

Este aproape un truism sã spui cã,
dupã sfârºitul rãzboiului rece, SUA este unica
superputere militarã ºi politicã iar cunoaºterea
politicii externe americane este deosebit de
utilã pentru decidenþii politici ºi experþii
români. Un studiu sumar al modului în care s-a
luat decizia de extindere a NATO în 1997 ºi
campania româneascã pentru NATO (în
special miza pe cartea francezã) precum ºi a
modului de gestionare a Parteneriatului Strategic cu SUA denotã o lipsã de înþelegere a
politicii externe americane ºi a rolului SUA în
procesul globalizãrii.
De altfel, jurnaliºti deveniþi peste
noapte analiºti politici explicã situaþia internaþionalã a României fie prin sintagme esoterice, gen zona gri, fie prin explicaþii conspiraþioniste de genul eternului complot universal împotriva României. De aceea, scopul
acestui studiu este de a descrie la modul
simplu, dar nu simplist, ideologia, instituþiile ºi mecanismul politicii externe americane precum ºi unele aspecte ale relaþiilor
româno-americane. Deºi încearcã o explicare simplã, acest studiu este adresat unei
audienþe care posedã noþiunile de bazã de
geopoliticã sau relaþii internaþionale ºi este
interesat de politica externã americanã.
În prima parte a studiului este analizat
rolul ideologiei în explicarea ºi aplicarea

politicii externe americane, în partea a doua
explicându-se pe scurt mecanismul de funcþionare al acesteia, cu exemplificarea funcþionãrii acestui mecanism în luarea deciziei de
extindere a NATO de la Madrid. Partea a treia
prezintã politica externã a Administraþiei
Bush, aºa cum a fost ea cristalizatã pânã
acum, iar ultima parte oferã o succintã analizã
a relaþiilor româno-americane cu accent pe
analiza ratãrii unei oportunitãþi de îmbunãtãþire a acestor relaþii prin intermediul unei
comisii speciale.
I. Rolul ideologiei în politica
externã americanã
Deºi trendul general în politicã este
acela de scientizare a deciziilor se poate
afirma cã rolul ideologiei este, încã, esenþial.
În acest sens, profesorul Michael H. Hunt de
la University of North Carolina a elaborat un
studiu despre rolul ideologiei în politica
externã americanã (Hunt, 1987). Definind
ideologia ca un set de convingeri ºi presupoziþii care reduc complexitatea realitãþii ºi
care sugereazã modalitãþi de acþiune, se poate
afirma cã ideologia joacã un rol esenþial în
explicarea politicii externe pentru grupurile
tot mai influente de lobby sau pentru opinia
publicã ºi, totodatã, reprezintã un ajutor atât
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pentru decidenþii politici cât ºi pentru consilierii lor.
În opinia lui Hunt existã trei aspecte
ideologice constante în politica americanã,
stabilite încã de pãrinþii fondatori. Unul este
acela al mãreþiei poporului american, altul
este reprezentat de o viziune rasialã a naþiunilor cu care americanii intrã în contact ºi al
treilea este acela al ostilitãþii pentru revoluþiile sociale. Nu este scopul acestui eseu de a
analiza, pe larg, cele trei aspecte ci de a
urmãri dezvoltarea lor în politica externã
actualã. Cu toate cã aceste aspecte se regãsesc
ºi în politica externã de azi, existã nuanþãri ºi
evoluþii ale acestei ideologii. Dacã, la începutul secolului al douãzecilea, SUA se autodefinea ca o naþiune micã neutrã, dupã al doilea
rãzboi mondial termenul cheie ce explicã
politicã externã americanã devine realismul2.
Cea mai influentã personalitate în
politica externã din timpul rãzboiului rece a
fost de departe George Kennan, un promotor
al realismului, pãrinte al doctrinei containment faþã de URSS ºi a cãrui carte American Diplomacy 1900-1950 a devenit un fel
de Biblie pentru generaþiile de diplomaþi
americani. Realismul promovat de el pleca de
la prezumþia cã sistemul internaþional este
anarhic iar relaþiile dintre state sunt reglementate în funcþie de puterea lor. De aceea,
propune pentru SUA o politicã raþionalã, de
definire a intereselor naþionale ºi de mobilizare a resurselor pentru a îndeplini acele interese. Dar moralismul ºi legalismul, ce caracterizau democraþia americanã, erau niºte piedici în relaþiile internaþionale ºi propuneau
izolarea politicii externe de procesul democratic, deciziile zilnice trebuind sã fie luate de
experþi versaþi ºi informaþi, fãrã contribuþia
emotivã a opiniei publice. În anii 1970, Henry
Kissinger, discipol al lui Morgenthau, nu face
decât sã continue aplicarea normelor stabilite
de Kennan.
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Ce se întâmplã azi? Dupã ce politica
externã a lui Clinton a fost criticatã ca inconsecventã ºi idealistã, se pare cã realismul
revine. Prin vocea consilierului pentru securitate naþionalã, Condolezza Rice, ºi prin aceea
a secretarul de stat Colin Powell a fost lansatã
ideologia neo-realistã a Administraþiei
Bush. Deºi aceastã ideologie este în curs de
definire, se poate aprecia cã sintagme de genul interes naþional, ameninþãri globale,
supremaþie americanã vor domina discursul
ºi acþiunile politicii externe americane.
II. Mecanismul politicii externe
americane: actori ºi decizii
Aria politicii externe americane nu a
fost întotdeauna de implicare globalã, ci a
oscilat între izolaþionism (paradigma Munchen)
ºi globalism (paradigma Vietnam). Secolul al
nouãsprezecelea a fost caracterizat de
doctrina Monroe, de neimplicare în afacerile
Occidentului. Dupã primul rãzboi mondial,
deºi preºedintele Woodrow Wilson contribuise la realizarea pãcii ºi la crearea Ligii
Naþiunilor, Senatul american nu a votat Tratatul de la Versailles ceea ce, mai apoi, a dus la
neimplicarea în treburile Europei ºi la
momentul Munchen, când Chamberlain a
fãcut concesii fundamentale lui Hitler. La
polul opus este implicarea în rãzboiul din
Vietnam. Pierderea rãzboiului din Vietnam a
provocat transformãri profunde, iniþiind un
proces de reflecþie ºi de schimbare a instituþiilor politicii externe ºi de securitate, inclusiv
trecerea la o armatã profesionistã ºi restrângerea implicãrii SUA peste hotare.
Sã vedem acum care este rolul
principalelor instituþii ale politicii externe ºi
de securitate americane. Dupã al doilea rãzboi
mondial, sferele politicii externe ºi de securitate aproape se suprapun, datoritã proiectãrii
globale a puterii americane. Politica externã ºi
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cea de securitate sunt politici care acþioneazã
paralel, dupã principiul carrot and stick,
pentru realizarea intereselor naþionale americane, interese definite foarte clar ºi re-definite
periodic3. În realizarea acestor politici, un rol
esenþial îl joacã preºedintele, Congresul,
Departamentul de Stat, Pentagonul dar ºi
grupurile de lobby, opinia publicã sau thinktank-urile.
Prin Constituþie, Preºedintele este
comandantul suprem al forþelor armate, iniþiazã acþiuni de politicã externã, dar nu poate
folosi aceste puteri fãrã sprijinul Congresului.
Preºedintele ºi-a asigurat un rol primordial, cu
toate cã în timpul rãzboiului din Vietnam i-au
fost limitate puterile de a deplasa trupe în
afara SUA, prin legea War Powers Resolution. Rolul secundar al Congresului în politica externã este explicat ºi prin accesul
limitat la informaþie, fragmentarea puterii din
Congres, lipsa de expertizã a multor congresmani ºi factorul timp care impune decizii
oportune. Preºedintele este secondat în misiunea sa de Departamentul de Stat ºi de Departamentul Apãrãrii (Pentagonul). Pentru o mai
clarã înþelegere a modului de funcþionare a
instituþiilor ºi mecanismului politicii externe
voi descrie modul în care s-a luat decizia de
lãrgire a NATO.
Descrierea modului de luare a deciziei ºi poziþiile actorilor principali, unii
aflaþi în poziþii cheie ºi azi, reprezintã un prim
pas pentru elaborarea unei politici coerente
româneºti de integrare în NATO (obiectiv
fundamental al politicii externe româneºti).
Aºa cum am arãtat, preºedintele american are
rolul principal ºi activ în elaborarea politicii
externe dar Senatul trebuie sã ratifice deciziile prezidenþiale de politicã externã.
Trebuie remarcat faptul cã, iniþial, Bill
Clinton ºi Partidul Democrat nu se numãrau
printre promotorii lãrgirii NATO, ci mai
degrabã republicanii, care prin Contractul cu

America din 1994, iniþiat de Newt Gingrich,
propuneau reducerea ajutorului cãtre Rusia ºi
extinderea rapidã a NATO. James Goldgeier
de la Brookings Institution remarcã faptul cã
Havel ºi Walesa l-au convins pe Clinton, într-o
discuþie personalã cu ocazia recepþiei de la
Muzeul Holocaustului din aprilie 1993 despre
necesitatea de a admite þãrile lor în NATO.
Dacã Anthony Lake, secretarul de stat, s-a
numãrat printre iniþiatorii extinderii NATO un
rol cheie în implementarea ideii l-a avut
Richard Holbrooke, numit asistent al secretarului de stat pentru Europa în 1994. Din
zona academicã, Zbigniew Brzezinski ºi
Henry Kissinger de la CSIS ºi grupul AsmusKugler-Larrabee de la RAND au fost printre
cei mai înfocaþi susþinãtori iar George Kennan
(pãrintele politicii de containment) ºi senatorul Sam Nunn au fost oponenþi fermi considerând cã Rusia nu trebuie provocatã. Din
Europa, fostul ministru german al apãrãrii,
Volker Ruhe ºi secretarul general NATO,
Manfred Woerner au susþinut cãlduros politica de lãrgire a NATO.
Prima etapã a dezbaterii despre lãrgirea NATO s-a încheiat în 1994 cu crearea Parteneriatului pentru Pace, consideratã mai mult o
creaþie a birocraþiei americane cu scop de a
amâna decizia de extindere dar care a devenit
apoi o instituþie solidã ºi coerentã în procesul
de extindere. În al doilea mandat politica
Administraþiei Clinton faþã de extindere a
devenit mai clarã, iar actorii implicaþi ferm
acum sunt Samuel Berger, consilier pentru
securitate, secretarul de stat de origine cehã,
Madeleine Albright ºi William Perry, secretarul apãrãrii. Douã personaje cheie la nivel
de experþi au fost Ronald Asmus (de la RAND),
care a fost numit asistent al secretarului de
stat pentru afaceri europene ºi Jeremy Rosner,
ºef al biroului de extindere a NATO din
Departamentul de Stat.
Congresul a stabilit în 1996 iniþiativa
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NATO Enlargement Faciliation Act care
identifica Cehia, Ungaria ºi Polonia ca þãrile
cele mai avansate în reformã ºi propunea sprijin pentru cele 3 þãri. În 1997 a fost înfiinþat,
de asemenea, un Grup de Observare NATO.
Deºi decizia de extindere NATO a fost
luatã dupã controverse, odatã devenitã politicã oficialã urmau sã aibã loc dezbateri pe cel
puþin 3 subiecte importante: care va fi reacþia
Rusiei, care va fi costul extinderii ºi care sã
fie þãrile incluse.
Relaþia cu Rusia a fost foarte importantã dar a fost rezolvatã prin înþelegerea din
27 mai 1997, numitã Actul fondator al relaþiilor mutuale, de cooperare ºi securitate dintre
NATO ºi Federaþia Rusã. Dezbaterile din
Senat au fost ample dar politica Executivului
a prevalat ºi datoritã grupurilor de presiune, în
special cele de etnie polonezã ºi maghiarã.
Costul extinderii a fost un subiect
foarte dezbãtut. În septembrie1996, atât
Congresul cât ºi RAND, au elaborat studii
despre costul extinderii, ambele pornind de la
prezumþia cã þãrile de la Viºegrad vor deveni
membre, dar studiul Congresului considera
costul în contextual apãrãrii lor de pericolul
rusesc în timp ce studiul RAND considera un
context mai larg al stabilitãþi în Europa.
Costul estimat de Congres se cifra între 60127 miliarde USD iar cel estimat de RAND
între 14-110 miliarde USD. Ulterior, un studiu
al Pentagonului, bazat pe admiterea unor þãri
nespecificate, estima costul final la 27-35
miliarde USD, pe durata de 13 ani. În decembrie 1997, NATO a elaborat propriul studiu
care estima la 1,5 miliarde USD costul extinderii în 10 ani, Un al doilea studiu, al Pentagonului, din 1998 a confirmat estimãrile NATO.
Cifrele au fost aºa de diferite pentru cã plecau
de la prezumþii diferite dar se pare cã ultimele
studii au fost concepute minimal pentru a face
extinderea mai tolerabilã. Modul cum au fost
întocmite aceste studii demonstreazã influ-
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enþa ideologiei asupra studiilor, de altfel foarte
riguroase. Dezbaterile critice din Congres nu
au putut influenþa decizia de admitere a
Cehiei, Poloniei ºi Ungariei de la Madrid.
Problema þãrilor ce urmau a fi admise a
provocat ample dezbateri în interiorul NATO,
dar punctul de vedere american a fost aproape
unanim sã fie admise doar Cehia, Ungaria ºi
Polonia. Argumentele prezentate de cãtre
Departamentul de Stat pentru admiterea celor
3 þãri pot fi sintetizate astfel:
1. Dacã erau incluse România ºi Slovenia,
aproape automat se va cere ºi admiterea
þãrilor baltice cu reacþii dure din partea
Rusiei, ceea ce ar îngreuna procesul;
2. Dacã ar fi fost incluse 5 þãri aproape
sigur nu va mai avea loc o nouã politicã de
extindere ºi va fi compromisã politica uºilor deschise (Goldgeier, 2000).
În luarea acestei decizii politice Congresul american ºi Preºedintele au avut un rol
esenþial, dar o putere importantã în dezbatere
au avut-o ºi opinia publica ºi think-tank-urile
(institute de cercetare cu o abordare pragmaticã), birocraþia guvernamentalã ºi massmedia. Cât priveºte think-tank-urile ºi grupurile de presiune, marea lor majoritate au fost
de acord ºi au promovat lãrgirea NATO, printre
cele mai importante fiind grupurile etnice,
gen Polish American Congress, cele reprezentând industria de apãrare ºi grupuri precum
New Atlantic Initiative de la American Enterprise Institute sau Center for Strategic and
International Studies.
III. Politica externã a
Administraþiei George W. Bush
Politica externã ºi de securitate
actualã este încã în curs de cristalizare dar se
prevede o schimbare destul de profundã a
instituþiilor ºi metodelor de promovare a intereselor americane. Din punct de vedere teo-
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retic existã, deja, cel puþin douã proiecte
importante de re-definire a politicii externe ºi
de securitate. Unul a fost elaborat la Rand
Corporation (numit Taking Charge) de cãtre
un colectiv bipartizan condus de Frank
Carlucci, Robert Hunter ºi Zalmay Khalilzad
iar celãlalt, intitulat Road Map for the National Security este un studiu extensiv, elaborat
între 1998-2001 de cãtre o comisie prezidatã
de cãtre foºtii senatori Gary Hart (democrat)
ºi Warren Rudman (republican).
Pânã în acest moment este clar cã
programul scutului antirachetã (N)MD
constituie o prioritate a guvernãrii Bush. El
apare, în diverse forme, în toate proiectele. În
aceeaºi ordine de idei, secretarul apãrãrii,
Donald Rumsfeld, a nominalizat pe Andrew
Marshall sã elaboreze o evaluare a Pentagonului, atât din punct de vedere organizaþional cât ºi al misiunilor viitoare ale armatei
americane. Atât programul MD cât ºi evaluarea lui Marshall vor produce schimbãri radicale ale misiunilor armatei, reducerea armamentelor convenþionale, vor pune un mai mare
accent pe tehnologia informaþionalã ºi vor
transforma politica de securitate în general.
Politica faþã de extinderea NATO
este în curs de definire ºi se poate afirma cã
speech-ul preºedintelui Bush de la Varºovia
este un reper în acþiunile pentru o extindere
masivã, în varianta Big Bang. Cel mai apreciat studiu despre extinderea NATO, pânã în
acest moment, este cel al lui Jeffrey Simon de
la National Defense University. Acesta prezintã4 opþiuni pe care NATO le-ar avea în
legãturã cu extinderea sa, care variazã între
opþiunea 0 ºi opþiunea Big Bang, cu admiterea
a 7 state aplicante. Pe de altã parte, existã o
propunere de rezolvare a ambelor probleme,
aceea a scutului antirachetã ºi a extinderii
NATO printr-un plan de extindere a protecþiei
electronice ºi în estul Europei, unde þãri ca
România ºi Lituania ar putea juca un rol

important prin plasarea unor sisteme radar pe
teritoriul lor. Aceastã propunere a fost fãcutã
de cãtre congresmenul republican Curt
Weldon în februarie 2001.
În ceea ce priveºte ariile de interes
strategic, vizita recentã a lui George W. Bush
în Europa este crucialã pentru definirea
noului context geopolitic mondial, scopul
principal al vizitei fiind elaborarea unei
viziuni strategice a parteneriatului global
dintre SUA ºi Europa.
Temele oficiale de dezbatere au fost:
NATO ca ancorã a angajamentului SUA în
securitatea trans-atlanticã, parteneriatul SUAUE pentru prosperitate ºi securitate ºi lãrgirea
sferei de libertate, securitate ºi democraþie.
Turneul a cuprins vizite în Spania, Belgia,
Suedia, Polonia ºi Slovenia, fiecare cu importanþa sa simbolicã.
De remarcat cã Spania nu este pentru
SUA doar un important partener comercial ºi
o influentã þarã europeanã, dar ºi un partener
pentru cooperarea cu zona mediteraneanã ºi
cu America Latinã. De asemenea, guvernul
Aznar, alãturi de guvernul Berlusconi, sunt
singurele guverne conservatoare din Europa,
din aceeaºi familie ideologicã cu guvernarea
republicanã.
La NATO, Bush a discutat adaptarea
Alianþei pentru a face faþã noilor provocãri de
securitate, capabilitãþile de apãrare, extinderea NATO, un nou concept strategic pentru
armele nucleare, politica europeanã de securitate ºi apãrare (ESDP), misiunile din Balcani ºi relaþiile cu Ucraina ºi Rusia.
Pentru Administraþia Bush, summit-ul
SUA-UE a fost o oportunitate de a stabili
agenda comunã de cooperare, incluzând lansarea unei noi runde despre comerþ, combaterea SIDA, încãlzirea globalã precum ºi
cooperarea regionalã în sud-estul Europei. În
Polonia, Bush a lansat oficial campania de extindere a NATO, anunþând o extindere masivã.
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Problemele sensibile ale acestui turneu au fost, însã, cele ale încãlzirii globale
(Protocolul de la Kyoto), scutul antirachetã ºi
relaþiile ruso-americane. În privinþa Protocolului de la Kyoto, punctul de vedere american este cã încãlzirea globalã este o
problemã importantã, dar acest protocol nu
reprezintã rezolvarea cea mai fericitã ºi, de
aceea, Bush a constituit un grup de lucru la
nivel de Cabinet (ce cuprinde, printre alþii, pe
vice-preºedintele Cheney ºi secretarul de stat
Powell) care va face curând recomandãri.
Proiectul scutului antirachetã este prioritatea numãrul unu a Administraþiei Bush ºi se
aºteaptã extinderea lui cãtre Aliaþi, care nu
sunt prea entuziaºti de acceptarea lui (în plus,
noua configuraþie a Senatului SUA se pare cã
va complica punerea în aplicare a proiectului). Întâlnirea Bush-Putin, de la Ljubliana a fost de o importanþã crucialã pentru
noua arhitecturã de securitate în Europa prin
aceea cã a deschis calea unor consultãri îndelungate pe aceastã temã. Dupã ce am descris
mecanismele de funcþionare ºi actorii implicaþi în decizia politicã sã vedem modul în care
România va gestiona relaþiile cu SUA.
IV. Relaþiile româno-americane
Relaþiile româno-americane au fost
stabilite încã din 1880 ºi au cunoscut o consolidare continuã, cu excepþia perioadei celui
de-al doilea rãzboi mondial ºi cu specificul de
confruntare din timpul rãzboiului rece. Însã
cadrul instituþional al unor relaþii privilegiate
a fost oferit de lansarea Parteneriatului
Strategic, iniþiat la 11 iulie 1997, cu ocazia
vizitei la Bucureºti a preºedintelui american
Bill Clinton. Obiectivele strategice vizate de
acest parteneriat au fost: dezvoltarea cooperãrii economice ºi politice bilaterale, sprijinirea eforturilor de pregãtire a României
pentru integrarea euro-atlanticã, sporirea con-
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tribuþiei României la asigurarea securitãþii
Europei centrale ºi de sud-est ºi acordarea de
sprijin american pentru consolidarea democraþiei. Aceste obiective generale sunt operaþionalizate pe patru dimensiuni, în conformitate cu documentele MAE român:
1. Reforma economicã ºi politicã;
2. Relaþiile militare;
3. Probleme de securitate regionalã;
4. Riscuri neconvenþionale ºi de securitate.
Deºi cadrul oferit pare generos, se
pare cã nu s-a reuºit exploatarea la maxim a
potenþialului acestui parteneriat. În privinþa
sprijinirii reformei ºi a investiþiilor americane
nu se vede o implicare serioasã în România,
relaþiile militare sunt mai dezvoltate mai ales
în contextul multilateral de cooperare din cadrul Parteneriatului pentru Pace iar în problemele de securitate, de-abia odatã cu deþinerea
preºedinþiei OSCE se observã o intensificare
a cooperãrii.
Prezentãm, însã, una din încercãrile
ratate de realizare a unor acþiuni coordonate în
cadrul acestui parteneriat, ºi anume, Comisia
de Acþiune România-SUA, comisie care ar fi
putut coordona sinergic eforturile instituþiilor
guvernamentale ºi non-guvernamentale pentru
dezvoltarea relaþiilor româno-americane.
Comisia de Acþiune România-SUA
a fost înfiinþatã în februarie 1998 în cadrul
Centrului de Studii Strategice ºi Internaþionale (CSIS)4 cu scopul de a dezvolta ºi
recomanda politici de îmbunãtãþire a
domeniilor economic, de politicã externã ºi de
securitate în România. Comisia a fost coprezidatã de cãtre fostul Secretar al Apãrãrii
al SUA, William Perry, ºi fostul ministru de
externe român, Adrian Severin, care ulterior a
fost înlocuit de cãtre doamna Zoe Petre.
Comisia a operat la douã nivele, unul al
Commissioners ºi, altul, al grupurilor de
lucru. Cei 60 de commissioners de ambele
pãrþi erau preºedinþi de corporaþii americane,
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membrii ai Congresului, experþi, iar din partea
românã parlamentari, oameni de afaceri ºi
academicieni. Grupurile de lucru s-au ocupat
de problemele curente, oferind recomandãri
de acþiune. Cele 7 grupuri de lucru au acþionat
în domeniile: afaceri ºi competitivitate
economicã, telecomunicaþii ºi tehnologie
informaþionalã, energie, agriculturã, transporturi, politicã de securitate ºi politicã externã.
Din estimãrile CSIS, Comisia a
elaborat 24 de recomandãri cãtre guvernul
român, dintre care 13 au avut consecinþe
practice. Cu toate rezultatele acestea ºi în
ciuda nevoii pãrþii române pentru o tribunã de
lobby ºi expertizã, Comisia a intrat într-o
stare latentã dupã sesiunea plenarã din vara
anului 1999, spre deosebire de comisia
similarã US-Polonia care înregistreazã progrese continue. Cauzele sunt mai profunde ºi
pot fi scoase la ivealã printr-un studiu aprofundat ºi în urma unor sesiuni de analizã în
ambele pãrþi. Cu toate acestea se pot evidenþia: lipsa de suport financiar, coordonare ºi
de management performant din partea
românã; politizarea comisiei de cãtre partea
românã prin includerea doar a reprezentanþilor coaliþiei de guvernãmânt (1996-2000);
organizarea sub aºteptãri a ºedinþei plenare din
1999; suprapuneri de portofoliu cu alte
organisme guvernamentale ºi neguvernamentale, cum ar fi ambasadele, Camera de Comerþ
România-SUA etc.; lipsuri în înþelegerea
situaþiei de cãtre partea americanã implicatã în
acþiunile comisiei. Cu toate eforturile târzii ale
fostului ministru de externe, Petre Roman, ºi
ale actualului ministru, Mircea Geoanã,
resuscitarea Comisiei nu a mai fost realizatã.

