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T. este un fenomen violent aparte din
cauza motivaþiilor ideologico-politice ºi re-
ligioase urmãrite. Dupã cum menþioneazã
un cercetãtor al fenomenului: „terorismul,
conform celei mai acceptate definiþii
contemporane, este în mod fundamental ºi
firesc de naturã politicã“ (Rapoport, 1984).

Însã, datã fiind multitudinea de carac-
teristici ale fenomenului terorist pe care
trebuie sã le avem în vedere, abordarea
conform cãreia acesta este de naturã poli-
ticã nu este general acceptatã. Nici moti-
vaþia sãvârºirii actelor de terorism nu este
întotdeauna consideratã ca fiind un factor
important în definirea T. (Eqbal, 2003).
Scopul este de a folosi impactul psihologic
al violenþei sau al ameninþãrii cu violenþa
pentru a induce o schimbare politicã, so-
cialã sau religioasã.

Totuºi, Paul Pillar susþine cã motiva-
þiile politico-ideologice sunt o premisã a T.
care este „în mod fundamental diferit de
alte forme ale violenþei prin motivaþiile
care-l determinã ºi prin metodele de com-
batere. Preocupãrile teroriºtilor sunt ma-
cro-preocupãri, despre cum sã schimbe o
organizare socialã sau politicã la scarã largã;
alþi infractori violenþi concentrându-se la
un nivel mai mic, al câºtigurilor financiare.
«Politicul» în aceastã privinþã depãºeºte
nu numai tradiþionala ideologie extremistã
(de stânga sau de dreapta) ci ºi ceea ce
adesea sunt descrise ca motivaþii politice
sau sociale“ (Pillar, 2001).

Meritã totuºi menþionat cã, în timp ce T.
poate fi identificat drept violenþã politico-
ideologicã, nu orice violenþã de acest gen
poate fi privitã ca fiind un act terorist,
aceastã precizare fiind necesarã din cauzã
cã existã tendinþa de a eticheta anumite ac-
þiuni politice drept T., în funcþie de origi-
nea atentatorilor.

Majoritatea cercetãtorilor sunt de acord
cã definirea T. reprezintã un demers su-
biectiv, puternic influenþat de cel care o for-
muleazã. Walter Laqueur considerând cã
„chiar dacã s-ar ajunge la o definiþie obiec-
tivã, nevalorizatã a terorismului, care sã aco-
pere toate aspectele ºi caracteristicile sale
importante, tot ar fi respinsã de unii cercetã-
tori, din motive ideologice“ (Laqueur, 1987).

La rândul sãu, Bruce Hoffman consi-
derã cã „simpatia faþã de o cauzã sau deza-
probarea faþã de regimul sau metodele pe
care acesta le foloseºte pentru combaterea
T. poate sã conducã la incoerenþã în defi-
nirea terorismului“ (Hoffman, 1988).

Dupã cum afirmãAdrian Guelke: „Orice
dubii referitoare la legitimitatea regimului
tind în mod natural sã fie întãrite de sem-
nele de instabilitate politicã, inclusiv de
violenþã“. Din acest punct de vedere T.
depinde de cel care judecã fenomenul: „cel
care unuia îi pare terorist, pentru altul poate
reprezenta un luptãtor pentru libertate“
(Jaber, 1977).

O abordare conceptualã a T. a fost rea-
lizatã de doi cercetãtori olandezi de la Uni-
versitatea din Leiden, Alex Schmid ºi Al-
bert Jongman, care au adunat 109 definiþii
academice ºi oficiale ºi le-au analizat în
funcþie de componentele principale, des-
coperind cã preponderenþa elementului vio-
lenþã era covârºitoare (83,5% din cazuri);
urmau scopurile politice (65%), teama in-
dusã (51%), arbitrariul ºi acþiunea nedis-
criminatorie asupra þintelor alese (21%) ºi
victimizarea civililor, noncombatanþilor, neu-
trilor ºi persoanelor neimplicate (17,5% ).

Ca o consecinþã a acestui studiu, în
opinia lui Alex Schmid: „terorismul repre-
zintã folosirea unui mijloc de acþiune vio-
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lent, în mod repetat ºi în scopul de a in-
duce teamã, de cãtre indivizi, grupãri sau
organisme statale (semi)