problemele actuale ale Administraþiei Bush ºi
stadiul relaþiilor româno americane. Se poate
afirma cã neorealismul este ideologia dominantã a Administraþiei Bush ºi cã politicienii
americani încearcã sã se bucure de poziþia de
superputere militarã, ceea ce va aduce, în plan
acþional, negocieri mai dure pentru probleme
globale specifice. De altfel, modul în care
Bush a pus problema scutului antirachetã ºi a
Protocolului de la Kyoto aratã aceastã nouã
abordare neo-realistã, de republicã imperialã, cum o denumea Raymond Aron.
Problema extinderii NATO este în
curs de definire, iar un mesaj esenþial este cel
adresat de Bush la Varºovia, prin care enunþa
dreptul oricãrei þãri dintre Marea Neagrã ºi
Marea Balticã de a se alãtura liber acestei
Alianþe. Problema scutului antirachetã ºi
declaraþia de la Varºovia aratã o schimbare
radicalã a tonului Washingtonului în relaþia cu
Moscova. Scutul antirachetã este considerat
mai important decât extinderea NATO ºi am
putea asista la compromisuri ºi cedãri
americane în privinþa extinderii NATO pentru
a obþine avantaje în privinþa scutului antirachetã. Deci contextul extinderii NATO s-a
schimbat, au apãrut între timp criterii tehnice
de evaluare a candidaþilor (Membership
Action Plan), iar faptul cã nu va mai fi creat
un birou special pentru extindere, ci întreg
procesul va fi gestionat de Departamentul de
Stat aratã un altfel de abordare a procesului,
abordare din care trebuie avute în vedere douã
aspecte:
1. Elementul politic rãmâne determinant în
extinderea NATO, deci trebuie avute în
vedere elementele ideologice în relaþia cu
Administraþia, Congresul, dar nu trebuie
V. Concluzii
neglijate nici relaþiile informale cu thinktank-urile sau organizaþiile non-guvernaAm prezentat pe scurt ideologia,
mentale;
instituþiile ºi actorii, mecanismul de elaborare
2. Extinderea NATO nu trebui privitã ca un
a unor decizii de politicã externã americanã,
proces independent, ci ca parte a unei

41

S.P. nr. 95-96/2001

Afaceri Internaþionale & România
politici coerente de realizare a unei
securitãþi startificate, ce cuprinde,
printre altele, realizarea unor trupe de
apãrare teritorialã, rãzboi informaþional ºi
scutul antirachetã.
Pe de altã parte, din punct de vedere
tehnic (reforma armatei) ºi al îndeplinirii condiþiilor economice ºi politice, România este în
coada celor 7 state candidate pentru admiterea
în NATO în 2002. De aceea, o analizã serioasã a noii arhitecturi de securitate ce va fi
definitã de americani pânã în toamna acestui
an, o propunere pro-activã de contribuþie la
aceastã arhitecturã, de genul celei fãcute de
ministrul apãrãrii Paºcu la Washington (participarea la programul MD) ar surclasa neajunsurile criteriilor tehnice. Partea de lobby nu
este deloc de neglijat, mai ales având în
vedere aspectul politic al deciziei, dar problema nu este numai de imagine, relaþii publice ºi lobby, ci ºi de coerenþã ºi substanþã a
politicii româneºti, de opþiune clarã proamericanã, de asumare a riscurilor inerente
apartenenþei la NATO.

NOTE
1
Opiniile exprimate în acest studiu sunt pur personale
ºi nu implicã cu nimic instituþiile cu care autorul este
asociat.
2
Termenul de realism a fost consacrat în disciplina
relaþiilor internaþionale de cãtre Hans Morgenthau în
studiul Politics Among Nations ºi reprezintã, încã,
cea mai importantã paradigmã ºtiinþificã de explicare a
relaþiilor internaþionale contemporane. Aceastã
paradigmã a fost transformatã în ideologie de
practicieni de genul lui George Kennan ºi al lui Henry
Kissinger.
3
Pentru analiza definirii intereselor americane se pot
consulta O strategie de securitate naþionalã pentru
secolul urmãtor, White House, 1997, sau Interesele
americane în Eurasia de Marian Zulean, Sfera
Politicii 63-1998, p.16-20.
4
Centrul de Studii Strategice ºi Internaþionale (CSIS)
este unul dintre cele mai vechi ºi influente think-tankuri americane, care are experþi pentru toate regiunile
geografice. Forþa ºi influenþa sa politicã stã în faptul cã
are o reprezentare bipartizanã, având între consilierii
sãi personalitãþi reprezentative atât pentru republicani
cât ºi pentru democraþi, precum H. Kissinger, S. Nunn,
Z. Brzezinski, H. Brown, J. Schlesinger sau B.
Scowcroft.
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Sub semnul
contratimpului istoric
o încercare de evaluare a relaþiilor dintre România - URSS/Rusia
COSMIN POPA

Circumstanþele ºi nu strategia sunt
cele care au modelat constant, pe parcursul
ultimilor cincizeci de ani, politica externã a
Rusiei. Acest lucru este mai mult decât evident în ceea ce priveºte politica Rusiei faþã de
Europa Orientalã.
De-a lungul istoriei comune, relaþiile
dintre Rusia ºi România se prezintã ca o sumã
a paradoxurilor. Uneori aliaþi dar niciodatã
prieteni, fãrã a fi legaþi prin afinitãþi culturale
sau rasiale, cu excepþia religiei comune,
românii ºi ruºii, mai exact liderii celor douã
þãri, indiferent de coloratura lor politicã sau
calitate, au încercat sã exploateze relaþiile
bilaterale cu maximã eficienþã.
La sfîrºitul secolului al XIX-lea Rusia
vedea alianþa cu România drept un bun preludiu pentru a-ºi instaura dominaþia absolutã
asupra Balcanilor sub stindardul eliberãrii
fraþilor slavi ortodocºi iar principatele dunãrene încercau sã profite de vitalitatea imperialã a Petersburgului pentru a se desprinde de
Poartã. Odatã îndeplinite primele obiective, ºi
anume îndepãrtarea Turciei din cea mai mare
parte a Peninsulei Balcanice, dupã rãzboiul
ruso-româno-turc din 1877-1878, aspiraþiile
politice ale Rusiei ºi României au intrat în
contradicþie ireconciliabilã, diputa soldându-se
cu anexarea Basarabiei la Rusia ºi cu
rãcirea iremediabilã a relaþiilor dintre cele

douã capitale.
Acesta este momentul de hiatus din
relaþiile dintre cele douã popoare, relaþii care
pânã atunci nu pãreau cã aveau sã se deosebeascã prea mult de cele ale popoarelor slave
balcanice cu Rusia.
Privit din perspectivã istoricã, cu
excepþia unor perioade scurte de entuziasm
extrem, comunismul nu a modificat substanþial relaþia dintre cele douã state.
În fond un compromis fragil între
constrângere ºi consens, lagãrul sovietic a
reuºit pentru câteva zeci de ani sã uniformizeze o regiune extrem de diversã. Statelor în
cauzã li s-a impus o serie de norme comune
prin care s-a urmãrit cimentarea unui sistem
internaþional articulat pentru a subzista exclusiv în situaþii de confruntare. Cu toate acestea,
contrar aparenþei, societãþile zonei ºi-au continuat în subsidiar evoluþia lor istoricã, vechile
tendinþe ºi angoase specifice zonei continuând sã subziste ºi sã ia forme noi rezultate
din simbioza cu realitãþile politice ºi mentale
ale comunismului. Astfel se face cã, odatã
înlãturat pilonul de susþinere al comunitãþii
socialiste, constrângerea, vechile linii de
forþã ce caracterizau politica statelor zonei
încã de la formarea lor au fost restaurate în
timp record. A existat însã ºi o excepþie de la
dinamica istoricã generalã a zonei: România.
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Dupã instaurarea comunismului, în
România a urmat binecunoscuta perioadã de
standardizare prin care þãrile zonei au fost
transformate în sateliþii Uniunii Sovietice,
rolul particular al fiecãrui stat fiind dictat de
interesele geostrategice ºi politice ale Moscovei. Alãturi de Ungaria, exclusã din uniunea
popoarelor slave ce înaintau spre socialism
ºi marcatã de complexul rãzboiului antisovietic, România comunistã a încercat în primii
ani postbelici sã-ºi câºtige predispoziþia sovieticilor manifestând o docilitate exemplarã.
Drept urmare, la momentul izbucnirii conflictului sovieto-iugoslav, România a fost transformatã în studiu de caz al ortodoxiei staliniste iar sediul Biroului Informativ al partidelor comuniste a fost mutat de la Belgrad la
Bucureºti.
La puþin timp dupã moartea lui Stalin,
sub presiunea curentului reformator iniþiat de
Hruºciov, comuniºtii români în frunte cu
Gheorghe Gheorghiu-Dej au instrumentat o
variantã localã a socialismului, cu accente
antisovietice. Dictatã nu de convingeri democratice sau de rusofobie, bascularea comuniºtilor români urmãrea pãstrarea ºi întãrirea
puterii grupului din jurul lui Dej. Cãderea în
desuetudine a instituþiilor ºi manifestãrilor de
purã sorginte sovieticã, retragerea trupelor sovietice din România, torpilarea planurilor
economice sovietice ºi Declaraþia de independenþã au fost momentele care au fãcut din
Dej un dictator absolut, acesta construindu-ºi
în paralel reputaþia unui lider naþional.
Preþul plãtit pentru aproximativa
desprindere a României de sub tutela sovieticã a fost izolarea þãrii de lagãrul socialist
fãrã ca ea sã fie acceptatã cu adevãrat de
cealaltã tabãrã. În plan intern, prin politicile
aplicate, perioada naþionalã a lui Dej a asigurat toate condiþiile perpetuãrii stalinismului. Intermezzo-ul democratic început de
Dej ºi continuat de tânãrul Nicolae Ceauºescu
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nu a fost decât etapa preliminarã a întãririi
regimului comunist, pânã atunci dependent de
sovietici, ºi apoi transformarea sa într-un
stalinism modernizat. Din perspectivã istoricã, desprinderea României de lagãrul socialist a însemnat nu numai naþionalizarea
comunismului de aici ci ºi încetarea oricãrui
control asupra elitelor politice locale ºi ruperea þãrii de curentele reformatoare estice.
Prin distanþarea paºnicã de Uniunea
Sovieticã, liderii români nu au propus un nou
tip de socialism ci doar ºi-au asumat în totalitate moºtenirea stalinistã. Rezultatul simbiozei dintre stalinism ºi naþionalism reprezintã
fondul României contemporane. Prin oficializarea frondei faþã de Uniunea Sovieticã,
politica PCR a calmat o parte din angoasele
intellighenþiei naþionale represând prompt
ºi dur orice încercare de articulare a opoziþiei
democratice interne.
Anii 80 au adus schimbãri ce s-au
repercutat dramatic asupra regimului din
România. Dacã pânã atunci SUA erau gata sã
sprijine orice regim care se opunea sub o
formã sau alta Uniunii Sovietice, începând cu
aceastã perioada atitudinea faþã de drepturile
omului a regimurilor de aici a devenit
definitorie pentru politica Washingtonului.
Marcatã de extravaganþele economice
ºi de megalomania crescândã a cuplului
dictatorial, într-un timp record, izolatã de
comunitatea socialistã ºi respinsã de Occident, România lui Ceauºescu a devenit o replicã soft a regimului lui Enver Hodja.
Rãspunsul lui Ceauºescu a fost adoptarea unei atitudini conservatoare, de tip brejnevist faþã de evenimentele din Polonia de la
începutul anilor 80. Îngrijorat de efectele pe
care le putea avea pentru regimul sãu personal
ºi controlul partidului asupra societãþii, Ceauºescu a luat iniþiativa convocãrii unei conferinþe a partidelor comuniste din Europa
Orientalã cu scopul exercitãrii unor presiuni
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asupra Varºoviei pentru a-i forþa pe comuniºtii de acolo sã reintroducã ordinea prin violenþã. În cazul contrar, Ceauºescu propunea
intervenþia armatelor reunite ale Tratatului de
la Varºovia în Polonia.
De altfel crizele sistemului comunist
au fost abil exploatate de cãtre conducãtorii
României. Revolta maghiarilor din toamna
anului 1956 a fost folositã de cãtre Dej pentru
a se reabilita în faþa lui Hruºciov, convingându-i pe sovietici cã socialismul este bine
apãrat în România. Primãvara de la Praga l-a
transformat pe Ceauºescu în eroul lagãrului, opoziþia faþã de intervenþia sovieticã
estompând în ochii opiniei publice atât din
Vest cât ºi din Est tendinþele sale dictatoriale
evidente. Evenimentele din Polonia anilor 80-81
l-au reapropiat pe Ceauºescu de Moscova,
atitudinea sa fiind mult mai durã decât cea a
triumviratului de la Kremlin. În ceea ce
priveºte regimul din România, cele trei crize,
la care putem adãuga ºi ruptura sovieto-iugoslavã, au în comun modalitatea prin care liderii de la Bucureºti au cãutat sã le instrumenteze în folosul propriu vizând întãrirea
puterii personale. Paradoxal, pentru regimul din România, crizele sistemului socialist au avut un efect benefic consolidându-i
fundamentele staliniste. Aflatã într-o quasiizolare, România comunistã nu se putea
opune Uniunii Sovietice decât dacã o copia în
reflexele sale fundamentale. Mimetismul
funcþional nu avea la bazã opþiuni doctrinare
sau politice ci conºtientizarea faptului cã nu
se putea opune unui astfel de adversar decât
dacã lupta cu armele sale.
Construit astfel încât sã permitã desfãºurarea unei singure personalitãþi dominante,
sistemul comunist a reprezentat cadrul ideal
pentru izbucnirea unor conflicte între þãrile
guvernate de regimuri comuniste paternaliste.
Evoluþia relaþiilor dintre URSS ºi Iugoslavia,
China, Albania ºi România a demonstrat cu

prisosinþã acest lucru. La baza acestor conflicte nu au stat niciodatã considerente strategice, economice sau politice iar percepþiile
personale ºi dorinþa de consolidare a puterii a
fost determinantã. În aceste condiþii conservarea perfectã a regimului comunist, fie chiar
ºi asezonat cu ingrediente locale, în þãrile
menþionate mai sus a fost un rezultat logic al
premiselor iniþiale.
Perioada amintitã mai sus a însemnat
pentru regimul comunist din România izolarea totalã. Dur criticat de politicienii occidentali ºi privit cu neîncredere de cãtre liderii
comuniºti din Europa Orientalã, Ceauºescu
ºi-a îndreptat privirea cãtre liderul nordcoreean, un alt adept fervent al stalinismului.
Schimbãrile survenite în Uniunea Sovieticã începând cu anul 1985 au adâncit
prãpastia dintre Bucureºti ºi Moscova. Din
nou România se afla în contratimp. Pe fondul
climatului politic din Est ºi odatã cu schimbarea prioritãþilor din politica externã a URSS,
neostalinismul lui Ceauºescu a devenit nu
numai desuet ci ºi periculos pentru dinamica
generalã a zonei. Sfârºitul comunismului
gãsea URSS ºi România dacã nu pe baricade
adverse cel puþin în raporturi extrem de reci.
Dupã 1989, situându-se în contra
curentului european, Bucureºtiul a mizat pe
cartea sovieticã în plinã dezintegrare a imperiului.
Semnarea Tratatului de Asistenþã
Mutualã ºi Ajutor Reciproc dintre muribunda
URSS ºi România a fost o nouã etapã din
procesul de reconectare la comunitatea
socialistã. În acest mod, în timp ce þãrile
Europei Centrale cãutau sã-ºi limiteze cît mai
mult legãturile politice cu Moscova, România
semna cu aceasta un tratat prin care reitera
aderenþa la politica de securitate comunã. Pe
scurt, România anilor 90 reprezenta pentru
Europa Orientalã ceea ce Belarusia reprezintã
astãzi pentru Comunitatea Statelor Indepen-
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dente.

În plin proces de demantelare a statului sovietic, noua Românie a continuat sã
sprijine reforma intrasistemicã iniþiatã de
Gorbaciov, fiind singura þarã care s-a pronunþat public împotriva desfiinþãrii Tratatului de
la Varºovia pe motiv cã astfel ar fi afectat
echilibrul strategic mondial.
Inapte sã contabilizeze într-un mod
inteligent atuurile psihologice, elitele postcomuniste româneºti au rãmas cantonate la
stadiul declaraþiilor de intenþie.
Astfel, România este singura þarã care
nu a profitat de vremurile tulburi din Rusia
anilor 1991-1993. Însumând cele de mai sus,
perioada 19901991, politica externã a României
se poate spune cã s-a situat în prelungirea
intereselor strategice ale Uniunii Sovietice,
autoritãþile de la Bucureºti declarându-se în
favoarea democratizãrii relaþiilor internaþionale ºi multipolaritãþii, sintagme caracterizate de cãtre liderii sovietici ca fiind ideile 
pilon ale noii politici externe sovietice.
Aceastã defazare a autoritãþilor
române în materie de politicã externã ºi relaþii
internaþionale poate fi pusã pe seama
obiectivelor stabilite iniþial de cãtre noii
conducãtori ai României care îºi datorau
venirea la putere, în mare parte, politicii de
liberalizare promovatã de Moscova. În acest
fel, noile autoritãþi române înþelegeau sã menþinã trei dintre pilonii comunitãþii socialiste:
o politicã externã comunã, o politicã militarã
comunã (în cadrul Organizaþiei Tratatului de
la Varºovia) ºi o economie planificatã, chiar
dacã aceasta urma sã treacã printr-un proces
de optimizare.
Destrãmarea Uniunii Sovietice a schimbat radical datele problemei pentru România.
Axatã exclusiv pe relaþia cu Occidentul,
Moscova nu a înþeles sã facã concesii inutile
Bucureºtiului într-o perioadã în care reverenþele înspre Polonia, Ungaria ºi Cehoslovacia
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însemnau de fapt puncte albe pentru noua
conducere a Rusiei.
Aflat în contratimp cu evoluþiile politice din Europa Orientalã, discreditat în faþa
Occidentului ºi neinteresant pentru noii lideri
ai Rusiei, ca niciodatã în istoria contemporanã, regimul de la Bucureºti a reuºit contraperformanþa de a avea relaþii reci cu quasitotalitatea centrelor mondiale de putere.
În acest fel, cele douã þãri nu au
semnat acordul-cadru care sã reglementeze
relaþiile bilaterale iar problema tezaurului
României a rãmas nerezolvatã. La acest dosar
dificil se adaugã desele scandaluri de la Bucureºti prin care se acredita teza apartenenþei
preºedintelui Iliescu la serviciile de securitate
sovietice, în consecinþã acesta evitând sã se
implice personal în contactele româno-ruse.
Dupã schimbarea echipei politice de
la Bucureºti, în virtutea dorinþei de a accelera
intrarea României în comunitatea internaþionalã democraticã, relaþiile dintre Bucureºti ºi
Moscova au continuat sã treneze, fãrã ca una
dintre pãrþi sã manifeste un interes deosebit
faþã de cealaltã.
Realitatea este aceea cã România nu
mai prezintã pentru Rusia acelaºi interes pe
care îl prezenta la începutul rãzboiului rece.
Mai întâi de toate, în ultimii ani, Rusia
se aflã în plin proces de restructurare politicã
internã pe fondul cãreia urmãreºte sã câºtige o
poziþie de supremaþie în cadrul CSI. Pe plan
mondial, chiar ºi pentru liderii de la Kremlin
este clar faptul cã bãtãlia capetelor de pod a
fost pierdutã, singura alternativã de politicã
externã a Rusiei constituind-o sprijinirea
vechii doctrine a multipolaritãþii în alianþã cu
China, Irak, Iran ºi alte puteri regionale extraeuropene.
Într-o primã fazã, România era importantã pentru Rusia din perspectiva controlului
asupra Dunãrii de Jos, a legãturii terestre pe
care o realiza cu Bulgaria ºi Iugoslavia, pre-
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cum ºi din cea a faptului cã aceasta reprezenta
o þarã de tranzit pentru exporturile de materii
prime cãtre Europa de Sud  Est. Schimbãrile
politice care au intervenit în ultimii ani au
fãcut ca interesul pe care România îl reprezenta pentru Moscova sã se diminueze foarte
mult. Este limpede cã Rusia nu îºi mai permite sã exercite presiuni politice ºi militare
asupra Turciei, mai exact a Strâmtorilor,
Bulgaria ºi Serbia nu mai sunt aliaþii fideli ai
Moscovei. În ceea ce priveºte miza energeticã, se poate spune cã ºi aici au intervenit
schimbãri majore. Astfel, decisã sã nu mai
permitã ºantajul economic ucrainian la care se
adaugã ºi furtul de gaze naturale din conductele ruseºti, una dintre sursele de venit ale
Kievului, baronii resurselor naturale din
Moscova au decis sã schimbe traseul conductelor de petrol ºi gaze naturale, noile trasee
trecând prin Marea Neagrã ºi Europa Centralã.
Revenirea la putere a preºedintelui
Iliescu nu este de naturã sã ne facã sã credem
cã relaþiile politice dintre cele douã þãri vor fi
relansate. Politica de recucerire a pieþelor
estice are acum un nou susþinãtor, pe premierul Adrian Nãstase. Pragmatic ºi decis sã
nu afecteze echilibrul dintre diversele grupuri
de presiune interne, Nãstase încearcã sã
compenseze slaba prestaþie a economiei
româneºti prin atacarea unor pieþe mai
puþin selective. Una dintre acestea este ºi
Rusia. În consecinþã, la puþin timp dupã instalarea sa ca prim-ministru, Camera de Comerþ
Româno-Rusã a realizat o strategie de dezvoltare a exporturilor româneºti în Federaþia
Rusã. Unele dintre mãsurile preconizate sunt
introducerea clearingului ca formã de platã în
relaþiile comerciale cu firmele ruseºti,
înfiinþarea unui fond deschis de investiþii care
sã finanþeze dezvoltarea capacitãþilor de
producþie destinate exportului în Rusia,
precum ºi dezvoltarea unei pieþe organizate de
tip bursier ºi a unor reþele de distribuþie

proprii. Rãmâne de vãzut cât din strategia
elaboratã de Camera de Comerþ va fi realizat.
În plan politic, marcate încã de precedentele istorice, raporturile dintre Moscova ºi
Bucureºti dau impresia cã sunt statice. În
fond, criza de idei nu este decât o aparenþã
binecunoscutã celor ce au studiat, fie ºi
ocazional, politica externã a Rusiei, indiferent
de filosofia politicã ce a stat la baza regimului
de acolo. Concentratã asupra problemelor
interne ºi conºtientã cã nu va mai putea juca
un rol politic major fãrã o susþinere economicã solidã, Rusia lui Putin se mulþumeºte
doar sã profite de breºele ivite în sistemul
internaþional. Recâºtigarea influenþei totale
asupra Moldovei ºi în parte asupra Ucrainei a
fost mai degrabã rezultatul unui joc de
circumstanþe ºi nu al unei tactici solide.
Acest lucru este valabil ºi în cazul
României. Aflat la periferia sistemului internaþional, fãrã perspective certe în ceea ce
priveºte aderarea la Uniunea Europeanã ºi
NATO, Bucureºtiul nu se înscrie în lista de
prioritãþi a Moscovei. În cazul unui eºec
structural, România va trebui sã-ºi recunoascã
incompatibilitatea cu sistemul occidental ºi sã
încerce noi variante de supravieþuire.
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Aderarea Moldovei la Pactul de
Stabilitate în Europa de Sud-Est
MARIUS TEJA

Lansat la 10 iunie 1999, imediat dupã
încheierea operaþiunilor aeriene ale NATO
împotriva Iugoslaviei, Pactul de Stabilitate în
Europa de Sud-Est reprezintã o iniþiativã a
Uniunii Europene. Pactul este o formulã de
cooperare complexã, partenerii fiind þãrile din
zonã, structurile de cooperare regionalã ale acestora (SECI, Royaumont), organizaþiile europene
ºi mondiale (OSCE, Consiliul Europei, ONU),
marile puteri (SUA, Rusia, Japonia, Canada) ºi
instituþiile financiare internaþionale (FMI, BM,
BEI). Activitatea sa vizeazã constituirea unui
cadru de stabilitate regional, în vederea asigurãrii unei dezvoltãri a regiunii europene în care
tranziþia de la comunism se realizeazã cu cele
mai mari costuri.
Încã înainte de semnarea la Köln a
documentului Pactului, Republica Moldova a
solicitat sã devinã parte a acestuia, cerând
României sprijin în acest sens. Membrã a
Comunitãþii Statelor Independente, o structurã
politicã euro-asiaticã, Republica Moldova se
aflã practic la limitele zonei sud-est europene
din punct de vedere geografic. Ea a fost admisã
sã participe cu statut de observator la lucrãrile
reuniunilor pregãtitoare ºi ale sesiunilor meselor
de lucru ale Pactului cu statut de observator, deºi
Ungaria, o þarã central-europeanã, aflatã într-o
situaþie geograficã asemãnãtoare, a fost
acceptatã partener fondator. La un an de la
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lansarea PSESE, secretarul de stat în MAE.
Mihai Ungureanu, a reiterat sprijinul României
pentru aderarea la Pact a vecinilor de peste Prut.
În demersurile de aderare, Moldova a
fost susþinutã ºi de Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei. Într-o rezoluþie din aprilie
2000, structura parlamentarã a forului european
se pronunþa în favoarea includerii Moldovei în
Pactul de Stabilitate.
Pe de altã parte, nu puteau fi excluse
existenþa unor rezerve faþã de intenþiile autoritãþilor moldoveneºti. Preºedintele Petru Lucinschi
a efectuat în iulie 2000 o vizitã la Bruxelles unde
a discutat cu comisarii europeni ºi aceastã
problemã. În acest sens, agenþia Basa-press
informa în iulie 2000 cã Parisul ºi Bonnul s-ar
opune apartenenþei Chiºinãului la Pact, pornind
de la declaraþia unui oficial al Comisiei. Acesta
avertiza cã deºi Comisia este de acord cu aderarea Moldovei la PSESE, este necesar acordul
tuturor statelor membre ale UE. ªtire dezminþitã
însã ulterior de preºedinþia moldoveneascã, care
aprecia cã nu existã obstacole în calea includerii
þãrii în aceastã formulã de cooperare regionalã.
La puþin timp dupã vizita prezidenþialã,
un reprezentant al guvernului de la Chiºinãu a
fost invitat sã participe la reuniunea coordonatorilor naþionali ai Pactului de la Bucureºti,
din 20 iulie 2000. ªedinþa a fost consacratã
problemelor Mesei de lucru 1, referitoare la

48

Politicã externã
democraþie ºi drepturile omului, discutându-se
desfãºurarea la Chiºinãu a unor activitãþi din
domeniul educaþiei, mass-media, drepturile
omului ºi ale minoritãþilor.
Urmãtorul pas l-a reprezentat invitarea
Republicii Moldova sã participe la reuniunile
tuturor celor trei mese de lucru care s-au
desfãºurat în luna octombrie. A doua masã de
lucru, cea pentru reconstrucþie ºi dezvoltare, la
care a participat ºi adjunctul ministrului
moldovean de Externe, Stela Corobceanu, a
avut loc la Istanbul. Republica Moldova a
participat la o singurã iniþiativã din cadrul
acestei mese, cu sprijinul financiar al Canadei,
vizând elaborarea unui studiu privind posibilitãþile infrastructurii energetice ale arealului sudest european. Oleg Ungureanu, oficial al MAE
de la Chiºinãu, sugera cã la Masa de lucru I de
la Bucureºti reprezentanþii autoritãþilor de la
Chiºinãu ar putea avea o întrevedere cu coordonatorul Pactului de Stabilitate, Bodo Hombach,
încercând sã solicite creºterea nivelului de
participare a Republicii Moldova la Pact, privit
ca o anticamerã a integrãrii europene. Ungureanu anticipa atunci cã, deºi participarea la
aceste mese de lucru înseamnã o includere de
facto a Republicii Moldova în PSESE, primirea ei în calitate de membru cu drepturi depline
ar putea avea loc, cel mai devreme, în primãvara
anului viitor, la ºedinþa mesei regionale a
Pactului, care va cuprinde toate cele trei mese de
lucru. O altã variantã, în opinia sa, ar fi fost
constituitã de asimilarea de cãtre Pact a
organizaþiei regionale SECI, sprijinitã în Europa
de Sud-Est de Statele Unite, ºi din care
Republica Moldova face parte, asimilare care ar
fi putut avea loc la începutul anului 2001.
Relativ surprinzãtor, schimbarea de
putere care a avut loc la Chiºinãu, în februarie
2001, nu a influenþat demersurile Moldovei în
ceea ce priveºte includerea în Pactul de
Stabilitate. La douã luni dupã ce comuniºtii au
preluat controlul celor trei structuri de putere din

Moldova, respectiv preºedinþie, guvern, parlament, o misiune a PSESE a sosit la Chiºinãu.
Scopului emisarului special al coordonatorului
Pactului de Stabilitate în Balcani, Mihai Rãzvan
Ungureanu, ºi coordonatorul special adjunct al
Pactului, Donald Kursch, era evaluarea de
detaliu a situaþiei politice interne din aceastã
þarã. Discuþiile cu premierul Tarlev au relevat cã
Republica Moldova este interesatã de participarea la proiectele economice din Pactul de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Din lista
de proiecte pe care le pregãteºte Chiºinãul face
parte electrificarea cãii ferate Ungheni-Chiºinãu-Tighina-Cuciurgan, construirea unui tronson cu ecartament european pe traseul UngheniChiºinãu, reconstruirea ºoselei Leuºeni-Chiºinãu ºi Chiºinãu-Cimiºlia-Giurgiuleºti, precum ºi
construirea unui pod modern în zona UngheniIaºi. Dupã aderare guvernul de la Chiºinãu urma
sã creeze o grupã de lucru abilitatã sã elaboreze
proiecte economice care vor fi finanþate de Pact.
Cu aceastã ocazie, Mihai Rãzvan Ungureanu, a
sugerat cã aderarea la Pact ar fi un prilej bun
pentru Chiºinãu de a avansa proiectele
energetice iniþiate cu România
La sfârºitul vizitei, emisarul special se
arãta optimist faþã de ºansele de aderare ale
Moldovei. El preciza cã România a insistat cu
multã consecvenþã ca Moldova, vecinul cel mai
apropiat ºi totodatã partenerul nostru strategic,
sã devinã membru al Pactului de Stabilitate. La
rândul sãu preºedintele moldovean Vladimir
Voronin recunoºtea cã prin aderarea la Pactul
de Stabilitate, Moldovei i se deschid multe uºi în
organismele internaþionale, chiar ºi în cele
financiare, uºi care pînã acum erau închise.
Voronin aprecia chiar aceastã aderare ca pe un
examen politic, care presupunea ca þara sã
aibã principii democratice.
În cele din urmã, aderarea Moldovei la
PSESE a avut loc la 28 iunie, când însuºi preºedintele Voronin a participat la reuniunea Mesei
Regionale a Pactului. Dorinþa unei implicãri

49

S.P. nr. 95-96/2001

Politicã externã
angajate în activitatea Pactului a fost confirmatã
la aderare de scrisoarea de intenþie semnatã de
guvernul de la Chiºinãu cu cele ºapte state
participante la Memorandumul pentru crearea
unei zone de liber schimb în sud-estul Europei,
Memorandum adoptat chiar în preziua aderãrii
Moldovei. Problema participãrii efective la
activitãþile Pactului de Stabilitate rãmâne în continuare ºi în atenþia guvernului de la Bucureºti,
fiind unul din subiectele unei recente discuþii a
ministrului de externe, Mircea Geoanã, cu ambasadorii României din statele sud-est europene.
Includerea Moldovei între partenerii
Pactului de Stabilitate reprezintã o extindere a
acestui program occidental de ajutor financiar
sectorial la una din cele mai sãrace þãri ale
Europei, care face parte însã dintr-o structurã
politicã în care Kremlinul joacã un rol important. Pe de altã parte, datã fiind însã orientarea
net pro-rusã a actualei administraþii de la
Chiºinãu, aderarea acestei þãri la aceastã formulã
de cooperare regionalã poate fi în viitor ºi un
instrument mai mult sau mai puþin modest prin
care Kremlinul sã încerce sã influenþeze evoluþiile din sud-estul Europei.
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Experimentul
Simeon al II-lea
DANIEL CAIN

Bulgaria nu mai este aceeaºi, declara
fostul rege bulgar Simeon al II-lea, imediat
dupã ce coaliþia sa a cîºtigat, la scor, alegerile
parlamentare din Bulgaria, desfãºurate la 17
iunie. Victoria electoralã a lui Simeon este un
eveniment unic în Europa. El este primul
monarh din Europa de Est care revine victorios pe scena politicã a þãrii de unde a fost
alungat cînd era copil. Dupã numai douã luni
de la intrarea sa în viaþa politicã, Simeon a
reuºit sã obþinã aproape jumãtate din voturile
exprimate ºi sã distrugã sistemul bipartinic
care a guvernat Bulgaria dupã cãderea regimului comunist.
Marea necunoscutã a acestor alegeri
legislative a reprezentat-o apariþia pe scena
politicã a fostului monarh. Deºi a pãrut o
decizie surprinzãtoare, intrarea lui Simeon în
viaþa politicã este rezultatul unui plan
minuþios ºi îndelung elaborat. În ciuda
aparenþelor ºi a faptului cã a locuit, pînã de
curînd, la Madrid, Simeon este un foarte bun
cunoscãtor al realitãþilor din Bulgaria. Alungat din þarã, în 1946, de comuniºti, la vîrsta de
doar 9 ani, Simeon a revenit, pentru prima
datã, în locurile natale abia dupã 50 de ani.
Dupã venirea la putere, în 1997, a Forþelor
Democrate Unite, Simeon a revenit, regulat,
în Bulgaria ºi a strãbãtut þara în lung ºi în lat.
Normalizarea relaþiilor dintre autoritãþile de la

Sofia ºi fostul monarh a fãcut posibilã retrocedarea fostelor proprietãþi ale Casei Regale,
confiscate de regimul comunist. Mai mult,
unul din fiii lui Simeon a devenit consilier pe
probleme economice al preºedintelui Petãr
Stoianov iar noii guvernanþi de la Sofia s-au
consultat, nu de puþine ori, cu fostul monarh.
Ideea intrãrii lui Simeon pe scena politicã
bulgarã a apãrut, pentru prima datã, în
primãvara lui 2000, în cadrul unor discuþii cu
autoritãþile de la Sofia. Iniþial s-a dorit
implicarea fostului rege în viaþa politicã din
Bulgaria pentru a fi transformat într-un
partener comod de coaliþie pentru foºtii
guvernanþi, aflaþi într-o evidentã scãdere de
popularitate. Fostul premier Ivan Kostov a
încercat sã-l foloseascã pe Simeon ºi ca o
armã în conflictul sãu mascat cu preºedintele
Stoianov. Nu întîmplãtor în presã au apãrut
speculaþii legate de posibilitatea ca fostul rege
sã candideze pentru alegerile prezidenþiale
din toamna lui 2001, precum ºi rezultatele
unor sondaje de opinie care ºi-au propus sã
testeze reacþia electoratului în cazul implicãrii
lui Simeon în viaþa politicã din Bulgaria.
Dupã ce Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat în defavoarea unei eventuale
candidaturi a lui Simeon de Saxa CoburgGotha pentru funcþia de preºedinte al
Bulgariei, suspansul a mai continuat cîteva
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luni. Pînã la 8 aprilie 2001, cînd fostul rege a
anunþat constituirea Miºcãrii Naþionale
Simeon al II-lea, care ºi-a fixat ca obiective
lupta împotriva corupþiei ºi îmbunãtãþirea
nivelului de trai în þarã. Mesajul transmis de
Simeon a avut un caracter social ºi a insistat
asupra sãrãciei în care trãieºte majoritatea
populaþiei din Bulgaria ºi asupra lipsei de
perspectivã pentru cei tineri. Simeon al II-lea
a anunþat cã are un pachet de mãsuri economice care, dacã va fi aplicat, va îmbunãtãþi
vizibil nivelul de trai al bulgarilor, într-un
interval de 800 de zile.
Simeon a mai declarat cã doreºte sã
obþinã sprijinul politic al tinerilor ºi sã-i
motiveze pe alegãtorii care nu doreau sã voteze
la alegerile parlamentare din luna iunie. Fostul
rege s-a pronunþat pentru o schimbare a
sistemului politic din Bulgaria, care a fost
dominat în ultimii ani de socialiºti ºi Uniunea
Forþelor Democrate ºi a mizat pe o miºcare
naþionalã alcãtuitã din personalitãþi publice,
bulgari care au reuºit sã aibã cariere impresionante peste hotare ºi politicieni cu experienþã.
Tribunalul din Sofia a refuzat sã înregistreze
aceastã miºcare, constatînd nouã încãlcãri
importante ale legii privind partidele politice.
Simeon al II-lea a anunþat, ulterior, cã va
participa la alegerile legislative pe listele a douã
partide mici. Noua coaliþie, numitã tot Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea, are în componenþã douã formaþiuni necunoscute, Partidul
Femeilor din Bulgaria ºi Miºcarea de
Renaºtere Naþionalã Oboriºte ºi a fost înregistratã de Comisia Electoralã, abia în ceasul al
doisprezecelea. Peripeþiile legate de participarea
fostului rege în campania electoralã nu au fãcut
decît sã-i sporeascã popularitatea lui Simeon al
II-lea. Majoritatea bulgarilor a considerat cã
guvernanþii de la Sofia au încercat sã punã tot
felul de piedici juridice pentru a-l obliga pe
fostul monarh sã nu se implice în campania
electoralã. Astfel, în doar douã sãptãmîni,
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Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea a
devansat în opþiunile electoratului principalele
douã formaþiuni politice din þarã, Partidul
Socialist ºi Uniunea Forþelor Democrate.
Fostul rege a evitat, pe durata campaniei
electorale, sã ofere mai multe amãnunte despre
programul sãu electoral, precum ºi despre
intenþiile sale dupã ce va ajunge la guvernare.
Simeon a evitat ºi sã aparã în cadrul unei
confruntãri electorale televizate. Aveþi încredere în mine, declara fostul monarh de fiecare
datã cînd era rugat sã ofere mai multe amãnunte.
Simeon a cîºtigat încrederea nehotãrîþilor ºi a
reuºit sã fure atît din electoratul socialiºtilor,
cît ºi din cel al guvernanþilor. Simeon a fost
perceput ca un mesia, învãluit în mister, ca o
persoanã eruditã, cu un vocabular ºi o limbã
bulgarã de secol XIX, din perioada renaºterii
naþionale bulgare. Vreau sã fie la fel de bine ca
pe vremea comunismului ºi de aceea am sã-l
votez pe rege, declara în timpul campaniei
electorale o bãtrînã, care este un reprezentant tipic
al electoratului bulgar, decepþionat de reformele
dureroase iniþiate în ultimii ani în Bulgaria.
Intrarea pe scena politicã a lui Simeon al
II-lea a survenit într-un moment de aparentã
apatie. Cu o opoziþie incapabilã sã-ºi revinã
dupã pierderea puterii în 1997, guvernanþii
bulgari pãreau siguri într-o victorie electoralã, e
drept, la limitã. Cabinetul Ivan Kostov este
singurul Guvern bulgar de dupã 1989 care ºi-a
dus la bun sfîrºit mandatul de patru ani. Ivan
Kostov este considerat cel mai bun premier din
Bulgaria, dupã cãderea regimului comunist, însã
a devenit extrem de nepopular prin modalitatea
sa autoritarã de a guverna. Coaliþia de guvernãmînt, Forþele Democrate Unite (FDU),
constituitã în jurul Uniunii Forþelor Democrate,
a obþinut rezultate remarcabile în ultimii patru
ani  stabilitate economicã, reorientarea politicii
externe a Bulgariei ºi accentuarea procesului de
integrare în structurile europene ºi NATO,
precum ºi ridicarea obligativitãþii vizelor pentru
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cetãþenii bulgari care circulã în þãrile Uniunii
Europene  însã au transformat corupþia într-un
stil de viaþã. Este binecunoscutã aroganþa unor
lideri ai FDU care se lãudau cu ceasuri în
valoare de 40.000 de DM în timp ce un milion
de bulgari trãiesc cu pensii lunare de 50 de mãrci
germane. Bulgarii au fost dispuºi la sacrificii de
dragul reformei, însã au observat bogãþia opulentã a guvernanþilor ºi a celor din anturajul lor.
Guvernanþii ºi prietenii lor au administrat, în
ultimii patru ani, Bulgaria ca pe o moºie proprie
ºi au acumulat averi fabuloase, într-un termen
foarte scurt.
Succesul Miºcãrii Naþionale Simeon al
II-lea este explicabil pe acest fond de
nemulþumire socialã. Guvernanþii de la Sofia au
decis sã mizeze pe o campanie negativã ºi l-au
atacat dur pe fostul rege, acuzîndu-l de aventurierism ºi de lipsa unui program coerent. În
aceastã campanie negativã au fost incluse ºi
unele persoane ºi publicaþii din Occident, care
au susþinut cã venirea la putere a lui Simeon
ameninþã procesul de integrare al Bulgariei în
structurile europene. S-a încercat, de asemenea,
sã se obþinã dividende politice ºi de pe urma
caracterului cosmopolit al celor din anturajul
fostului monarh. Printre parlamentarii Miºcãrii
Naþionale Simeon al II-lea se gãsesc tineri
economiºti care în ultimii ani au lucrat în
strãinãtate, actori, ziariºti, fotomodele ºi
persoane care sînt acuzate cã au legãturi cu
structurile mafiote din Bulgaria. Listele electorale ale acestei coaliþii au suferit modificãri pînã
în ultimul moment. Programul electoral al
coaliþiei lui Simeon al II-lea a fost anunþat cu
mare întîrziere pentru cã oamenii sãi nu au avut
timp sã facã cunoºtinþã, cam aºa suna un banc
apãrut pe piaþã în timpul campaniei electorale
din Bulgaria. Nucleul din jurul lui Simeon este
constituit din tineri economiºti, avocaþi ºi
politologi care nu au nici un fel de experienþã
politicã ºi care vor avea nevoie de timp pentru a
dobîndi, cît de cît, experienþã la guvernare.

În ciuda acestor aparente inconveniente,
Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea (MNS II)
a cîºtigat, detaºat, alegerile parlamentare
desfãºurate la 17 iunie. Potrivit datelor oficiale,
coaliþia fostului monarh bulgar a obþinut 42,74%
din totalul voturilor exprimate, urmatã, la mare
distanþã, de Forþele Democrate Unite (18,18%),
Coaliþia pentru Bulgaria, constituitã în jurul
Partidului Socialist  17,15% ºi Miºcarea pentru
Drepturi ºi Libertãþi, a etnicilor turci, cu 7,45%
din numãrul total al voturilor. Prin redistribuirea
voturilor obþinute de formaþiunile care nu au
reuºit sã intre în noul Parlament, Miºcarea
Naþionalã Simeon al II-lea a obþinut 120 de
mandate, cu unul mai puþin pentru a obþine
majoritatea absolutã.
Confuzia provocatã de apariþia în viaþa
politicã a lui Simeon al II-lea a atins punctul
maxim în momentul anunþãrii primelor rezultate
ale alegerilor parlamentare. Ziariºtii prezenþi în
sala unde fostul monarh a susþinut prima
conferinþã de presã în calitate de lider al partidului de guvernãmînt au avut mari probleme în
a se adresa acestuia. Formulele de adresare au
variat de la Majestatea Sa, Domnul de SaxaCoburg pînã la patronul Miºcãrii Naþionale
Simeon al II-lea ºi au demonstrat nedumerirea
opiniei publice din Bulgaria, cãreia îi era foarte
greu sã defineascã rolul pe care îl va juca fostul
monarh.
Suspansul legat de intrarea lui Simeon al
II-lea pe scena politicã bulgarã a fost urmat de
cel apãrut în privinþa intenþiilor fostului monarh.
În prima sa conferinþã de presã susþinutã dupã
cîºtigarea alegerilor, Simeon de Saxa-Coburg a
anunþat cã doreºte ca noul cabinet sã fie unul de
coaliþie ºi sã includã toate forþele parlamentare
care împãrtãºesc ideile MNS II  o creºtere
economicã trainicã, aderarea Bulgariei în
structurile NATO ºi UE, lupta împotriva
corupþiei, o responsabilitate ministerialã sporitã
ºi o legislaþie stabilã, care sã þinã cont de standardele europene. Simeon a avut convorbiri cu
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liderii celorlalte trei formaþiuni parlamentare
pentru formarea unei largi coaliþii de guvernare.
Necunoscuta acestor negocieri a reprezentat-o
eventuala rãmînere la guvernare a Forþelor
Democrate Unite (FDU). Înfrîngerea severã pe
care FDU a suferit-o în alegerile parlamentare ºi
scorul foarte bun obþinut de Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea a lipsit de sens scenariile
anterioare, care indicau o coaliþie între aceste
douã formaþiuni politice. Rezultatul slab obþinut
la 17 iunie a dus, aºa cum era de anticipat, la
ascuþirea conflictelor de interese din cadrul
FDU. Cele douã curente, cel dur, din jurul
liderului Ivan Kostov ºi cel moderat, pragmatic,
al cãrui exponent este primarul Sofiei, Stefan
Sofianski, pun la grea încercare existenþa acestei
coaliþii a forþelor democratice. Kostov a demisionat, la cîteva zile dupã pierderea alegerilor,
din fruntea principalului partid guvernamental,
Uniunea Forþelor Democratice (UFD) ºi de cea
de lider al FDU. El a fost înlocuit în aceastã
funcþie de mîna sa dreaptã, Ekaterina Mihailova,
liderul grupului UFD din fostul Parlament ºi
membru al comitetului director al partidului,
Consiliul Executiv Naþional. Mihailova, un avocat lipsit de charismã, va fi preºedinte interimar
pînã la organizarea unei conferinþe naþionale în
toamnã, cînd este posibil ca Ivan Kostov sã
revinã în fruntea UFD. Evoluþia evenimentelor
din cadrul UFD ºi al FDU va depinde de mai
mulþi factori, precum rezultatul alegerilor
prezidenþiale din luna noiembrie, succesul
primelor 100 de zile ale guvernãrii lui Simeon
de Saxa-Coburg. Atitudinea faþã de o posibilã
implicare la guvernare a produs deja primele
fisuri în structura FDU ºi UFD. Unul dintre
micii parteneri ai UFD, Partidul Democratic,
este pe cale sã se scindeze iar acelaºi lucru se
poate întîmpla ºi cu Uniunea Forþelor Democrate. În presa de la Sofia au apãrut speculaþii
legate de intenþia lui Stefan Sofianski de a rupe
partidul, în cazul în care nucleul UFD nu
renunþã la linia sa durã. Sofianski este cel mai
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popular personaj politic din cadrul UFD ºi a
dovedit calitãþi remarcabile de administrator ºi
guvernant. Primarul Sofiei a devenit premier
interimar la începutul lui 1997 ºi s-a achitat cu
brio de sarcina de a scoate Bulgaria din grava
crizã economicã, socialã ºi politicã în care se afla.
De aceea, nu întîmplãtor, numele sãu a fost mult
vehiculat în timpul negocierilor pentru formarea
unui guvern de coaliþie între MDS II ºi FDU.
Eºecul acestor tratative a dus la scoaterea din cãrþi
a candidaturii lui Sofianski ºi l-a determinat pe
Simeon sã accepte sã formeze noul Guvern.
Componenþa cabinetului Simeon de
Saxa Coburg-Gotha a surprins pe toatã lumea,
jumãtate dintre noii miniºtri fiind niºte necunoscuþi. Alegerea noului premier a schimbat
modelul de carierã politicã din Bulgaria. Înainte
de apariþia fostului rege, pentru a deveni
ministru era de dorit ca opinia publicã sã te
cunoascã. Acum, pentru a deveni ministru este
de dorit ca opinia publicã sã nu te cunoascã,
susþinea un cunoscut politolog bulgar. Deºi,
formal, din punct de vedere politic, cabinetul
Saxa Coburg este unul de coaliþie, format din
Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea ºi Miºcarea
pentru Drepturi ºi Libertãþi, în realitate acesta
este constituit dintr-un prim ministru ºi 16
experþi. Ministerele de Interne ºi cel al Apãrãrii
au fost încredinþate unor juriºti (la fel ca ºi
conducerea Adunãrii Naþionale). Ministerul de
Externe a devenit preºedintele Clubului Atlantic, o importantã organizaþie non-guvernamentalã din Bulgaria. Ministerul Transporturilor ºi
Comunicaþiilor este condus de un reprezentant
al unei mari firme de telecomunicaþii. Ministerul
Muncii ºi Politicii Sociale are în frunte pe liderul
uneia dintre organizaþiile patronatului din
Bulgaria. Vicepreºedinte este preºedintele Asociaþiei Naþionale a Primãriilor din Bulgaria iar
ministru al Administraþiei de stat - fostul
preºedinte al aceleiaºi organizaþii (ambii
miniºtri sînt membri ai Partidului Socialist). În
total, în structura noului Guvern au intrat patru
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primari. Reprezentanþii cercurilor financiare din
City of London deþin portofoliile economice în
cabinetul Saxa Coburg.
Astfel se face cã, în realitate, guvernul
este constituit nu pe criterii politice, ci pe
principiul corporatist. În structura sa au intrat
reprezentanþi ai unor grupuri de presiune, care
reflectã interese corporatiste ºi nu politice. Mai
mult, miniºtrii au fost invitaþi în calitate personalã, nu în aceea de membri ai unor formaþiuni
politice. Aceºtia sînt experþi în domeniul lor, cei
mai mulþi au o minimã experienþã administrativã, nu au apartenenþã politicã ºi pot fi
schimbaþi cu alþi experþi, fãrã a produce tensiuni
în cadrul coaliþiei. Pe de altã parte, includerea
unor reprezentanþi a trei din cele patru formaþiuni parlamentare subliniazã caracterul naþional
al Guvernului care, combinat cu calitãþile de
experþi a miniºtrilor, impune ideea unei guvernãri a elitelor, ca o antitezã la guvernarea partidelor. Prin alegerea miniºtrilor sãi, Simeon a
arãtat cã nu are intenþia de a concentra întreaga
putere în propriile mîini, aºa cum a fãcut predecesorul sãu, Ivan Kostov. El preferã sã traseze
responsabilitãþi ºi sarcini ºi sã controleze
rezultatul final al activitãþii ministeriale.
Aceastã alegere reprezintã un moment
de cotiturã în viaþa mea ºi voi face tot posibilul
pentru ca ea sã reprezinte acelaºi lucru ºi pentru
þarã, ºi pentru fiecare bulgar. Astãzi ne este datã
o adevãratã ºansã pentru a introduce Bulgaria în
secolul XXI ºi pentru a ocupa locul care ni se
cuvine într-o Europã unitã. Acesta este sensul
vieþii mele ºi cauza pentru care am acceptat
aceastã responsabilitate grea însã plinã de
speranþe, declara noul premier bulgar în ziua
investiturii sale. Simeon de Saxa Coburg-Gotha
a sintetizat astfel scopul guvernãrii sale ºi a
motivat decizia sa de a deveni ºeful Executivului de la Sofia.
Modelul politic care a funcþionat în
Bulgaria dupã 1989 a fost schimbat, în mod
radical, de venirea la putere a fostului monarh.

În locul rotaþiei politice a puterii, dintre roºii
(socialiºti) ºi albaºtrii (Uniunea Forþelor
Democrate), se impune teza guvernãrii elitelor.
În locul democraþiei parlamentare clasice s-a
instaurat modelul reprezentãrii ºi guvernãrii
corporatiste, deocamdatã doar la cel mai înalt
nivel. Au dispãrut termenii tradiþionali de
stînga/dreapta, care au fost înlocuiþi de personalitãþi ºi calitatea de expert. Formarea unui nou
model politic este însoþitã ºi de introducerea
unei noi simbolistici. Deºi a jurat pe Constituþia
Republicii Bulgaria, Simeon de Saxa CoburgGotha a avut în faþa ochilor o cruce, Evanghelia
ºi o icoanã, iar lângã el s-a aflat Patriarhul
Bisericii Bulgare. Dupã ce componenþa noului
cabinet a fost votatã cu 146 de voturi pentru,
dintr-un total de 240, premierul a vizitat
catedrala Sf. Alexandr Nevski unde, în
sunetul clopotelor trase, a fost marcatã intrarea
sa în funcþie. Prima ºedinþã a cabinetului a
început cu o rugãciune. Adicã, alãturi de
Constituþie ºi parlament, se impune ca un
element al noului sistem de stat ºi Biserica, care
a fost întotdeauna un instrument politic în
Bulgaria ºi o sursã a puterii  realã sau
simbolicã. Pe de altã parte, tragerea clopotelor în
momentul investiturii lui Simeon în nici un caz
nu a provocat asociaþii cu un nou prim ministru.
Experimentul Simeon este analizat cu
mare curiozitate, atît de cercurile politice din
Europa, cît ºi de cele financiare. Presa occidentalã relateazã cã tinerii români, ucrainieni ºi
moldoveni care lucreazã în mediile financiare
din City of London urmãresc cu foarte mare
atenþie evoluþia politicã din Bulgaria. Dacã
experimentul Simeon de Saxa Coburg-Gotha va
reuºi, ei sperã sã-l extindã ºi în þãrile din jur.
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Globalizarea
ºi conflictul ideilor
CARMEN PAVEL

Globalizarea este în mod curent asociatã
astãzi cu câteva atitudini demne de consemnat.
Fenomenul erodãrii graniþelor ºi intensificãrii
comerþului internaþional produce ºomaj, duce la
exploatarea copiilor ca forþã de muncã, creeazã
distrugeri în mediul înconjurãtor, este principalul
vinovat pentru imperialismul cultural al vestului,
are ca efect exploatarea femeii, produce sãrãcie,
submineazã democraþia, slãbeºte biserica, distruge sistemul de învãþãmânt ºi calitatea educaþiei, duce la înrãutãþirea condiþiilor de viaþã,
contribuie la creºterea inegalitãþilor în venit ºi
lista ar putea continua. De fapt lista aceasta e
nesfârºitã. Cãci globalizarea este vinovatã pentru
toate relele din lume.
În special în þãrile slab dezvoltate, cum
este cazul României, atitudinea faþã de globalizare, atât a observatorului comun cât ºi la
nivelul politicii economice, este vãdit ostilã.
Atitudinea pesimistã faþã de globalizare este
motorul principal al reîntoarcerii la planificarea
centralizatã, chiar în þãri care au experimentat-o
cu plata unor costuri uriaºe.
Datoritã atitudinii ostile a multora dintre
þãrile cu grave probleme economice, integrarea
lor în pieþele internaþionale are loc cu o încetinealã îngrijorãtoare. Este evident cã þãrile care au
optat pentru o politicã de deschidere la provocãrile pieþei mondiale au avut de câºtigat faþã de
cele care au adoptat o poziþie mai scepticã.
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Deschiderea faþã de comerþ ºi investiþii a jucat un
rol important în accelerarea creºterii economice ºi
în reducerea sãrãciei1. Astfel rezultatele slabe ale
þãrilor în curs de dezvoltare nu sunt rezultatul
globalizãrii, ci rezultatul opoziþiei la globalizare ºi
al incapacitãþii acestora de a se integra în pieþele
internaþionale.
Globalizarea, în ciuda pãrerilor contrare,
a ajutat mai multã lume sã depãºeascã nivelul
sãrãciei în secolul acesta decât poate în toate
secolele de pânã acum. Rolul catalitic al pieþei în
globalizare, manifestat prin creºterea circulaþiei
bunurilor, serviciilor, capitalurilor ºi forþei de
muncã, a informaþiilor ºi ideilor a devenit mult
mai vizibil în ultimele decenii.
Sub presiunea globalizãrii, care devine un
fenomen din ce în ce mai greu de controlat din
biroul unui planificator al economiei, are loc dereglementarea comerþului ºi eliminarea barierelor
care îi stau în cale. Un studiu al Bãncii Mondiale2
aratã cã deºi populaþia a crescut de la 1,8 miliarde
la 6 miliarde în acest interval, venitul mediu real
pe persoanã a crescut de cinci ori. Media de viaþã
a crescut de asemenea iar þãri cu populaþii de sute
de milioane ºi chiar miliarde îºi pot dubla venitul
pe cap de locuitor în zece ani. Ritmul în care þãrile
în dezvoltare se pot deci rupe de un trecut de
sãrãcie poate fi surprinzãtor, dacã ºi numai dacã
cei responsabili de politica economicã a acestor
þãri recunosc beneficiile imense ale globalizãrii.

56

Globalizare
Globalizarea este un subiect deosebit de
sensibil mai ales atunci când este corelatã cu
evenimentele din þãrile în tranziþie. Deºi planificarea centralizatã a eºuat lamentabil în cei peste
70 de ani de experiment comunist, dupã 90 nu
toatã lumea a învãþat lecþia aºa cum era de aºteptat.
Descentralizarea Europei Centrale ºi de Est în
plan economic nu este mânatã de o teorie cauzãefect corectã a subdezvoltãrii, ºi prin urmare nu
reprezintã subiectul unui consens. În acest context
este susceptibil modul în care Banca Mondialã ºi
FMI-ul insistã ºi acum, în doze mai mici e drept
dar nu mai puþin dãunãtoare, ca tranziþia sã se facã
planificat; dacã e un lucru pe care l-am învãþat în
toþi aceºti ani de comunism, acesta e cã piaþa nu
poate fi planificatã3. Piaþa liberã reprezintã o reþea
foarte finã, compusã din numeroase pãrþi care
interacþioneazã într-o reþea de producãtori ºi
antreprenori care schimbã titluri de proprietate.
Controlând acest proces ºi liberalizând numai
segmente ºi pãrþi, planificarea creeazã distorsiuni
în piaþã ºi alimenteazã ºi mai mult neîncrederea
oamenilor în sistemul de piaþã liberã4.
Viziunea larg rãspânditã despre ce
reprezintã de fapt piaþa liberã nu e liberã deloc. În
raportul Bãncii Mondiale asupra sãrãciei5 se
subliniazã faptul cã guvernelor þãrilor în tranziþie
li se atribuie un rol suficient de mare aºa încât
intervenþia în piaþã e semnificativã; acest lucru
duce la restricþionarea dezvoltãrii pieþei libere.
Puþinã privatizare aici, puþin management
guvernamental acolo, ºi lucrurile vor merge bine.
Mai mult, Banca Mondialã ºi FMI susþin ºi faptul
cã sunt în posesia «formulei» câºtigãtoare, pe
care þãrile cu probleme trebuie doar sã o
implementeze. Aceastã formulã nu face decât sã
înlocuiascã planificarea centralizatã cu un alt tip
de planificare centralizatã, mascatã sub diverse
denumiri care se vând mai bine. Implicarea
continuã ºi pe scarã largã a guvernelor în tranziþie
în dezvoltarea pieþelor a întârziat deja ºi va
întârzia ºi mai mult dezvoltarea economicã6.
Existã totuºi presiuni externe ºi soluþii

impuse la astfel de probleme. Oamenii produc,
vor sã exporte ºi au nevoie de bunuri pe care piaþa
internã nu le produce sau le produce în cantitãþi
prea mici ºi la niveluri de calitate discutabile.
Guvernele sunt astfel nevoite sã ridice barierele
tarifare ºi netarifare ºi sã facã loc competiþiei ºi
abundenþei. Faptul cã unele þãri nu reacþioneazã la
astfel de stimulente reduce posibilitatea þãrilor
respective de a recupera rãmânerea în urmã.
Raportul FMI7 cu privire la câteva din aspectele
globalizãrii este foarte clar în aceastã privinþã: pe
mãsurã ce globalizarea este tot mai intensã,
condiþiile de viaþã se îmbunãtãþesc semnificativ în
majoritatea þãrilor lumii. Existã încã un numãr
mare de oameni care trãiesc în condiþii greu de
imaginat. Ar fi însã greºit sã concluzionãm cã se
aflã în aceastã situaþie datoritã liberalizãrii
comerþului. Mai degrabã þãrile sãrace sunt încã
sãrace pentru cã nu au reuºit sã se integreze rapid,
pentru cã au practicat politici cu un puternic
caracter protecþionist ºi nu ºi-au deschis pieþele.
Nici o þarã, oricât de sãracã, nu-ºi permite sã
rãmânã în afara fenomenului globalizãrii, pentru
cã o face la costuri foarte mari.
Consecinþele globalizãrii produc anxietate ºi în þãrile foarte dezvoltate8. Competiþia cu
muncitorii din þãrile cu niveluri salariale mai
scãzute este vãzutã ca o ameninþare pentru
muncitorii mai puþin calificaþi din þãrile dezvoltate. Dar fenomenul de evoluþie a economiilor
cãtre producþia de servicii care înlocuieºte
producþia de bunuri ºi care necesitã forþã de
muncã foarte bine pregãtitã e o tendinþã normalã,
care are loc cu sau fãrã globalizare. Globalizarea
face tranziþia mai uºoarã ºi mai puþin costisitoare
ºi asigurã oportunitãþi pentru o mai mare mobilitate a forþei de muncã, prin intermediul
circulaþiei capitalurilor, inovaþiilor tehnologice ºi
al preþurilor mai scãzute la import9.
Un rezultat direct al presiunii globalizãrii
este reducerea barierelor în comerþ ºi liberalizarea investiþiilor la nivel global în decursul
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ultimelor câteva decenii. Guvernele au relaxat
controalele economice rigide ºi s-au îndepãrtat
parþial de modelul de economie comandatã care
a adus atât sãrãcie cât ºi servitute ºi recunosc din
ce în ce mai mult rolul sectorului privat în producþia economicã. Liberalizarea stimuleazã
exportul ºi importul, producþia de bunuri, conduce la reducerea ºomajului ºi la îmbunãtãþirea
condiþiilor de trai pentru milioane de oameni.
La acest proces contribuie semnificativ
companiile transnaþionale. Atacate pentru pretinsa exploatare a þãrilor sãrace, ele sunt cele care
au purtat ºi poartã steagul globalizãrii. Plãtind
salarii mai mari ºi stabilind standarde profesionale înalte, acestea sunt cea mai eficientã sursã
de creºtere economicã în þãrile slab dezvoltate.
Companiile transnaþionale investesc capital ºi
sunt printre cele mai productive, deoarece aduc
cu ele cea mai modernã tehnologie.
În special pentru omul de condiþie
medie, ele aduc beneficii ºi oportunitãþi nemãsurate. Multitudinea de oportunitãþi pe care le
creeazã pentru forþa de muncã calificatã reduce
presiunea pentru un numãr mic de locuri de
muncã prost plãtite creând astfel posibilitãþi
pentru toate nivelurile de pregãtire ºi specializare. Cu cât mai multe firme concureazã pentru
aceeaºi forþã de muncã, cu atât salariile cresc mai
mult. Cu cât mai multe firme sunt pe piaþã, cu
atât creºte competiþia între produsele oferite,
creºte calitatea lor ºi gradul de diversificare,
preþul lor se reduce, iar oamenii au acces astfel la
produse mai bune ºi mai ieftine.
Atacul asupra companiilor transnaþionale are în fundal doctrina marxistã a exploatãrii,
potrivit cãreia firmele capitaliste în cãutare de
profit exploateazã muncitorii forþându-i sã
lucreze fãrã remuneraþii corespunzãtoare în
condiþii ostile. Teoria aceasta este principalul
ghid de politicã economicã pentru mãsurile
legislative care încurajeazã sindicalizarea,
stabilirea salariilor minime pe economie ºi alte
asemenea mãsuri în toate þãrile lumii. Ca ºi în
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trecutul nu prea îndepãrtat, cei care susþin aceastã
teorie pledeazã pentru extinderea capacitãþilor ºi
jurisdicþiilor statului. Ei se pronunþã pentru
creºterea sectorului public ºi au de partea lor pe
cine altcineva decât pe membrii sectorului public
înºiºi, care nu au interesul sã restrângã birocraþia
ºi sã reducã astfel locurile proprii de muncã.
Globalizarea reprezintã o provocare la
aceste atitudini pentru cã înseamnã o încredere
crescutã în piaþa liberã care produce bunuri de
care oamenii au nevoie. Globalizarea înseamnã
încredere crescutã în capacitatea fiecãruia de a
alege, de a-ºi organiza viaþa dupã propriul plan ºi
de a contribui la binele celorlalþi. Înseamnã recunoaºterea capacitãþii raþionale a fiecãrui om ºi
respectul pentru libertatea individualã.
Criticii globalizãrii aratã deseori în direcþia Bãncii Mondiale, a Organizaþiei Mondiale a
Comerþului ºi a Fondului Monetar Internaþional.
Bunele intenþii care sunt în spatele strategiilor
lor sunt importante dar nesubstanþiale; mai mult,
modul cum pun în practicã ideile care le animã
activitatea este foarte discutabil. Un exemplu
elocvent este cel al Fondului Monetar
Internaþional. Prin politica sa monetarã, FMI-ul
acordã credite unor þãri al cãror risc de neplatã
este mult peste pragul acceptat pe piaþa
internaþionalã de credit. FMI poate suporta riscul
pentru cã fondurile sale sunt constituite din taxele
plãtite de cetãþenii þãrilor membre ºi sunt,
bineînþeles, un sac fãrã fund; riscul de insolvabilitate al FMI este practic zero, de aceea, ca în
cazul tuturor fondurilor publice, FMI le poate
pierde fãrã riscul de a fi tras la rãspundere.
FMI precum ºi celelalte instituþii împiedicã prin însãºi existenþa lor gãsirea unor soluþii
eficiente la problemele economice ale timpurilor
noastre. FMI-ul în particular vine în ajutorul
guvernelor corupte care produc inflaþie ºi distrug
prin politici economice nesãnãtoase economiile
þãrilor lor. Oficialii FMI încearcã sã facã o
infuzie de stabilitate prin intermediul ajutoarelor
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masive. Dar acest sprijin nu numai cã
încurajeazã menþinerea la putere a politicienilor
corupþi, ci le ºi dã acestora posibilitatea sã coordoneze reforma în moduri care agraveazã
problemele în loc sã le rezolve. Miliarde ºi
miliarde de dolari FMI sub formã de ajutor
financiar sunt irosite în reforme dubioase fãcute
de funcþionari incompetenþi sau dispar direct în
buzunarele lor. Pe o piaþã liberã, fãrã FMI, politicile prost direcþionate ale unor astfel de
guvernanþi ar fi mai vizibile ºi ei ºi-ar pierde
credibilitatea mai repede.
Poate unul din cele mai virulente atacuri
asupra globalizãrii vine din partea celor care
pretind cã în cadrul acestui proces culturile
locale sunt sufocate ºi hegemonia culturalã
vesticã înghite expresii culturale diverse. Mario
Vargas Llosa10, cunoscutul scriitor peruvian,
analizeazã aceastã atitudine ca fiind nefondatã11.
În realitate, spune el, globalizarea elibereazã
culturile locale de alinierea ideologicã la un
naþionalism distructiv.
Atacul valorilor culturii vestice care se
rãspândesc prin globalizare este asociat cu
elementele etice ºi culturale negative care se
disemineazã din ce în ce mai mult peste frontiere
în ceea ce erau culturi închise în trecut . Acest tip
de atac tinde sã fie chiar mai credibil decât cele
legate de presupusele probleme economice pe
care le-ar crea globalizarea. O datã cu dispariþia
graniþelor naþionale ºi stabilirea unor spaþii interconectate prin pieþe, culturile naþionale ºi regionale ºi tradiþiile care determinã identitatea naþionalã ºi culturalã a fiecãrei þãri suferã o loviturã
mortalã12, se susþine. De vreme ce majoritatea
þãrilor sunt incapabile sã reziste invaziei
produselor din America de Nord, cultura acestei
pãrþi a lumii se va impune în ultimã instanþã iar
restul lumii va deveni o imensã colonie culturalã
a fast-food-urilor ºi muzicii de proastã calitate .
Acest scenariu de coºmar e alimentat de
politicieni de stânga, nostalgici dupã Marx, Mao

ºi Che Guevara, atât din þãrile slab dezvoltate cât
ºi din cele mai dezvoltate (Franþa fiind un
exemplu notoriu în acest sens). Acest «deliriu al
persecuþiei»13 ce e alimentat de ura faþã de Statele
Unite poate ascunde un adevãr: secolul care vine
va fi mai puþin pitoresc ºi cu mai puþinã culoare
localã decât cele precedente.14 Dar acest proces
este normal; mai mult, este inevitabil. Modernizarea face ca diverse forme de viaþã sã disparã. În
acelaºi timp însã, creeazã condiþii pentru deschiderea de noi modalitãþi de expresie; de aceea,
când sunt lãsaþi sã aleagã liber, oamenii aleg
lucruri pe care liderii intelectuali ºi politicienii nu
le agreeazã. Realitatea este cã oamenii opteazã
pentru modernizare fãrã cea mai micã ambiguitate15.
În orice caz, Llosa afirmã cã ceea ce stã
în spatele respingerii valorilor occidentale este
fetiºul «identitãþii culturale» ºi o concepþie
staticã asupra culturii. Mai mult, termenul de
«identitate culturalã» care ne duce la «identitate
colectivã» este foarte periculos. Este o ficþiune
ideologicã ºi este unul din fundamentele
naþionalismului. Este infirmatã ºi de realitãþile
antropologice ºi etnologice: în comunitãþi,
practicile comune ocupã o parte importantã din
activitatea unui grup, dar iniþiativa ºi creativitatea
membrilor ºi metodele de individualizare ºi
diferenþiere de grup sunt o componentã
constantã a lumii în care trãim.16
«Globalizarea (spune Llosa, n.a.)
extinde în mod radical cãtre toþi cetãþenii acestei
planete posibilitatea de a-ºi construi identitãþile
culturale individuale prin acþiuni voluntare,
potrivit preferinþelor individuale ºi motivaþiilor
interne.»17
Într-o altã lucrare care vine în apãrarea
globalizãrii culturii, Tyler Cowen18 prezintã o
viziune nouã asupra relaþiei dintre culturã ºi piaþã
potrivit cãreia piaþa promoveazã creaþia artisticã
de calitate, în ciuda multor pãreri contrare.
Argumentul sãu se bazeazã pe o esteticã subiectivã, potrivit cãreia cultura de calitate îºi are
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originile într-o culturã popularã19 sãnãtoasã ºi
prosperã. De aceea forþele culturii populare pot
servi drept catalizatori pentru apariþia culturii de
înaltã calitate.
Cowen pune în discuþie distincþia între
cultura de masã ºi cultura de înaltã calitate
argumentând cu exemple relevante: Shakespeare, Mozart ºi Beethoven au considerat munca
lor ca fãcând parte din cultura de masã a vremii
respective, în timp ce mare parte din ceea ce
consumãm azi drept culturã se adreseazã unei
categorii restrânse de oameni.
Un rol important în promovarea culturii
ºi în selectarea audienþei de cãtre artist o joacã
stimulentele economice. Piaþa ºi factorii economici în special, inclusiv tehnologia, influenþeazã
cultura în mod direct. Departe de a afirma cã
forþele pieþei sunt unicul factor care determinã
producþia culturalã, Cowen susþine cã forþele economice au o mai mare influenþã asupra producþiei
culturale decât se acceptã în general.20. Viziunea
aceasta alimenteazã un «optimism cultural»21 care
e menit sã contracareze atacul asupra culturii
contemporane ºi a influenþei pieþei ºi a globalizãrii asupra producþiei culturale de calitate.
Lupta împotriva globalizãrii este deci o
luptã nouã cu arme vechi. Susþinãtorii unor
anumite atitudini ideologice, ºi cei implicaþi în
diferite controverse intelectuale au gãsit un
domeniu nou ºi prielnic pentru a face spectacol.
Surprinzãtoare este iluzia noutãþii acestui fenomen. Globalizarea este la fel de veche ca ºi
barterul. Cu trei sute de ani în urmã, pieþele erau,
acceptând calificãrile particulare de rigoare, la
fel de integrate. Diferitã era doar intensitatea ºi
volumul schimburilor care aveau loc între pieþe
situate geografic la distanþã unele de altele.
Dar cei care atacã globalizarea vorbesc
de victimele care sunt create în proces. Ei sunt
oamenii care pentru a exista, au nevoie de
victime. ªi pentru cã victimele sunt din ce în ce
mai puþine, le reinventeazã.

S.P. nr. 95-96/2001

NOTE
Studiul Bãncii Mondiale, Poverty in an Age of
Globalization, Octombrie 2000
2
Idem, p. 1
3
Murray Rothbard, How and How Not to Desocialize, The Review of Austrian Economics, Vol. 6, No.
1, 1992
4
Idem p. 66
5
Studiul Bãncii Mondiale, p. 6
6
Pentru un tratament extensiv al modului în care
intervenþia statului în mecanismul pieþei produce
distorsiuni ºi încetineºte ritmul dezvoltãrii, vezi Ludvig
von Mises, Human Action: A Treatise on Economics
(Scholars Edition), Auburn, Alabama: The Mises
Institute, 1998, ºi Murray Rothbard, Man, Economy,
and State: A Treatise on Economic Principles,
Priceton, New Jersey, D. Van Nostrand Company, 1962
7
Studiu FMI: Globalization Threat or Opportunity? ,
p. 2
8
Idem, p. 7
9
Studiile Bãncii Mondiale ºi ale FMI-ului citate aici au
meritul cã recunosc ºi susþin globalizarea ca pe un
fenomen pozitiv. Recomandãrile de politicã economicã
pe care le fac sunt însã discutabile la nivelul
principiilor economice utilizate în elaborarea lor ºi au
fost caracterizate drept nocive la nivelul aplicãrii lor în
practicã.
10
Llosa, unul dintre cei mai cosmopolitani scriitori
contemporani din America Latina, a subliniat încã de la
începutul carierei literare cã funcþia scriitorului este
aceea de a contribui la instituirea unei noi ordini
sociale care sã se ridice din cenuºa vechilor nedreptãþi.
Iniþial de orientare marxisto-comunistã, a trecut recent
în cealaltã zonã a spectrului politic, devenind liberal
(conservator în accepþiunea nord-americanã).
11
Mario Vargas Llosa, The Culture of Liberty,
Foreign Policy, Jan-Feb, 2001
12
Idem, p. 1
13
Idem, p. 2
14
Ibid., p. 2
15
Îi mulþumesc lui Sorin Ioniþã pentru a-mi fi adus la
cunoºtinþã argumentul lui Llosa.
16
Ibid., p. 2
17
Ibid., p. 2
18
Tyler Cowen, In Praise of Commercial Culture,
Harvard University Press, 1998
19
Termenul culturã popularã este folosit în sensul de
culturã de masã
20
Idem, p. 90
21
Ibid., introd., p. 1
1

60

CARMEN PAVEL  absolvent al Academiei de
Studii Economice, Facultatea de Relaþii
Economice Internaþionale, Master în ªtiinþe
Politice la Brown University. În prezent
Doctorand al aceleiaºi universitãþi.

Globalizare

Origini corupte ale
antiglobalizãrii
GABRIEL RADU

I. Se poate vorbi de un
neocapitalism?

un deceniu în urmã existenþa vreunei
platforme comune.
Contestarea efectelor globalizãrii, atât
dinspre unele cercuri ale þãrilor bogate, cât ºi
dinspre zone mai largi ale societãþii civile din
state aflate în tranziþie, conþine ºi unele
elemente comune. Aceste elemente comune
tind spre o oarecare raþionalitate a discursurilor antiglobaliste. Au putut fi identificate
ºi contradicþii de tip nou în cadrul proceselor
globalizante, critici pe care capitalismul
neoliberal nu a reuºit sã le depãºeascã încã în
maniera în care a fost depãºit marxismul.
Astfel, în timp ce curentul globalismului
neoliberal militeazã pentru libera circulaþie a
bunurilor ºi persoanelor în întreaga lume, fãrã
constrângeri protecþioniste, guverne ce se
pretind liberale nu judecã cu aceiaºi mãsurã
libera circulaþie a forþei de muncã, exacerbând
astfel traficul ilegal de persoane, exploatarea
muncii la negru sau chiar represiunea. În
sarcina teoreticienilor globalizãrii revine
astfel rezolvarea acestei contradicþii a capitalismului ºtiinþific.

Se constatã o presiune tot mai accentuatã a unor forþe sociale structurate pe
temeiul antiglobalist, forte greu de redus la un
numitor comun tipologic. Presiunea acestor
forþe este îndreptatã mai ales împotriva
structurilor instituþionale generate de economia de piaþã (F.M.I., Banca Mondialã etc.).
Reacþiile de respingere ale realitãþilor actuale
poartã în genere denumirea de antiglobalism.
Categorii sociale eterogene din þãri care au
beneficiat din plin de avantajele globalizãrii
revendicã astãzi respingerea unei realitãþi
injuste, neecologice, propunând proiecte
diverse ale unei noi (a câta oarã?) ordini internaþionale.
Impactul antiglobalismului asupra
ordinii sociale guvernate de o economie realã
de piaþã aduce semne de întrebare în spaþiul
Europei Centrale ºi de Est, unde tranziþia a
avut suportul legitim absolut al consolidãrii
economiei de piaþã. Începând însã cu decembrie 1999 (Seattle) ºi continuând cu iulie 2001
(Genova), principiile economiei de piaþã (în
II. Tranziþia în procesul
cadrul democraþiei liberale teoretizate de
globalizãrii. Noi tipuri de crize
Hayek) sunt zdruncinate de o neîncredere
manifestã ce acþioneazã violent, coalizând
Este destul de evident cã o racordare
grupãri divergente, ce nu ºi-ar fi imaginat cu la reformã din partea þãrilor postcomuniste
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europene s-a fãcut atât din perspectiva
necesitãþilor realitãþii acceptate raþional, cât
mai ales, la nivelul pãturilor cu venituri
reduse ale societãþii, dintr-un mimetism reflex
ce gãsea unele asemãnãri cu pãturile corespondente ierarhic din þãrile occidentale, cu
venituri indiscutabil mai mari. Atât în ipoteza
raþionalitãþii, cât, mai ales în aceea a mimetismului, era practic imposibil ca tãlãzuirea
antiglobalistã sã nu atingã ºi Estul. Elementele comune de tensiune socialã ºi, în
unele cazuri de conflict politic, ce se gãsesc în
raporturile sãraci-bogaþi din þãrile dezvoltate
ºi cele între state bogate  state sãrace de
astãzi, sunt aceleaºi care distorsionau sistemul
mondial în anii 29-30. Este vorba de o
supraîncãlzire a sistemului, generatã în
trecut de supraproducþie, iar azi de supracomunicare. Judecând prin analogie istoricã ºi
analizând tendinþele prezentului, ipoteza unei
noi crize mondiale nu poate fi exclusã într-un
mod categoric. Atât în timpul marii crize din
1929, cât ºi astãzi, virtuþile economiei de
piaþã îºi prezintã limitele. Aceste limite nu
sunt cele pe care le indicau apologeþii marxiºti
ai economiei de plan (ca o crizã sistemicã a
capitalismului datoratã antagonismelor existente între forþele ºi relaþiile de producþie), ci
mai degrabã acestea se datoreazã unor agenþi
patogeni, pe care nici economia de plan, nici
cea de piaþã nu a reuºit sã-i suprime: monopolul absolut al intereselor de grup în acumularea maximã a resurselor, în lipsa unor
alternative viabile la valorile pecuniare în
cadrul economiei de piaþã ºi prezenþa constantã a corupþiei.
Dacã agenþii patogeni din prima
categorie nu intrã în conflict cu normele
legale imaginate ºi promulgate de cãtre
societate prin guvernanþii ei, cei din a doua
categorie zdruncinã din temelii cultura
respectului legii. De la instituirea ordinii
sociale configuratã de cãtre dreptul român,
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pânã la provocãrile globalizãrii, corupþia a
însoþit dezvoltarea istoricã a societãþii cu
diferite intensitãþi. Globalizarea nu putea face
abstracþie de corupþie, constituindu-se într-un
teren fertil agregãrii nucleelor corupte transnaþionale.
Revoluþiile tehnologice în comunicare
mãresc viteza de rãspuns la noile oportunitãþi
ale economiei digitale ale conglomeratelor
transnaþionale corupte.
III. Antiglobalismul corupt
Nu se conºtientizeazã însã suficient cã
ºi antiglobalismul purificator al promotorilor unor identitãþi pure naþionale, culturale,
religiose etc. conþine aceiaºi agenþi patogeni ai corupþiei. Astfel, zgomotul de fond al
repudierii spectaculoase a summitului de la
Genova, ca simbol al globalismului imperialist, a trecut în penumbrã mediaticã adevãratele probleme de interes pentru victimele globalizãrii, ºi anume, problemele
ºtergerii datoriilor externe ale þãrilor sãrace.
Iertarea de datorie nu putea fi primitã cu
bucurie de acele þãri care sunt condiþionate ca
fondurile ce nu vor mai fi rambursate sã fie
canalizate spre învãþãmânt, sãnãtate sau
dezvoltare. Globalizarea poate aduce atingere
independenþei lor, atunci când aceste þãri sunt
atent monitorizate, ca fondurile salvate prin
iertarea de plata datoriei externe sã nu ia calea
unor cheltuieli pentru înarmare sau, (s-au
vãzut cazuri!), calea altor speculaþii în interes
oligarhic, ce nu au nici o legãturã cu programele sociale reclamate în mod demagogic de
guvernele beneficiare. Conflictul de interese
poate apare între corupþiile locale din statele
debitoare ºi corupþia fondatoare a marilor
corporaþii creditoare. Corporaþiile multinaþionale, care prin structura lor monopolistã
pe anumite zone economice, nu pot conserva
o economie de piaþã în înþelesul ei clasic, sunt
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susceptibile de practici corupte în condiþiile
unei competiþii dezechilibrate.
Antiglobalismul conþine ºi alte origini
corupte ab initio, speculate însã cu o mare
dexteritate. În þãrile postcomuniste, reforma a
agregat într-o mãsurã mai micã sau mai mare
competiþia de piaþã, condiþie imperativã
pentru separarea statului de economie.
Aceastã competiþie are, bineînþeles, câºtigãtorii ei, lucru perfect normal într-o economie de piaþã. Doar cã separãrii statului de
economie nu i-a urmat în mod firesc separarea
domeniului public de cel privat, într-un mod
corect, ambiguitatea fiind exploatatã în mod
fericit pentru faza acumulãrii primitive de
capital. Dar cei care s-au îmbogãþit folosind
jocul liber al unei pieþe în curs de constituire,
sunt astãzi cei care exercitã presiuni asupra
statului pentru oprirea unei concurenþe care
nu le mai este favorabilã, acuzând în mod
furibund globalizarea. Dublul discurs al
profitorilor de conjuncturã rezultã cu claritate
în situaþia în care aceiaºi actori, pe de o parte
acumuleazã în cadrele oferite de piaþa liberã
în acapararea proprietãþii de stat, iar pe de altã
parte, clameazã rãul pe care piaþa liberã îl
produce. Corupþia, prin care au obþinut
privilegiile într-o piaþã aflatã într-un stadiu
incipient, cu puþini competitori, se vede
ameninþatã de o piaþã puternicã, cu reguli
precise.
Antiglobalizarea a cultivat o bazã coruptã ºi prin parteneriatul pe care corupþia l-a
stabilit pe axa Nord-Sud. Anumite cercuri din
cadrul organizaþiilor financiare internaþionale
cunoºteau cu precizie destinaþia anumitor
împrumuturi contractate în virtutea scopului
nobil al revitalizãrii unor economii naþionale
ale unor þãri postcomuniste aflate în tranziþie,
ºi, care, de fapt îmbogãþeau pe cei care le
contractau de comun acord cu cei care
traficau acordarea lor. Rãmânea numai ca
achitarea lor sã se facã de cãtre cei care

beneficiau cel mai puþin de binefacerile
acestor fonduri: cetãþeanul est-european
dezorientat, dar îndatorat unor patterne
culturale pe care începe sã le înfiereze cu
mânie antiglobalistã.
Dar pânã la lãmurirea societãþii civile
central ºi est europene dacã anticomunismul
anilor 90 trebuie substituit cu antiglobalismul anilor 2000, inamicii popperieni ai
societãþii civile vor continua, liniºtit, sã se
îmbogãþeascã, speculând probabil ce alternative la logica dominantã a economiei de
piaþã i-ar satisface.
Schimbãrile sociale care preseazã la
momente fixate calendaristic pânã acum la
Seattle, Davos sau Genova pot oferi baze
ideologice viitorilor oligarhi antiglobaliºti.
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Pentru o geopoliticã
a ecologiei globale
MIREL BÃNICÃ

Perioada de sfârºit a secolului pe care
tocmai l-am pãrãsit fãrã prea multe spaime
milenariste, s-a constituit într-o perioadã de
timp în care omenirea ºi-a putut da seama cã
ciclul natural al climei este în evidentã
schimbare, o schimbare care poate fi resimþitã
de fiecare dintre noi, indiferent în ce zonã
geograficã a planetei ne gãsim în momentul
de faþã. Nu mai este un secret pentru nimeni
faptul cã datoritã acumulãrii a diferite gaze cu
efect de serã (le vom numi mai departe
G.E.S.), temperatura medie globalã a Terrei a
suferit un salt în aceºti ultimi 100 de ani egal
în valoare absolutã cu tot ciclul de încãlzire
din ultimii 2000 de ani.
Efectul de serã este pe mai departe un
fenomen necesar vieþii pe pãmânt, fãrã de
care temperatura de la suprafaþa globului nu
ar fi propice dezvoltãrii ºi menþinerii vieþii.
Diferite gaze, cum ar fi dioxidul de carbon ºi
metanul, în combinaþie cu vaporii de apã din
atmosferã, formeazã un filtru permeabil
numai pentru anumite radiaþii luminoase,
capabil sã menþinã în acelaºi timp o parte din
razele solare reflectate la suprafaþa scoarþei
terestre.
Omul este principalul responsabil în
ceea ce priveºte aceastã creºtere anormalã a
temperaturii terestre. Consecinþã a ultimilor
100 de ani de dezvoltare industrialã susþinutã,
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bazatã în principal pe consumul de combustibili fosili, temperatura Terrei va continua sã
creascã în medie cu 1,5-3,5 grade celsius în
viitorii 100 de ani. De notat faptul cã în
secolul trecut aceastã variaþie a fost de numai
0,5 grade celsius, rata de creºtere a temperaturii ºi a îngrijorãrii noastre fiind în acest
caz evidentã.
Consecinþele acestor schimbãri climatice sunt încã dificil de imaginat, chiar dacã
echipe întregi de cercetãtori lucreazã încã din
anii 70 la simulãri complexe efectuate cu
ajutorul calculatoarelor. Cel mai probabil vor
avea loc schimbãri ºi modificãri teritoriale de
anvergurã, care, pentru prima oarã în istoria
societãþii umane, nu vor fi datorate unor
conflicte sau confruntãri clasice de putere,
ci vor fi rezultatul unor forþe naturale mai
puternice decât dorinþa de stabilizare a
fenomenului în cauzã, eforturi susþinute de
statele ce vor fi direct afectate. Insulele
Maldive ºterse de pe hartã, regiuni întregi de
coastã ale Bangladesh-ului, superpopulate ºi
fãrã mijloacele tehnice ale Olandei, de
exemplu, inundate, Veneþia, oraº simbol al
civilizaþiei europene, inundatã periodic de
creºteri ale nivelului mãrii imposibil de
stãpânit1 Aceste scenarii-catastrofã care la
ora actualã par a fi detaºate dintr-un film S.F.,
sunt totuºi foarte probabile într-un orizont de
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timp nu prea îndepãrtat. Ele se vor datora
creºterii nivelului oceanului planetar, datoritã
topirii calotei polare, creºtere care va fragiliza
zonele litorale, va saliniza deltele naturale ale
marilor fluvii ºi va inunda zonele de coastã ºi
arhipelagurile.
Fãrã a insista prea mult asupra acestui
aspect, chiar ºi în România primele semne ale
acestor schimbãri au început sã se observe în
ultimele decenii: variaþii haotice ale temperaturilor estivale, degradarea incredibilã a
plajelor din zona staþiunii Mamaia, salinizarea
Deltei Dunãrii ºi a lacurilor litorale.
Este clar cã aceste schimbãri climatice
nu mai pot fi ignorate ºi cã ecologia a intrat în
preocupãrile curente ale factorilor decizionali,
indiferent de culoarea lor politicã, prin
implicaþiile sale majore de ordin economic,
politic ºi strategic pe termen scurt ºi mediu. În
jurul conceptului de dezvoltare durabilã2 s-au
structurat în intervalul de timp cuprins între
august 1995  noiembrie 2000, ºase conferinþe având ca temã schimbãrile de climat ºi
reducerea GES-urilor. Dintre acestea, douã
conferinþe au avut o importanþã fundamentalã: Kyoto, în 1997, care a dat naºtere unui
Protocol3 de primã importanþã în domeniul
protecþiei mediului ºi Haga, în noiembrie
2000, unde ar fi trebuit, repetãm, ar fi trebuit
sã fie definitivatã punerea în aplicare a acestui
document în vederea ratificãrii sale de cãtre
cele 183 de state prezente.
În semi-eºecul conferinþei de la Haga
se vãd germenii a ceea ce am putea numi
geopolitica schimbãrilor climatice ºi a
noului concept de ecologie globala, douã
concepte care credem cã vor influenþa soarta
planetei în deceniile viitoare. Preocupãrile
ecologice, înþelese nu neapãrat în accepþiunea general pozitivã a expresiei, au o
influenþã din ce în ce mai puternicã în cadrul
comportamentului de politicã externã a statelor, mai ales a celor puternic industrializate.

Ecuaþia geopoliticã a schimbãrilor
climatice este de o incredibilã complexitate,
având în vedere enormele interese economice,
politice, strategice care sunt în joc. Fãrã a mai
vorbi de aspectul moral al problemei: pot oare
decide þãrile bogate, responsabile de emisia în
atmosferã a circa 85% din GES, viitorul
celorlalþi locuitori ai planetei, cei care într-o
accepþiune modernã a inocenþei, nu cunosc
decât în proporþie de 60% ce este acela un
telefon ºi pentru care, în proporþie de 40%,
lumina electricã este doar o speranþã de
viitor4?
Revenind la Conferinþa de la Haga ºi
la lipsa de rezultate concrete ce a urmat-o,
trebuie spus cã aceasta este legatã de intransigenþa cu care Statele Unite ºi aliaþii sãi
tradiþionali de politicã externã (Japonia,
Canada, Australia) au receptat prevederile
documentului final, fiind acceptate ca viabile
doar aºa-numitele mecanisme de flexibilitate
pe care le vom detalia mai departe. De
remarcat ºi faptul cã delegaþia Uniunii Europene, prin vocea Ministrului francez al
mediului (Franþa deþinea la acea datã
preºedinþia UE) a refuzat sã subscrie la
modificãrile impuse de grupul condus de
Statele Unite care ar fi dat textului final o
formã lipsitã de orice aplicabilitate practicã,
concretã.
În cadrul mecanismelor de flexibilitate, care au bifat un nou capitol în lunga
listã a dezacordurilor dintre Uniunea Europeanã ºi Statele Unite, trebuie menþionate în
primul rând aºa numitele permise de emisie,
care faciliteazã þãrilor bogate cumpãrarea
drepturile de poluare ale þãrilor mai puþin
dezvoltate din punct de vedere industrial5.
Lucru care a dat naºtere unui sector speculativ
de o amploare nebãnuitã, în valoare de circa
50 miliarde de dolari, în care bãnci ºi companii multinaþionale de renume au în vedere
investiþii pentru deplasarea industriilor cele
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mai poluante în þãri care se gãsesc potrivit
prevederilor normelor de emisie sub pragul
roºu al producþiei de GES. Tot în cadrul
acestor mecanisme de flexibilitate, þãrile din
emisfera nordicã au sistat includerea suprafeþelor împãdurite ca factor de luat în calcul în
cadrul permiselor de emisie, ceea ce ar
permite o creºtere a cotelor accesibile de
GES alocate þãrilor din Nord cu circa 10-12%
faþã de anii precedenþi.
Toate aceste subterfugii legale sunt în
mare mãsurã opera lobby-urilor marilor
companii transnaþionale, omniprezente în
culisele marilor conferinþe internaþionale, care
nu ezitã în a cheltui sume colosale în apãrarea
intereselor proprii, supuse logicii implacabile
a pieþei libere. Susþinute în mare parte de
grupuri de interese americane, dar ºi europene, acestea au un cuvânt decisiv în
adoptarea deciziilor finale ale conferinþelor
dedicate climatului, în sensul cã împiedicã
adoptarea unor texte clare, a unor mãsuri
precise, lãsând loc interpretãrilor speculative
de tot felul, de genul mecanismelor de flexibilitate, pe care am încercat sã le prezentãm
mai sus.
Dar adevãratul eveniment care a
relansat dezbaterea în jurul problemelor
climatice nu a fost nici inundaþiile catastrofale
din Vestul continentului sau din Siberia, nici
seceta care încearcã cu o intensitate nemaiîntâlnitã þãrile Africii sub-ecuatoriale, ci
refuzul de a accepta prevederile Tratatului de
la Kyoto de cãtre noua Administraþie americanã, sub conducerea lui George W. Bush,
gest care a stârnit dacã nu mânia, cel puþin
iritarea a numeroase personalitãþi politice,
organizaþii ºi fundaþii non-guvernamentale
implicate în lupta pentru protecþia mediului.
«Mã împotrivesc Tratatului de la
Kyoto. Este ineficient, inadecvat ºi injust în
ceea ce priveºte Statele Unite, pentru cã el nu
impune nici o obligaþie la 80% din cetãþenii
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planetei, în particular marilor aglomerãri de
populaþie cum ar fi India sau China»6 declara
actualul preºedinte al Statelor Unite în cadrul
campaniei sale electorale din toamna anului
trecut, o campanie electoralã în care chestiunile legate de protecþia mediului au avut o
importanþã cu mult mai mare faþã de campaniile din anii precedenþi. Fãrã a comenta în
detaliu aceastã afirmaþie, legatã fãrã îndoialã
ºi de retorica obiºnuitã asociatã unor alegeri
prezidenþiale, trebuie precizat faptul cã cifre
statistice simple aratã cã având 4% din
populaþia mondialã, SUA emit mai mult de
25% din poluanþii planetei. Numai cã în
virtutea leadership-ului mondial deþinut în
planul relaþiilor internaþionale dupã prãbuºirea Zidului Berlinului de cãtre Statele Unite,
deciziile în domeniul mediului luate de cãtre
aceastã þarã pot influenþa de o manierã
hotãrâtoare politica mondialã de mediu, de o
manierã ambivalentã, pozitivã sau negativã.
Aceastã atitudine oarecum aºteptatã
a Washington-ului a fost receptatã cu o
profundã îngrijorare în Europa, dând naºtere
la o culpabilizare (ghilimelele se impun) în
bloc a Statelor Unite, uitându-se prea uºor
faptul cã societatea americanã, în ansamblu,
funcþioneazã dupã reguli sensibil diferite faþã
de cele instituite pe Bãtrânul Continent.
Pentru a face o analizã geopoliticã cât
mai completã a fenomenului, trebuie sã
încercãm sã înþelegem acest comportament
american. Pentru aceasta, am fãcut referinþã la
un text apãrut în primãvara anului 2001 în
revista francezã Hérodote, în care autorul,
Francois Duban7, un bun cunoscãtor al societãþii americane, realizeazã un studiu detaliat
asupra schimbãrilor survenite în comportamentul faþã de mediul înconjurãtor al naþiunii
americane, o naþiune pentru care ecologia ºi
democraþia sunt valori universale, pe care
aceasta se angajeazã sã le apere ºi sã le
rãspândeascã în lume.
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Aceastã atitudine îºi gãseºte originea
în Discursul cãtre naþiune al Preºedintelui
Nixon din ianuarie 1971, care vorbeºte pentru
prima oarã în mod public de cea mai mare
ameninþare a istoriei[..] distrugerea naturii
prin poluarea acesteia, America fiind chematã sã îndeplineascã iarãºi rolul de pionier
într-un domeniu nou, cel al protecþiei
mediului.
Dupã trei decenii de la pronunþarea
acelui discurs, protejarea mediului este
reglementatã de norme foarte stricte, judecate
ca prea restrictive ºi opresive faþã de conceptul american de libertate individualã de
cãtre numeroºi cetãþeni ai þãrii. Pentru a
înþelege mai bine aceastã stare de lucruri,
Duban reaminteºte faptul cã USA este o þarã
în care miturile fondatoare ale naþiunii se
bucurã de o prezenþã încã importantã: frontiera, depãºirea propriei limite, este reprezentatã prin cucerirea naturii sãlbatice, ostile.
În plus, americanii au încã încredere în
dezvoltarea ºtiinþificã, cea care a permis
crearea unor minuni tehnologice, începând cu
becul electric ºi sfârºind cu ordinatoarele,
atitudine total diferitã faþã de cea a
europenilor, mult mai reticenþi în ceea ce
priveºte progresul tehnologic actual.
Dar ceea ce conteazã cel mai mult
într-o þarã cu o logicã a pieþei atât de
pronunþatã ca a SUA sunt eventualele pierderi
de profit pe care le-ar antrena o reducere a
producþiei industriale, care reprezintã cea mai
mare îngrijorare a mediilor industriale americane.
Nu trebuie uitat cã aceste medii
industriale au finanþat campania prezidenþialã
a Preºedintelui Bush ºi vicepreºedintelui
acestuia, Cheney, proveniþi la rândul lor din
mediul oamenilor de afaceri din Texas. Tot
aceste medii industriale investesc sume uriaºe
de bani în cercetarea universitarã, care reprezintã dealtfel unul dintre vârfurile de lance din

cadrul programelor de studiu ale climatului.
Astfel, diverºi experþi universitari sunt
mereu în mãsurã sã prezinte cifre care sã
contrazicã sau sã punã la îndoialã rezultatele
unor domenii clasate drept sensibile, nu
numai din domeniul mediului, ci ºi din cadrul
cercetãrii medicale, genetice, consumului de
tutun8 etc.
Fãrã a fi partizani ai unei logici a
conspiraþiei mondiale americane, atitudine
des întâlnitã în unele publicaþii de prestigiu
din Europa, nu ne putem abþine sã nu
remarcãm faptul cã aceste medii industriale
finanþeazã printre altele grupuri de presiune
foarte puternice, cum ar fi Farmers Against
the Climate Treaty (FACT), care, dupã cum ºi
numele indicã, se opun tuturor negocierilor
asupra climatului, pe motivul cã o aplicare a
negocierilor Tratatului de la Kyoto ar antrena
o reducere dramaticã a profitului agricol,
þinând cont de nevoile energetice actuale ale
acestui sector. Este doar un exemplu, lista ar
putea continua cu numeroase alte grupãri care
exercitã o intensã activitate de lobby pe lângã
Congresul ºi Senatul american, în sensul relativizãrii importanþei chestiunilor de mediu,
prezentând în special datele actuale referitoare la climat ca neconcludente, lipsite de
temei ºtiinþific etc.
Însã cel mai important efect al
sabordajului Tratatului de la Kyoto de cãtre
SUA îl reprezintã diferenþa clarã de atitudine
care s-a creat între Washington ºi celelalte þãri
membre ale Uniunii Europene. Putem afirma
chiar cã asistãm la un început de autonomizare în probleme de mediu din partea
europenilor, care s-au angajat sã aplice
prevederile tratatului de o manierã unilateralã,
indiferent de calea pe care o vor adopta în
viitor americanii.
Dacã la acest lucru mai adãugãm ºi
criticile deschise exprimate de Canada, ameninþatã de planurile de exploatare petroliferã a
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rezervelor din Extremul Nord-Alaska ale
Administraþiei Bush, avem o imagine a
faptului cã America se gãseºte oarecum
izolatã în acest moment, beneficiind de o
imagine negativã în domeniul protecþiei
mediului.
Pentru viitorul apropiat rãmân însã
deschise numeroase semne de întrebare. Care
va fi impactul unei campanii mediatice
emoþionale pe probleme de mediu, campanii la care publicul american este atât de
sensibil? Analogia NATO  ecologie planetarã va funcþiona?  în sensul cã America va
impune restului lumii voinþa sa ecologicã,
ivitã din evidenta superioritate economicã ºi
militarã a acestei þãri. Care va fi atitudinea
Uniunii Europene faþã de chestiunile de
mediu? Vor încerca europenii sã gãseascã o
cale de mijloc faþã de intransigenþa americanã, sau vor continua sã urmeze linia actualã
care duce la o diferenþiere netã de atitudine
ecologicã, vãzutã printre altele ºi ca o cale de
emancipare de sub umbrela protectoare în
domeniul politicii externe impuse dupã cel de
al doilea rãzboi mondial?
Sunt tot atâtea întrebãri la care
deocamdatã nu se poate da un rãspuns clar,
dar care aratã formidabila interferenþã din
ultima vreme a ecologiei ºi a principiilor de
realpolitik, ceea ce ne îndreptãþeºte sã
vorbim de prefigurarea unei viitoare
geopolitici a schimbãrilor climatice, de care
statele vor trebui sã þinã seama în viitorul nu
prea îndepãrtat. ªi nu trebuie uitat nici o clipã
cã viitoarele consecinþe vor avea dimensiuni
globale, lucru pe care societãþile bogate,
supuse legilor dure ale consumului ºi
profitului imediat, par sã-l fi uitat pentru
moment.
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NOTE
1
A se vedea numãrul special Soulager la planète, al
revistei Le Monde diplomatique din noiembrie 1997,
care face un inventar aproape complet al principalelor
schimbãri de mediu în ipoteza menþinerii actualelor
rate de poluare cu CO2.
2
Este vorba nu de a frâna dezvoltarea economiei
generale, ci de a stabiliza ºi perfecþiona tehnicile
actuale de producþie, de a renunþa complet la cele mai
poluante tehnologii.
3
Supranumit ºi Protocolul de la Kyoto, acest document
adoptat în 1997 implicã reducerea globalã a GES cu
pânã la 5% pânã în 2010. Pânã la ora de faþã, doar 15
þãri au semnat acest document.
4
Cifre comunicate în cursul unei ediþii din luna mai
2001 a emisiunii Les dossiers de lhistoire (ARTELa Cinquieme) care, deºi sunt greu de verificat ºi
oarecum emoþionale, aratã enorma falie creatã în
procesul de decizie globalã dintre þãrile sãrace ºi cele
cu economie precarã.
5
Pentru detalii asupra acestui complex ºi ambiguu, în
acelaºi timp, sistem de partaj, a se vedea numerele din
perioada octombrie-noiembrie 2000 ale revistelor The
Economist ºi The Wall Street Journal Europe,
premergãtoare Conferinþei de la Haga.
6
Le Point, 06 aprilie 2001, p.54
7
DUBAN, Francois, Lécologisme américain: des
mythes fondateurs de la nation aux aspirations
planétaires, în Hérodote, no.100, aprilie 2001, pp. 5564
8
Un exemplu ilustrativ, chiar dacã este vorba de o
simplã ficþiune, este filmul The Insider, cu Russel
Crowe ºi Al Pacino în rolurile principale, în care este
prezentatã extraordinara influenþã a miºcãrilor de
lobby din domenii sensibile din punct de vedere moral
în Statele Unite.
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MIREL BÃNICÃ  Absolvent al Institutului
European al Universitãþii din Geneva (1999).
În prezent, funcþionar public în aparatul
administrativ central ºi doctorand al Universitãþii din Geneva cu o tezã referitoare la
geopolitica spaþiului ortodox.
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Legea, autismul ºi litost-ul
Receptarea în mass-media maghiarã din România
a Legii Statutului Maghiarilor de peste Hotare
PETHÕ ZOLTÁN

Ce este litost? E un cuvânt ceh intraductibil. Prima silabã, care se pronunþã lung ºi
accentuat, aminteºte plânsetul unui câine pãrãsit.
Zadarnic caut pentru sensul acestui cuvânt echivalentul în alte limbi, deºi cu greu îmi pot imagina cã sufletul omenesc ar putea fi înþeles fãrã el.
Vã dau un exemplu: studentul se scãlda
cu prietena sa, studentã ºi ea, în apa unui râu.
Tânãra fatã era sportivã, în schimb el înota
foarte prost. Nu ºtia sã respire sub apã, se miºca
încet, scoþând capul la suprafaþã într-o agitaþie
nervoasã. Studenta, îndrãgostitã nebuneºte de
el, era atât de delicatã, încât înota în ritmul lui.
Dar cum scãldatul era pe sfârºite, dori sã dea o
clipã frâu liber instinctului ei de sportivã ºi,
într-un craul rapid, se îndreptã spre malul opus.
Studentul se strãdui sã înoate ºi el mai repede,
dar înghiþi apã. Se simþea minimalizat, dat de
gol în inferioritatea sa fizicã ºi-l încearcã litost.
Îºi reprezenta copilãria bolnãvicioasã, fãrã
exerciþii fizice ºi fãrã prieteni, sub privirea veºnic grijulie a mamei, ºi-l cuprinse deznãdejdea
pentru sine ºi pentru viaþa sa. Întorcându-se pe
un drum de þarã, tãceau amândoi. Rãnit ºi
umilit, studentul avea un chef nestãvilit s-o batã.
Ce-i cu tine? îl întrebã fata ºi el îi reproºã: ºtia
bine cã la malul celãlalt erau vârtejuri ºi el îi
interzisese sã înoate într-acolo, fiindcã risca sã
se înece  ºi o lovi peste faþã. Tânãra începu sã
plângã; vãzându-i lacrimile pe obraji, i se fãcu

milã de ea, o prinse în braþe ºi litost se risipi.
Sau alt eveniment din copilãria studentului: pãrinþii îl îndemnau sã ia lecþii de vioarã.
Nu era foarte înzestrat ºi profesorul, cu o voce
rece ºi nesuferitã, îl întrerupea mereu, reproºându-i greºelile. Se simþea umilit ºi-i venea sã plângã. Dar, în loc sã se strãduiascã sã cânte mai corect ºi sã evite greºelile, le fãcea deliberat ºi vocea profesorului devenea mai asprã ºi mai nesuferitã, iar el se cufunda tot mai adânc în litost.
Aºadar ce este litost?
Litost e o stare chinuitoare, nãscutã din
spectacolul propriei noastre mizerii, descoperitã pe neaºteptate.
Milan Kundera  Cartea râsului ºi a
uitãrii, Ed. Univers 1998, p. 114-115
Receptarea în mass-media româneascã
de limbã maghiarã a Legii Statutului nu este atât
de complicatã, nuanþatã, în consecinþã nu ridicã
mari probleme precum presa de limbã românã,
unde ziariºtii au avut ocazia sã treacã prin toate
stãrile de la agonie (anunþarea votului Parlamentului maghiar) la extaz (anunþarea boicotului de cãtre premierul român).
Am urmãrit câteva zile dupã adoptarea
legii cotidienele centrale Romániai Magyar Szó
(RMSZ), Krónika, precum ºi ziarele regionale
cele mai importante, cum ar fi Szabadság, având
sediul redacþiei în Cluj ºi care acoperã nord-
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vestul României, Hargita Népe (judeþul
Harghita), Erdélyi Napló (judeþul Bihor) ºi
Népújság (judeþul Mureº).
Dezbaterile din spaþiul public maghiar
din România referitor la Legea Statutului se
coaguleazã în jurul urmãtoarelor relaþii:
1. Legea Statutului ºi maghiarii din afara
graniþelor Ungariei
2. Legea Statutului ºi Ungaria
3. Legea Statutului ºi Uniunea Europeanã
4. Legea Statutului ºi România
1. Legea Statutului ºi maghiarii din
afara graniþelor Ungariei
Presa maghiarã ia act de votarea legii cu
satisfacþie. ªtirile sunt scurte, analitice. Poate
tocmai datoritã faptului cã pe parcursul unui an
de zile acest eveniment mult aºteptat ºi-a erodat
capitalul mediatic pentru minoritatea maghiarã.
Totuºi, ici-colo apar articole polemizatoare, dar
nicidecum cu un raport dezechilibrat, frânt între
raþional ºi emoþional: textul legii este public de
un an de zile ºi în consecinþã atât interesul cât ºi
timpul pentru analizele legii s-a consumat.
În perioada Ungariei comuniste tot ce
era legat de minoritãþile maghiare sau de
Transilvania, Vojvodina etc. constituiau un
subiect tabu. Dupã celebrele declaraþii ale premierului Antall József, primii paºi spre o asemenea lege se fac în 1996, când cabinetul Horn
organizeazã prima întâlnire la nivel înalt cu
reprezentanþii minoritãþilor maghiare, care a
provocat mari nemulþumiri internaþionale. Începând din 1999 aceste întâlniri devin regulate ºi
se instituþionalizeazã: este înfiinþatã Adunarea
Permanentã Maghiarã. În iunie 2000 Guvernul
redacteazã concepþia Legii Statutului, ce declanºeazã o polemicã naþionalã. În martie 2001,
Guvernul trimite legea în forma definitivatã
Parlamentului pentru dezbatere ºi vot.
Aceastã lege este dezbãtutã de nu mai
puþin de zece ani ºi în tot acest timp s-au
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confruntat multe variante posibile (dubla cetãþenie), printre care ºi unele care ar fi constituit precedente nemaiîntâlnite: cetãþenia extra terra
Hungaria.
Pentru minoritatea maghiarã Legea are
ºi o valoare simbolicã. În perioada comunistã,
datoritã scopului naþional-politic de a slãbi/desfiinþa aºezãrile cu o populaþie preponderentã
maghiarã, guvernul României a încurajat migraþia, în Transilvania, a populaþiei din alte zone (în
România anului 1966, dintr-o populaþie totalã de
19 milioane, 6 milioane de cetãþeni trãiesc
altundeva decât în locul în care s-au nãscut).
Astfel, raportul minoritate/majoritate din þãrile
vecine Ungariei s-a înrãutãþit constant în
ultimele decenii. Toate mãsurile potrivnice ar fi
culminat cu desfiinþarea totalã a învãþãmântului
în limba maghiarã în 1992, dacã regimul
ceauºist s-ar fi menþinut.1 Pe lângã acest proces
de asimilare promovat de guvernele româneºti2
trebuie menþionatã ºi calea naturalã, asimilarea
prin forþa lucrurilor: cãsãtorii mixte, identificarea individului cu majoritatea datoritã posibilitãþilor mai mari de afirmare ºi de integrare socialã. În asemenea condiþii pãstrarea identitãþii culturale/etnice este condiþionatã de mai mulþi
factori3:
- dacã asumarea identitãþii etnice nu atrage
dezavantaje,
- dacã statul ar recunoaºte pe deplin minoritarului rolul de constituent statal,
- dacã s-ar putea folosi ºi limba maghiarã în
cadrul instituþiilor statului (la locul de muncã,
în carierã),
- dacã s-ar putea învãþa la toate nivelele în
limba maghiarã,
- bazã materialã solidã.
Pentru toate acestea reprezentanþii politici ai minoritãþilor duc o luptã paºnicã, exclusiv
democraticã, ceea ce ar merita toatã aprecierea
majoritãþii.
În privinþa Legii statutului, minoritatea
maghiarã se aflã iarãºi în situaþia neconvenabilã
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de a fi în mijlocul disputei dintre douã puteri4.
Ziarele sesizeazã marea iluzie ce se leagã de
amintita lege: acest act normativ, despre care s-a
spus cã nu face nimic altceva decât sã legalizeze
o realitate preexistentã5 (burse, acces la biblioteci,
muncã) modificã unele condiþii în defavoarea
populaþiei maghiare din jurul Ungariei: pânã
acum Guvernul Maghiar tolera munca la negru,
în schimb Legea statueazã o perioadã maximã de
lucru în condiþii legale doar de 3 luni. Prin
urmare, deºi este recunoscutã valoarea pozitivã a
legii, care e receptatã ca o reintegrare naþionalã
fãrã o politicã revizionistã, se întrevede un viitor
destul de sumbru: aceastã lege nu ne va ajuta, nu
va schimba radical situaþia din România.6
2. Legea Statutului ºi Ungaria
Aceastã relaþie invocã mai multe
întrebãri pertinente, ale cãror rãspunsuri pot
influenþa în mod decisiv soarta legii.
Pentru siguranþa ºi bunãstarea cetãþenilor maghiari (din Ungaria) sunt necesare legãturi strânse cu maghiarii de peste hotare? Este o
problemã importantã, pentru cã toate cheltuielile
ce derivã din aceastã lege vor fi suportate de
cãtre contribuabilul maghiar.
a. raportarea afectivã
Raportarea publicului maghiar din
Ungaria la problemele legate de conaþionalii din
þãrile vecine este, înainte de toate, de naturã
afectivã. Este ºi firesc: dupã momentul Trianon,
1/3 din etnicii maghiari rãmân în afara graniþelor, fãrã voinþa lor, împreunã cu multe dintre
leagãnele culturii maghiare. Astfel, orice ºcoalã
închisã, orice statuie vopsitã, dispariþia oricãrei
insuliþe lingvistice înseamnã o pierdere irecuperabilã ºi pentru naþiunea maghiarã.
b. raportarea raþionalã
Raportarea afectivã este susþinutã ºi de
principii pragmatice. Nu e un secret cã Ungaria a
ajuns exportatoare de capital: firmele maghia-

re/strãine având sediul în Ungaria investesc mult
în zonele vecine. La nivelul Întreprinderilor mici
ºi mijlocii se cautã ºi se stabilesc relaþii mai ales
în apropierea graniþelor. Pentru realizarea scopurilor economico-financiare este foarte util dacã se
poate lucra în medii culturale/lingvistice identice.
Beneficiile reciproce ale acestor relaþii sunt
evidente.
c. suportul populaþiei ºi al forþelor politice
Unitatea relativã a forþelor politice
ungare faþã de Legea statutului e un subiect ce nu
necesitã aprofundare: se ºtie, Legea Statutului a
fost votatã pe 19 iunie 2001 cu 306 voturi pentru,
17 împotrivã ºi 8 abþineri. Interesante sunt rezultatele sondajului telefonic realizat de SocioBalance între 2-4 aprilie 2001, publicate în Pro
Minoritate7, numãrul din aceastã primãvarã. Voi
aminti doar un singur rezultat obþinut, în funcþie
de simpatia politicã a intervievatului:
La întrebarea Sunteþi de acord ca maghiarii de
peste hotare, care viziteazã Ungaria, sã fie
trataþi în mod preferenþial faþã de ceilalþi
cetãþeni strãini? au rãspuns în felul urmãtor:
Total: 48% sunt de acord întru-totul, 6% sunt de
acord, 10% nu sunt de acord, 19% nu sunt de
acord deloc, 17% nu ºtiu/nu rãspund.
Simpatizanþi FIDESZ: 58% sunt de acord
întru-totul, 6% sunt de acord, 10% nu sunt de
acord, 15% nu sunt de acord deloc, 11% nu
ºtiu/nu rãspund
Simpatizanþi SZDSZ: 34% sunt de acord întrutotul, 3% sunt de acord, 9% nu sunt de acord,
43% nu sunt de acord deloc, 11% nu ºtiu/nu
rãspund
Simpatizanþi MSZP: 41% sunt de acord întrutotul, 6% sunt de acord, 11% nu sunt de acord,
27% nu sunt de acord deloc, 15% nu ºtiu/nu
rãspund
Simpatizanþi MIÉP: 76% sunt de acord întrutotul, 0% sunt de acord, 5% nu sunt de acord,
5% nu sunt de acord deloc, 14% nu ºtiu/nu
rãspund.
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d. tendinþa forþei de muncã
Tendinþa de pe piaþa forþei de muncã din
Ungaria, ºi anume lipsa în anumite zone/sectoare
de activitate a forþei de muncã, este un ultim factor
important al relaþiei Legea Statutului  Ungaria.
Locuitorii din estul Ungariei nu fac faþã mobilitãþii
interne, adicã estul Ungariei, mai puþin dezvoltat,
nu poate acoperi cerinþele pieþei de muncã din
vestul Ungariei. Prin urmare, ºi aici regulile pieþei
sunt mai importante decât simbolurile poeziilor
naþional-romantice, Ungaria fiind nevoitã sã primeascã în mod continuu forþã de muncã externã,
ca ºi multe alte state europene. Avantajul societãþii
maghiare ar fi cã necesitãþile vor fi acoperite cu
alte necesitãþi, adicã prin atragerea conaþionalilor
cu un venit mult mai redus. Pe de altã parte,
tensiunile sociale care s-au manifestat atât de
pregnant în occident, s-ar reduce simþitor, dar s-ar
reduce ºi exploatarea ºi insecuritatea muncitorilor.
3. Legea Statutului ºi Uniunea
Europeanã
Pentru cetãþenii Ungariei scopul primordial este aderarea grabnicã la UE. Prin aceasta se
va ajunge la o integrare în sistemul economic
occidental, care va ridica nivelul de trai ºi va
consolida sistemul democratic în mod ireversibil. În consecinþã, Guvernului maghiar îi este
interzisã orice acþiune care ar pune în pericol
interesele cetãþenilor. Cei trei piloni importanþi ai
politicii externe ungare, ºi anume integrare în
UE, relaþiile de bunã vecinãtate cu þãrile vecine
ºi chestiunea maghiarilor de peste hotare, sunt
într-o relaþie de interdependenþã. Evoluþia favorabilã din punct de vedere economic a Ungariei
ar contribui la rezolvarea multor probleme ale
comunitãþilor maghiare de peste hotare. Dar ºi
invers: o politicã externã regionalã de succes,
rezolvarea problemelor minoritãþilor maghiare,
ar accelera integrarea Ungariei.
Toate formaþiunile politice maghiare din
exteriorul Ungariei au contribuit la consolidarea
democraþiilor þãrilor unde acþioneazã. În
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Slovacia, Partidul Coaliþiei Maghiare face parte
din frontul anti-Meèiar, iar voturile maghiarilor
au contribuit la înlãturarea lui pe cale democraticã. În Iugoslavia minoritatea maghiarã a
votat în bloc pentru coaliþia democraticã, contribuind astfel la cãderea lui Miloeviæ. În
România, rolul voturilor maghiare din 1996 este
evident. Rãspunsul partidului de guvernãmânt,
PDSR (PSD), a fost alegerea UDMR ca
partener, în defavoarea PRM. Prin urmare,
putem afirma cã reprezentanþii politici ai minoritãþilor maghiare din afara Ungariei sunt
susþinãtori fideli ai schimbãrilor democratice, ai
economiei de piaþã ºi ai politicilor prin care se
încearcã realizarea acestora. În consecinþã, ei îºi
aduc aportul atât la stabilizarea politico-socialã a
þãrilor în care acþioneazã, cât ºi la stabilitatea
regiunii ºi, prin extensie, a Europei.
Opinia publicã maghiarã, prin vocea
presei scrise, atrage atenþia cã exemple asemãnãtoare Legii statutului existã atât în UE cât
ºi în þãrile vecine. Sã nu uitãm relaþiile Portugaliei cu Brazilia, ale Spaniei cu America
Latinã, ale Irlandei cu irlandezii de pretutindeni,
ale Germaniei ºi Austriei cu germanii de pretutindeni, în care sunt incluºi ºi germanii din
România (acces preferenþial la vize), ale Greciei
cu grecii din Albania etc. Asemenea legi
funcþioneazã ºi în þãrile vecine: Slovacia,
Polonia sau Slovenia. România are o relaþie
specialã (pe criterii etnice) cu Republica
Moldova, reflectatã ºi de Legea 150/1998 (Lege
privind acordarea de sprijin comunitãþilor
româneºti de pretutindeni).
4. Legea Statutului ºi România
Presa maghiarã încearcã sã þinã pasul, sã
informeze, sã descrie, sã comenteze, sã înþeleagã vacarmul isteric. Reacþiile însã nu ajung
nici la oficialii români ºi nici în faþa marelui
public. Totul pare a fi o scenã în care sunt
montate simultan douã piese. Astfel, cunoscutul
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publicist Fey László reacþioneazã în paginile
RMSZ la opiniile lui Dan Oprescu ºi Cristian
Preda exprimate în 22 (05.29-06.04 2001). Deºi
în ultimii 10-11 ani foarte mulþi socio-lingviºti,
politologi ºi chiar politicieni maghiari au atras
atenþia asupra diferenþei semantice dintre uzul
românesc al termenului naþional (de provenienþã francezã, având ca referent naþiune
politicã, adicã cetãþenie, care este o caracteristicã a statelor centralizate) ºi uzul maghiar, de
provenienþã germanã, care acoperã o arie
semanticã total diferitã: naþiunea culturalã, care
nu înseamnã nicidecum o etnicizare a cetãþeniei,
pe care o invocã  ºi nu înþeleg de ce  Cristian
Preda în menþionatul numãr al revistei 22.
Presa scrisã maghiarã din România
încearcã sã combatã argumentaþiile demagogice 
de manual ale Guvernului Român, dar eficienþa
acþiunii duce cu gândul la mitul lui Sisif. Publiciºtii maghiari amintesc atât de Legea 150/1998,
privind acordarea de sprijin comunitãþilor
româneºti de pretutindeni, cât ºi de similarele legi
din Slovacia, Slovenia, Polonia etc. Acuzaþia
privind furtul de forþã de muncã (prin Legea
statutului), formulatã de guvernul unei þãri cu un
ºomaj enorm, care trimite zeci de mii de muncitori
calificaþi peste hotare, nu numai cã nu are o
susþinere realã, dar este inacceptabilã din punct de
vedere moral: statul, rãspunzãtor de starea
economicã a þãrii, opunându-se avantajelor Legii
Statutului, nu numai cã îºi condamnã cetãþenii la
foamete ºi sãrãcie, dar le ºi interzice cãutarea
modalitãþilor de salvare. Publiciºtii maghiari
acuzã ºi suspecta unitate cu care mulþi lideri de
opinie români au fãcut din condamnarea legii
maghiare o componentã a românitãþii.8 În primã
instanþã, mulþi români s-au pronunþat înainte de a
fi citit textul legii, înainte de a ºti împotriva cãrui
articol protestau. Dar protestau! Publiciºtii
maghiari acuzã ºi incapacitatea politicienilor,
ziariºtilor români de a înþelege cã un drept, un
avantaj etc. nu priveazã majoritatea de un drept al
sãu, nu este în defavoarea acesteia. Se pare  spun

ziariºtii maghiari  cã modelul de manipulare
mediaticã (care constituie punctul forte al guvernului Nãstase) a funcþionat încã odatã: dacã ai
întreba un cetãþean român de ce refuzã aceastã
lege, habar nu are! Dar este profund nemulþumit
ºi jignit de adoptarea amintitei legi.
Ieºirile furioase ale unui stat falimentar 
care pare cã se foloseºte de o populaþie împovãratã, pentru existenþa sa gratuitã  împotriva unor
avantaje acordate propriilor cetãþeni este de un
ridicol macabru. Ridicolã este ºi invocarea acþiunii
de etnicizare a conceptului de cetãþenie prin Legea
statutului, când chiar articolul 1 al Constituþiei
României realizeazã acest lucru. Ipocrizia se
manifestã ºi în gestul de a explica cu minuþiozitate
ce tensiuni va naºte în Transilvania o astfel de
lege, ce diferenþe se vor face între cetãþenii acestei
þãri. Cei care acuzã de discriminare Legea statutului trec cu vederea faptul cã însuºi statul român
discrimineazã, pe criterii nedeclarate, atunci când,
de exemplu, pãgubiþii FNI sunt trataþi diferenþiat
de restul înºelaþilor (e.g. victimele Caritas-ului),
sau când moþii beneficiazã de împrumuturi
preferenþiale, sau când unele întreprinderi sunt
susþinute financiar ºi altele nu etc.
Atât opiniile ziariºtilor maghiari cât ºi
ale intelectualitãþii maghiare din România nu
ajung în sfera publicã româneascã. Nu existã
poduri între noi, nu ne cunoaºtem. (Excepþiile, ca
de exemplu revista Provincia, sunt puþine ºi
ajung exclusiv în sferele academice laºe, mereu
în cãutare de finanþatori ºi care se ocupã cu
situaþia minoritãþilor pentru cã acum e de bone
ton ). Astfel, ne scufundãm într-un autism
mioritic, testat, garantat ºi promovat.
Un caz:
Am cãutat cu foarte mare interes receptarea articolului cu un titlu fulminant al lui
Octavian Paler, Diktatul de la Budapesta
(Cotidianul, 22 iunie 2001).9 Nu am gãsit nimic.
Care este focarul articolului amintit? Domnul
Paler foloseºte acel cuvânt mistic, Trianon. Într-
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adevãr, este un moment dureros pentru Ungaria ºi
pentru etnicii maghiari. Eu o recunosc deschis,
maghiarii o recunosc deschis. Domnul Paler nu
poate accepta acest fapt. Dânsul nu poate înþelege
cã recunoaºterea de cãtre maghiari a traumei
produse la Trianon ºi aspiraþia cãtre unitatea
naþiunii maghiare pot fi separate de orice tendinþe
revizioniste, iredentiste. Am discutat mai sus
problema diferenþei de referent pentru termenul
naþiune, în accepþiunea românã ºi maghiarã.
În continuare, am citit niºte fraze
memorabile. Dincolo de ipocrizie, demagogie,
sau rea-voinþã, voi accentua fenomenul de autism
social. Domnul Paler enunþã foarte senin (atât de
senin încât sunt ºocat), cã Guvernul Român
depune eforturi sincere de a asigura pacea etnicã,
ºi a acþionat decent ºi corect în problema naþionalã. A luat în serios dreptul la diferenþã al
minoritãþilor ºi principiile europene legate de el. A
avut grijã sã nu jigneascã, sã nu lezeze. Sã nu
discrimineze ºi, cu bunã credinþã, s-a strãduit sã
stingã orice sursã toxicã de conflict interetnic.
Citatul de mai sus e ºocant dacã ne
raportãm la context. Presa maghiarã focalizeazã
criticile aduse autoritãþilor române în jurul primei
propoziþii a Constituþiei, care, simbolic, legalizeazã inexistenþa maghiarilor, (prin nerecunoaºterea) unei populaþii de aproximativ 1.700.000 de
persoane. Existã anumite fapte, susþinute vizibil
sau doar tacit de cãtre autoritãþile române, care
aneantizeazã minoritatea maghiarã, dar ºi
celelalte minoritãþi etnice din România. Mai întâi,
un fapt încãrcat simbolic: denumirea obiectului
de studiu Istoria românilor (Iau doar cazul Transilvaniei: istoria acesteia nu poate fi separatã de
cultura maghiarã autohtonã, nu pot fi ignorate
relaþiile culturale foarte strânse, rolul esenþial al
factorului maghiar în apariþia, dezvoltarea ºi
evoluþia culturii scrise româneºti. Ar fi un fapt
pozitiv recunoaºterea contribuþiei culturale, economice a maghiarilor, germanilor ºi a altor minoritãþi la zestrea culturalã, economicã a Transilvaniei.). ªi alte fapte induc sentimentul respin-
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gerii minoritãþii maghiare: neacceptarea Universitãþii de Stat cu limba de predare maghiarã (deºi
maghiarii îºi plãtesc impozitele ºi taxele),
desemnarea zilei de 1 Decembrie (ce marcheazã
un fapt trist pentru maghiarii din România) ca zi
naþionalã, în ciuda eforturilor sincere ale guvernului sã nu jigneascã, sã nu lezeze sentimentele
minoritãþilor etnice, polemicile inutile în legãturã
cu utilizarea limbii maghiare în administraþie, sau
chiar situaþiile cotidiene, cum ar fi faptul cã
numele maghiare nu sunt scrise de obicei corect.
Am încercat sã arãt cã autismul social,
exprimat adeseori prin paler-isme, nu rezolvã
problemele minoritãþilor. Acele eforturi sincere
ale statului român, invocând condiþiile prestabilite ºi impuse de reprezentanþii majoritãþii
oferã doar rezolvãri orgolioase, ineficiente în
politica externã, fragile în politica internã.
Soluþiile sunt în altã parte Viaþa e în altã parte
 spune Kundera!
NOTE
Cf. unui document gãsit de un ilustru istoric maghiar.
În România naþionalismul a fost un proiect de stat, de
fapt guvernamental Alina Mungiu-Pippidi: Transilvania Subiectivã, Ed. Humanitas, 1999, p. 42.
3
Klein András: Gondolatok a státusztörvényrõl In. Pro
Minoritate 2001 tavasz, p.94-100
4
Sarány István: A státustörvény elfogadása után In.
Hargita népe, 19 Iun. 2001
5
Dénes László: Élni és élni hagyni In. Erdélyi Napló,
19 Iun. 2001
6
Dénes László:Élni és élni hagyni In. Erdélyi Napló,
19 Iun. 2001
7
A magyar közvélemény a stétustörvény tervezetérõl
In. Pro Minoritate, 2001, Tavasz
8
Gazda József: Rossz fogadtatás In. Erdélyi Napló, 26
iunie 2001
9
Octavian Paler: Diktatul de la Budapesta, Cotidianul,
22 iunie 2001
1
2
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Un concept românesc privind
viitorul Uniunii Europene *
La mijlocul anului
trecut, Ministerul Afacerilor
Externe a elaborat un material privind viitorul Uniunii
Europene. UE s-a arãtat interesatã de perspectiva actualelor candidate asupra evoluþiei organizaþiei în care vor sã
intre. Cum, paradoxal, MAE
român nu avea un concept
asupra a ceea va deveni Uniunea  deºi, considerând integrarea în UE drept o prioritate absolutã a interesului
naþional, ar fi fost logic sã îl
aibã  a lucrat repede un
textuleþ pe tema comandatã.
Materialul care schiþa opinia
MAE folosea  de astã datã,
neparadoxal  câteva cliºee
tipice, cum ar fi importanþa
pãstrãrii suveranitãþii naþionale ºi contribuþia ortodoxiei
noastre la identitatea europeanã. Cum însã la conducerea MAE din acel moment
exista o deschidere pentru
colaborarea cu prieteni din
afara instituþiei, tema a fost
externalizatã. Aºa se face cã
materialul MAE a fost pus de
o parte. În schimb, Fundaþia
* Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene, Renate Weber Ed., Editura Polirom, 2001, 439 p., preþ
neprecizat.

pentru o Societate Deschisã a
lansat, în vara anului 2000,
concursul intitulat Un concept românesc asupra viitorului Uniunii Europene.
În momentul lansãrii
concursului, conducerea Fundaþiei era suficient de nesigurã asupra interesului trezit
de iniþiativa ei. Participarea a
întrecut toate aºteptãrile.
Peste 80 de idei au fost transmise FSD. De prima fazã au
trecut 12 propuneri de studii,
dintre acestea 11 cãpãtând
forma unor studii elaborate,
respectând amplitudinea ºi
consistenþa cerute de cãtre
organizatorii concursului.
Dintre cele 11 lucrãri, trei au
fost premiate, acestea urmându-ºi cariera ºi în limba englezã, odatã cu publicarea lor
bilingvã în revista Studii
Internaþionale nr. 6/2001.
Editura POLIROM a
publicat recent ansamblul
celor 11 studii privind un
concept românesc asupra
viitorului Uniunii Europene,
care, în ordinea stabilitã de
juriul concursului sunt urmãtoarele: Un concept românesc
al Europei Federale (Gabriel
Andreescu, Adrian Severin);
Proiectul european: o viziune româneascã (Sorin
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Moisã); Viitorul sistemului
de securitate al Uniunii Europene ºi contribuþia României
la acest capitol (Mihai Mãtieº, Dorina Nãstase); Cetãþeanul român  un sprijin sau
un obstacol în calea integrãrii
României în Uniunea Europeanã (Georgeta Lãcrãmioara Loghin); Valurile europene  costuri pentru cine,
beneficii, când? (Virgina
Câmpeanu); Spre o Uniune
Europeanã extinsã prin intermediul Uniunii Europene a
noii economii. Întru o Europã
a conceperii viitoarei civilizaþii umane (Alexandru Caragea, Aron Jinaru, Florin
Colceag); Înapoi în viitor:
revitalizarea idealurilor Uniunii Europene prin extinderea
cãtre Europa Centralã ºi de
Est (Corneliu Bjola); România, într-o Europã a
federaþiilor regionale (Daniel
N. Tãnase); Noul concept
asupra Uniunii Europene din
perspectivã
româneascã
(Sever Avram); «A adera
sau a nu adera?». Un dialog
cu doi actori: Uniunea Europeanã ºi România (Laura
Pãun, Gabriela Dobrot, Dragoº
Pîslaru); Judecãtorul român ºi
dreptul comunitar (Lucian
Bojin, Flaviu Ciopec).
Titlurile sunt suficiente pentru a aratã diversitatea conþinutului ºi chiar a
stilurilor. Cum este imposibil
sã se treacã în revistã, în
spaþiul unei scurte recenzii,

S.P. nr. 95-96/2001

Cãrþi ºi autori
mulþimea de perspective, de
metodologii, de valori implicite sau explicite, de aºteptãri
ale autorilor prezenþi în volumul de la Polirom, mã voi
rezuma la o scurtã observaþie.
Este vorba despre
popularitatea ideii de federalizare a Europei. O explicaþie ar fi nevoia de a vedea
realizatã, acasã, o ordine
europeanã. Ea pare sã aibã
nevoie de instituþii exterioare
de vreme ce instituþiile statului nostru naþional nu
ajung sã-i dea viaþã. Un alt tip
de argumente sunt de ordin
globalist: nicicând ca acum
nu a existat o discrepanþã atât
de mare între ponderea economicã ºi militarã a statelor
Europei occidentale, însumate, ºi ponderea lor politicã
în lume. Toate acestea ar fi
maximalizate prin federalizare.
Odatã stabilit scopul 
federalizarea , calea aleasã
poate avea, ºi ea, numeroase
implicaþii. În volum se
confruntã douã perspective
opuse: unul urmeazã în mare
o propunere francezã, de formare, într-o primã fazã, a
unui nucleu dur. Celãlalt
model este opusul: o federalizare prin maximum de
extindere posibilã, esenþial
politicã. Este important cã
aceste douã perspective
opuse sunt adunate împreunã
ºi rezoneazã cu alte argumente din volum. În acest fel,
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cititorul va avea, la masã,
un numãr de raþionamente
între care poate sã aleagã în
cunoºtinþã de cauzã.
Cam în acelaºi mod
studiile publicate în volum
strãbat, prin argumente solidare, complementare ori în
competiþie temele securitãþii,
economiei europene, participãrii cetãþeanului la construcþia europeanã, structurii
Uniunii, regionalizãrii Uniunii
etc.
Desigur, pot fi remarcate ºi lucruri care ºchioapãtã
în studiile publicate. (Ar fi
interesantã ºi o trecere în
revistã a bibliografiei utilizatã de cei 11 autori.) Existã
câteva erori factuale sau de
interpretare sau câteva scenarii aducând oarecum a fantezii. ªi totuºi, trebuie subliniatã importanþa de excepþie a
volumul de la Polirom. Este
prima datã când avem în
literatura ºtiinþificã româneascã o dezbatere de o
asemenea amploare, tratând
atât de sistematic tema
Uniunii, a integrãrii României în Uniunea Europeanã, a
României în raport cu UE ºi
mai ales, a viitorului Uniunii
Europene.
Ca urmare, volumul
constituie o bibliografie obligatorie pentru toþi cei a cãror
activitate intersecteazã tema
Uniunii Europene: pentru studenþii de la facultãþile de
profil în primul rând, pentru
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cercetãtori, pentru ziariºtii de
specialitate, pentru oamenii
politici ºi pentru experþii lor.
Ar fi timpul însã ca astfel de
cãrþi sã fie considerate
obligatorii ºi pentru oamenii
de culturã. Într-o epocã în
care viitorul societãþii româneºti se joacã în funcþie de
aºezarea noastrã pe harta în
evoluþie a continentului, este
inadmisibil ca directorii de
conºtiinþã sã trateze identitatea europeanã din perspectiva unei liste de metafore.

Gabriel ANDREESCU

CINE NE
CITEªTE:
Sunt deosebit de mulþumit
de câte ori deschid Sfera
Politicii. Þinuta revistei,
sobrietatea ºi profesionalismul ei, numele prestigioase ale colaboratorilor,
tematicile actuale, reprezintã adevãrate îndemnuri
la o lecturã interesantã.

Andrei Chiricã
Preºedintele S.C.
MobilRom S.A.
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O perspectivã organizaþionalã
asupra ºcolii gustiene *
O istorie oralã a ªcolii
Sociologice de la Bucureºti
scrisã de sociologul bucureºtean Zoltán Rostás (Editura
Printech, 2001) ne demonstreazã cã a existat, pe lângã
literatura de sertar, ºi o
sociologie de sertar, ºi încã una
de calitate. Cartea este rezultatul unei munci ºtiinþifice
începutã la mijlocul anilor 80
ºi finalizatã zece ani mai
târziu. Subiectul este unul
intens abordat dupã 1965, de
tineri cercetãtori convertiþi în
istorici ai sociologiei, dar ºi de
foºti monografiºti în cãrþile
lor: schiþarea profilului ºcolii
sociologice iniþiate în perioada
interbelicã de Dimitrie Gusti.
Cu toate cã faptul social
promovat de Gusti a fost atât
de mult analizat, Zoltán Rostás
ne faciliteazã o nouã receptare
a lui. Perspectiva organizaþionalã pe care o adoptã
autorul, permite o ordonare a
materialului documentar (adunat în anii optzeci) mult mai
sistematicã decât în cazul istoriilor convenþionale, ºi observarea unor particularitãþi ale
ºcolii care au scãpat atenþiei
* Zoltán Rostás, O istorie
oralã a ªcolii Sociologice de
la Bucureºti, Editura Printech,
2001.

altor cercetãtori. Cartea nu
vrea sã conteste dinadins studiile dedicate ºcolii dupã 1965,
ci se vrea o investigaþie a vieþii
cotidiene a acestei organizaþii.
Substanþa lucrãrii este construitã pe baza a aproximativ 200
de ore de înregistrãri pe bandã
de magnetofon.
Folosirea istoriei orale
cu scopul reconstruirii identitãþii unei ºcoli ºtiinþifice este un
caz unic în istoria ºtiinþificã
româneascã. Inovaþia lui Zoltán
Rostás este, întâi de toate, de
ordin metodologic: istoria
oralã este utilizatã în general
pentru a scrie povestea unor
pãturi, categorii, care nu lasã
urme scrise nemijlocite, cum ar
fi minoritãþile etnice ºi religioase, gospodinele, marginalii, iar autorul acestui volum
a aplicat-o la un grup deloc
marginal, care a lãsat destule
urme scrise. Nu este mai puþin
semnificativ momentul efectuãrii cercetãrii: solicitarea unor
destãinuiri în anii optzeci (ºi)
în spiritul celor scrise de H. H.
Stahl despre convorbire,
prezenta pentru mulþi cercetãtori un proiect prea periculos.
În ciuda acestor premise,
Zoltán Rostás a putut sã-ºi
realizeze planul, acela de a
construi o arhivã oralã a ºcolii
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monografice, datoritã perseverenþei sale, pe de-o parte, ºi a
ºansei pentru marele efort
ºtiinþific, depus de el, apãrutã
odatã cu schimbarea regimului
politic în 1989, pe de altã parte.
Dacã ar fi prelucrat ºi publicat
înregistrãrile fãcute cu participanþii la campaniile monografice din perioada interbelicã, ar
fi avut suficiente neplãceri
încât sã regrete gestul sãu.
Neplãcerile, probabil, n-ar fi
fost urmãrile unor dezvãluiri
senzaþionale, ci ale faptului cã
sociologia din deceniul opt era
toleratã cu precãdere doar dacã
fãcea apologia sistemului.
Bazându-se pe istoria vieþii
personale, metoda pur calitativistã, a unui mare numãr de
studenþi ºi de colaboratori ai
lui Dimitrie Gusti: Ernest Bernea, Harry Brauner, Lena
Constante, Gheorghe Focºa,
Marcela Focºa, Constantin
Marinescu, Mihai Pop, Henri
H. Stahl, ºi mulþi alþii, studiul
este concretizarea unui hobby
ºtiinþific, acceptat înainte de
1989 pentru cã nu ieºea din
sfera discursului privat. Scrisã
într-un stil aproape literar
uneori, exact ºi sistematic
alteori, aceastã carte de dimensiuni medii (183 pagini),
reuºeºte sã creioneze spiritul
unei epoci, cea interbelicã ºi
mai ales sã profileze imaginea
intelectualitãþii umaniste de
atunci. În prim plan se disting
figurile celor care au avut un
rol esenþial în ªcoalã: Dimitrie
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Gusti, Henri H. Stahl, Mircea
Vulcãnescu, Traian Herseni,
Anton Golopenþia, iar în plan
secund portretele intelectualilor din grupul Criterion: Petru
Comarnescu, Constantin Noica,
Dan Botta. Repovestirea unei
epoci este realizatã de Zoltán
Rostás, când prin transcrierea
vocilor colegilor, prietenilor,
soþiilor sau chiar ale eroilormonografiºti înºiºi, când prin
nararea de cãtre autor în mod
sintetic a faptelor ºi ideilor pe
care i le-au istorisit interlocutorii lui. Teoriile actuale din
sociologia organizaþiilor demonstreazã cât de mult conteazã în instituþii structurile
informale, care ajung sã contribuie la fel de mult, sau chiar
mai mult decât structurile formale la performanþe. Modalitatea în care au funcþionat
instituþiile întemeiate sau doar
conduse de Dimitrie Gusti, aºa
cum este aceasta descrisã de
actorii sau de martorii acelor
vremuri, pare a fi fost o
anticipare a sistemului organizaþional funcþionabil ºi descriptibil astãzi. Institutul Social
Român, Seminarul de Sociologie, Fundaþia Culturalã Regalã Principele Carol, Serviciul Social nu par a fi fost
foarte bine structurate, activitatea desfãºuratã acolo, coagulându-se, în funcþie, aproape
exclusiv, de proiectele ºi strategiile profesorului Gusti. Cum
era de aºteptat, Zoltán Rostás
acordã un spaþiu mai amplu în
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studiul sãu, Institutului Social
Român, locul unde conferenþiau marile personalitãþi din
acea perioadã ºi Seminarului
de Sociologie, unde se discutau
campaniile monografice înainte ºi dupã desfãºurarea lor,
dar nu omite sã evidenþieze
semnificaþia mutãrii centrului
ºcolii la Fundaþia mai sus
pomenitã.
Autorul nu ocoleºte
problemele mai sensibile ale
organizaþiilor gustiene, cum
ar fi aceea a legãturilor unor
monografiºti cu Miºcarea
Legionarã. E interesantã, în
acest sens, analiza pe care o
face contextului social-istoric
care a favorizat apariþia ºi
dezvoltarea Gãrzii de Fier:
Tinerii socializaþi în perioada rãzboiului, îmbrãcaþi în
uniformã sau nu, nu-ºi gãseau
locul într-o þarã mult mai
mare, ºi într-un sistem al democraþiei liberale, dar cu mentalitãþi antebelice (pag. 88).
Partea cea mai interesantã nu rezidã însã în analizarea migrãrii câtorva monografiºti spre Legiune, ci a
concurenþei pe care ºcoala
gustianã o reprezenta pentru
Garda de Fier. Cu toate cã este
indiscutabil faptul cã Gusti era
animat de idealul ridicãrii
satelor printr-o strategie care
împletea cercetarea cu acþiunea, ideal de care nu erau
strãini nici nemþii sau ungurii
care s-au interesat de progresele monografiei româneºti, nu
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se poate trece cu vederea
sprijinul pe care sociologul i l-a
oferit lui Carol al II-lea, în
aplicarea politicii lui. Izbucnirea rãzboiului a împiedicat
aplicarea efectivã a planurilor
lui Carol al II-lea de contracarare subtilã a Gãrzii de Fier.
Unul dintre aceste planuri, cu
o accentuatã nuanþã paramilitarã, se referea la Serviciul
Social, care consta din prestarea unei munci culturale la
þarã, de cãtre licenþiaþi, începând din 1939. Licenþiaþii
urmau sã facã parte din niºte
echipe care erau repartizate în
diferite colþuri ale þãrii. Gusti
ºi o parte dintre tinerii apropiaþi lui, Henri H. Stahl,
Octavian Neamþu, Anton Golopenþia, Gheorghe Focºa, au fost
solicitaþi de Carol al II-lea în
vederea pregãtirii comandanþilor de echipe. Defilãri în
pas de marº, ridicarea drapelului, intonarea unor cântece
patriotice, salut prin ridicarea
braþului asemãnãtor cu al naziºtilor, participarea la îmbunãtãþirea vieþii þãranilor, educarea þãranilor, reprezentau
atât similitudini cât ºi diferenþe
esenþiale între cele douã organizaþii  echipele Serviciului
Social ºi Miºcarea Legionarã.
Cu privire la atitudinile
absolvenþilor faþã de taberele
Serviciului Social s-au remarcat mai multe tendinþe: de la
supunerea, de nevoie, în faþa
unei discipline severe, naziste, dupã cum o caracteriza
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una dintre coechipiere, Irina
Sturza, pânã la aderarea cu
entuziasm la aceste acþiuni.
Atitudinile diferite se explicau,
se pare, prin apartenenþa, în
cazul desconsiderãrii Serviciului Social, la clasa de mijloc
sau la aristocraþie, iar în cazul
aprecierii acestei munci de culturalizare a sãtenilor, prin apartenenþa la clase mai modeste.
În ultimul capitol, care
este totodatã ºi cel mai structurat, Zoltán Rostás, surprinde
conducerea ºi organizarea
instituþiilor gustiene, recrutarea participanþilor, cultura organizaþionalã. În aceste pagini
Gusti este surprins într-o perspectivã ineditã ºi mult mai
autenticã decât cliºeele vehiculate pânã în prezent. În acest
context nu este de mirare cã
Zoltán Rostás descoperã în
activitatea lui Dimitrie Gusti o
preocupare pentru promovarea imaginii instituþiilor patronate de el, într-o perioadã în
care încã nu se putea vorbi
efectiv de practica conºtientã a
Relaþiilor Publice: Putem
afirma cã a existat o întreagã
producþie de imagine, care
deja în anii 20 a depãºit strictul
necesar al obþinerii de încredere
din partea comunitãþii, ca în
anii 30 sã ia o amploare ºi mai
mare (pag. 157).
Unghiul de abordare
(sociologia organizaþiilor), metodologia istoriei orale, polifonia vocilor actorilor sociali
ºi martorilor, contribuie la

recrearea unei lumi, fascinante
prin dinamismul ºi prin forþa
personalitãþilor care o populeazã, lumea sociologilor ºi a
altor intelectuali umaniºti care
l-au înconjurat pe Dimitrie
Gusti.
Demersul autorului este
non-evaluativ, dar responsabil,
în sensul curajului de a formula concluzii, puncte de
vedere proprii, vizavi de
întâmplãrile narate de intervievaþii lui. Faþã de aceste
puncte de vedere, vor apãrea,
probabil observaþii critice din
partea adepþilor cercetãrii cantitativiste  cã nu a intervievat
toþi participanþii, cã pe cei pe
care i-a intervievat nu i-a
selectat printr-o eºantionare
care sã furnizeze o populaþie

reprezentativã pentru populaþia de referinþã (monografiºtii), or din partea acelor
cercetãtori tradiþionaliºti care
se concentreazã asupra rezultatelor unei ºcoli ºi nu pe drumul parcurs pânã la operã.
Originalitatea abordãrii ºi rezultatele interesante ale
acestei lucrãri fundamentate
pe metoda istoriei orale ar
putea inspira ºi alte încercãri
de reconstrucþie narativã a
unor instituþii, curente culturale, partide politice ºi miºcãri
sociale care nu meritã sã aibã
doar istorie maniheistã.

Silvia BRANEA

*
* *

Relaþii cu vecinii *
Anii care au urmat
cãderii comunismului au
însemnat nu numai o conºtientizare a libertãþilor pe care
poate ºi trebuie sã le exercite
o naþiune, ci ºi o mai acutã
percepþie asupra rolului pe
care o þarã îl joacã în ansamblul relaþiilor internaþionale. În acest context,
* ªtefan Deaconu, Tratatele
României cu vecinii, Editura
Lumina Lex, Bucureºti, 2001,
176 pagini, preþ 80.000 lei.
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munca autorului acestei cãrþi
vine sã acopere nu numai o
necesitate a specialiºtilor în
domeniul dreptului internaþional, dar ºi o importantã
laturã a culturii civice a oricãrui cetãþean, cu atât mai
mult cu cât aspiraþiile de integrare europeanã ale României
ne impun o atenþie deosebitã
asupra relaþiilor cu vecinii.
Cartea beneficiazã de
o rigoare structuralã clasicã,
fãrã ca prin aceasta sã-i fie
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afectat în vreun fel modernismul abordãrii sau naturaleþea logicã. Conþinutul este
împãrþit în douã capitole,
primul având rolul de a
explica noþiunile cu care se
va opera pe parcurs, precum
ºi de a stabili un context
socio-juridic din prisma
cãruia trebuie abordat un
tratat internaþional. Înþelegem
prin aceasta calea pe care o
urmeazã ratificarea unui tratat, drum care nu este altceva
decât o expresie a importanþei
acestor acte normative în
ierarhia juridicã a unui stat.
Cel de-al doilea capitol analizeazã relaþiile politico-juridice ale României cu
fiecare din vecinii ei, nelimitându-se la situaþia prezentã, ci apelându-se ºi la o
succintã perspectivã istoricã.
Textul tratatelor încheiate de
România cu vecinii sãi, care
este redat la sfârºitul fiecãrei
secþiuni analizând relaþiile cu
o anumitã þarã, apare astfel ca
un mod natural de a întregi
complexul tablou al raporturilor interstatale pe care
ªtefan Deaconu îl înfãþiºeazã
cititorului.
Se cuvine subliniatã
în mod deosebit prezentarea
tratatelor cu Federaþia Rusã ºi
Turcia. Aceste douã þãri nu au
graniþã comunã cu România
astfel încât ele nu intrã în
definiþia lingvisticã a termenului vecini în sens restrâns. Cu toate acestea, apa-
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riþia lor în aceastã carte este o
dovadã a înþelegerii profunde
a relaþiilor internaþionale de
cãtre autor. Douã motive
principale impun aceastã
abordare: primul se referã la
vechile ºi complexele legãturi
istorice dintre România ºi
aceste state, iar cel de-al doilea la rolul pe care aceste
state îl joacã în prezent ºi,
fãrã îndoialã ºi în viitor, nu
numai prin raportarea directã
a þãrii noastre cu ele, dar ºi
privind contextul global al
relaþiilor internaþionale. Astfel
Turcia deþine una din cele
mai mari armate dintre statele
membre NATO, iar relaþiile
Uniunii Europene cu Federaþia Rusã sunt în continuã
creºtere. Viitoarea aderare a
României la aceste organisme
va trebui sã ia în calcul ºi o
redimensionare sau chiar reorientare a politicii externe
româneºti.
Într-un domeniu atât
de sensibil cum este politica
externã autorul reuºeºte sã
redea o imagine completã ºi
imparþialã a relaþiilor României cu vecinii sãi, mai apropiaþi sau mai îndepãrtaþi, fãrã
a aluneca însã în capcana
limbajului sec al tehnicii juridice. Se asigurã astfel o lecturã plãcutã, pãstrându-se
însã acurateþea juridicã a
termenilor folosiþi.
Cartea beneficiazã ºi
de o introducere a reputatului
prof. univ. dr. Victor Ducu-
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lescu ce are darul de a familiariza cititorul cu anumite
aspecte juridice de drept internaþional, precum ºi de a
sublinia importanþa temei
abordate. Aceasta deoarece,
indiferent de opþiunile personale ale fiecãruia din noi,
societatea româneascã se deschide din ce în ce mai rapid
cãtre exterior, creându-se
încet-încet un loc al României în societatea internaþionalã. Înþelegerea procesului care se desfãºoarã în
prezent reprezintã un imperativ pentru toþi cetãþenii unui
stat întrucât rolul ºi poziþia
fiecãruia dintre ei în viitor va
fi afectatã de rezultatul acestei transformãri. Evident,
relaþiile unei þãri cu vecinii ei
reprezintã primul pas care
trebuie abordat de cãtre un
stat ºi de aceea credem cã
aceastã carte reprezintã un
instrument mai mult decât
necesar pentru toþi românii
care se luptã pentru construirea unei noi societãþi româneºti puternicã pe plan internaþional ºi nu numai.

Mihai Horia CUC

Cãrþi ºi autori

Pagini de jurnal *
Nu mai pot fi comuniºti decât
imbecilii ºi canaliile!
RAYMOND ARON

Fundaþia Academia
Civicã oferã cu generozitate
publicului larg volumul de
Amintiri intitulat De la
Iaºi la Geneva, de pe Bahlui
pe Leman al doamnei Nicoleta Franck. Autoarea este de
origine românã ºi emigreazã
în Occident dupã instaurarea
regimului totalitar comunist.
Ziaristã, corespondentã în
Elveþia ºi pe lângã instituþiile
internaþionale de la Geneva a
ziarului La Libre Belgique,
specialistã în problemele româneºti, s-a evidenþiat prin
publicarea cãrþii La Romanie dans lengrenage 
Cum a devenit Regatul, Republicã Popularã (19441947), Editura Elseviers 
Sequoia, 1977.
Lucrarea prezentatã
de autoare în cadrul colecþiei
Biblioteca Sighet este
împãrþitã în 25 de capitole
precedate de un Prolog ºi
încheiatã cu un Epilog.
La rândul lor, capitolele, se împart tematic în
* Nicoleta Franck, De la Iaºi
la Geneva, de pe Bahlui pe
Leman, Editura Fundaþiei
Academia Civicã, Bucureºti
2000, 180 p., preþ neprecizat.

trei planuri care urmãresc
destinul unei vieþi zbuciumate. Primele douã dintre
acestea evocã anii copilãriei
ºi ai adolescenþei petrecuþi la
Iaºi ºi la Bucureºti în raport
cu experienþa primilor ani
petrecuþi în afara þãrii ºi
acomodarea cu noul statut. Al
treilea plan este rezervat
Regelui Mihai I de România.
Iaºiul, locul natal, este
înfãþiºat cu acea emoþie pe
care o implicã recursul la
memorie. Viaþa locuitorilor
urbei din perioada interbelicã
o caracterizeazã ca fiind o
curioasã îmbinare de arhaism
ºi nonconformism. Cu o
sinceritate debordantã este
recunoscut complexul de
superioritate al ieºenilor,
mândri de vechimea oraºului,
de monumente  Trei Ierarhi,
Sfântul Neculai Domnesc,
Turnul Goliei, Cetãþuia 
Universitatea, în raport cu
bucureºtenii ºi capitala sãracã în momente ºi populaþia
ei lipsitã de duh.... ºi o
numeau dispreþuitori, Sodoma
ºi Gomora (p.15).
Aceste momente fericite sunt încheiate în mod
brutal, vinovatul principal
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fiind rãzboiul. Ruinarea propriei case este resimþitã în
mod dureros. Marele Statmajor al armatei germane de
pe frontul din rãsãrit avusese
proasta inspiraþie de a-ºi
stabili sediul chiar în casa
pãrinþilor sãi. Bombardamentele aviaþiei anglo-americane
vor distruge acest imobil
obligând familia la un refugiu
forþat în Bucureºti. Plecarea
din Iaºi dezvoltã o traumã
îndeajuns de mare pentru a fi
regretatã ºi dupã zeci de ani.
Anii petrecuþi în Bucureºti corespund evenimentelor care au urmat momentului de la 23 August 1944.
Prezenþa Armatei roºii în
þarã declanºeazã lupta pentru
sovietizarea þãrii. În vâltoarea
acelor evenimente Regele
Mihai I devine un simbol ºi
nu un idol. Prin aceasta
suveranul se va deosebi în
mod clar faþã de viitorii lideri
comuniºti, Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Nicolae Ceauºescu, care erau setoºi de dorinþa
de a fi idolatrizaþi. Foametea
anului 1946 cuprinsese o þarã
secãtuitã de rãzboi. Penuria
de alimente era folositã de
comuniºti pentru a identifica
industriaºii, comercianþii ºi
þãranii înstãriþi cu sabotori
economici. Propaganda oficialã mulþumea cu slugãrnicie
Uniunii Sovietice pentru ajutoarele în alimente trimise
þãrii noastre. Adevãrul nu reprezenta nimic pentru sovie-
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tici ºi lacheii lor din þarã.
Mormanele de saci cu fãinã
depozitate în vagoane purtând inscripþia U.S.A. erau
înconjurate de oameni care
încercau sã transforme sigla
în U.R.S.S. Caracatiþa roºie a
cuprins rând pe rând toate
instituþiile statului ºi organizaþii ale societãþii civile.
Toþi cei care nu erau fideli
noului regim erau înlãturaþi
fãrã menajamente.
La ultima întâlnire a
Uniunii Scriitorilor dinainte
de alegeri s-a propus aderarea
in corpore la F.N.D. (Frontul Naþional Democratic),
coaliþie a comuniºtilor care
încercau sã se legitimeze prin
confiscarea cât mai multor
organizaþii. Poziþia lui Demostene Botez, care cerea sã
nu se aprobe aceastã iniþiativã, a însemnat trecerea
acestuia pe lista celor care nu
mai aveau voie sã publice.
Destinul României era pecetluit. În aceste zile tensionate
autoarea îl cunoaºte pe viitorul sãu soþ Yves Franck. Prin
intermediul acestuia are posibilitatea sã fie invitatã la un
dejun care avea loc la Sinaia,
acordat de Iuliu Maniu. La
despãrþire liderul þãrãnist i-a
spus urmãtoarele: În curând
veþi pãrãsi þara ºi vã rog sã nu
o uitaþi! Sã vã gândiþi la ea ºi
sã ne faceþi onoare pe unde
veþi fi! (p. 35-36).
Aceste cuvinte o vor
însoþi pe Nicoleta Franck pe
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tot parcursul vieþii.
Plecarea din þarã a
autoarei deschide cititorului
cel de-al doilea plan al
lucrãrii. Experienþa parizianã
este edificatoare pentru imaginea unei lumi care avusese
norocul sã fie ocupatã de
armata americanã ºi nu de cea
sovieticã. Fiind invitaþi la o
prietenã a lui Yves Franck, a
avut neplãcuta experienþã de
a fi întrebatã dacã ºtie sã
foloseascã tacâmurile de
peºte. Sentimentul de superioritate este ridicol însã
reflectã modul prin care era
vãzutã România dupã un
secol de modernizare: De,
noi, românii, nu putem avea
rafinamentul lor! (pag. 36).
În Elveþia, þarã care
nu avusese parte de ororile
rãzboiului, propaganda comunistã reuºise sã inducã
multã lume în eroare. Conceptele de curãþenie ºi ordine
prin care regimul totalitar
comunist se legitima în faþa
democraþiilor occidentale pãreau pentru mulþi a fi o nouã
modalitate democraticã de
raportare a statului asupra
societãþii. Încercãrile românilor aflaþi în exil de a explica
esenþa naturii noului regim
erau privite cu superioritate
rãspunzând: La noi nu s-ar
putea aºa ceva, noi n-am
accepta! (pag. 45).
Citind aceste rânduri
acum, la 11 ani de la cãderea
regimurilor comuniste din
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Europa Centralã ºi de Est, cu
experienþa celor patru decenii
de totalitarism, nu putem
decât sã fim bucuroºi cã alþi
semeni ai noºtri nu au avut
neºansa noastrã. Ar fi avut,
desigur, un mare ºoc: Habar
n-aveau ce înseamnã KGB ºi
filiala sa, Securitatea (pag. 45)
Al treilea plan al cãrþii
este rezervat prezentãrii câtorva episoade din viaþa
Regelui Mihai I de România.
Una din cele mai importante
contribuþii ale doamnei Nicoleta Franck este explicarea
titulaturii suveranului. O lungã perioadã de timp în
istoriografia noastrã problematica titulaturii a fost un
subiect marginal. Cu toate
acestea explicarea evoluþiei
titulaturii suveranilor României îºi relevã importanþa prin
natura legitimitãþii care o
implicã. Bunicul sãu, Regele
Ferdinand, Principe de Hohenzollern a trebuit sã se
supunã deciziei Împãratului
Germaniei, Wilhelm, în calitatea sa de ºef al Familiei,
care a hotãrât cã vãrul Ferdinand ºi soþia sa Maria puteau
pãstra titlul de Prinþi de
Hohenzollen-Sigmaringen,
dar numai ei ºi copii lor.
Intrarea României în primul
rãzboi mondial alãturi de
Antantã a însemnat ºi retragerea titlului din partea Împãratului Germaniei. De aceea a
apãrut titulatura Mihai I de
România.

Cãrþi ºi autori
Transformarea statului român în monarhie constituþionalã a fost rezultatul
pactului dintre elite. Momentul 1866 reprezintã actul de
naºtere al statului român modern. Timp de un secol, casa
regalã ºi elitele naþionale au
dezvoltat o alianþã care a
condus la câºtigarea independenþei (1878), realizarea României Mari (1918) ºi promulgarea celei mai democratice constituþii (1923). În
mod firesc transformarea formei de guvernãmânt din regim monarhic în regim republican trebuia sã reprezinte
voinþa cetãþenilor exprimatã
prin referendum. Regimul
totalitar comunist nu a simþit
nevoia sã se încurce cu proceduri specifice democraþiei
parlamentare.
Regelui Mihai I de
România i s-a impus abdicarea cu pistolul pe masã.
Dupã pãrãsirea forþatã a þãrii,
suveranul a simþit nevoia sã
explice cã abdicarea mea
este nulã ºi neavenitã, deoarece e smulsã prin constrângere (p. 158). Anii petrecuþi
în exil nu au schimbat percepþia asupra evenimentelor.
Regimul comunist este ilegal
ºi incompetent. Dupã eliberarea României de comunism, þara trebuie sã revinã la
vechile realitãþi democratice.
Reîntoarcerea monarhiei este
consideratã a fi un act legitim, menitã sã dezvolte o

redresare moralã ºi spiritualã.
Revoluþia din decembrie 1989 a prilejuit instaurarea unei forþe politice republicane. Frontul Salvãrii Naþionale ºi urmaºii sãi politici:
Partidul Democraþiei Sociale
din România, Partidul Democrat ºi Alianþa pentru România au menþinut o atitudine
ostilã monarhiei. Aceastã atitudine este greu de înþeles în
condiþiile în care suveranul în
anii sãi de exil s-a cãlãuzit
dupã principiile bunicului sãu
Ferdinand I:
De la început mi-am
impus aceastã regulã: sã fac
abstracþie de mine însumi, sã
nu þin socotealã nici de
originile mele, nici de familia
mea. Sã nu vãd decât România, sã nu cuget decât la ea,
sã nu exist decât pentru ea.
Nu se domneºte asupra unui
popor pentru sine, ci pentru
acest popor. În aceasta
constã autoritatea unui
Rege. (p. 155)
Campionul de necontestat al atitudinii antimonarhice a fost P.D.S.R.-ul ºi
liderul sãu Ion Iliescu. Cu
toate acestea istoria îºi are
cursul ei. Dupã 11 ani de
frãmântãri în Parlament s-a
votat o lege a compromisului.
Sub forma acordãrii unui
statut special foºtilor ºefi de
stat ai României, Regelui
Mihai I i s-a acordat dreptul
de a se stabili în þarã. Normalizarea relaþiilor dintre statul
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român ºi casa regalã este un
semn al maturizãrii clasei
noastre politice ºi a împãcãrii
cu istoria.
Lucrarea de Amintiri
a doamnei Nicoleta Franck
evocã pagini ale istoriei mai
puþin cunoscute tinerei generaþii fiind în acelaºi timp ºi o
invitaþie la normalitate.
De aceea cititorul interesat este invitat sã o parcurgã.

Ioana

CRISTEA-DRÃGULIN

CINE NE
CITEªTE:
Sfera Politicii este o revistã
de þinutã, care reflectã cu
maturitate procesele tranziþiei, reforma economiei ºi a
societãþii româneºti declanºate în urmã cu zece ani, prin
demolarea sistemului totalitar comunist. Am speranþa cã
revista nu va face abstracþie
de sfera ideilor ºi experienþei
social-demo-craþilor români,
în care cetãþenii îºi pun
speranþele de viitor.

Ion Iliescu

Preºedinte al României
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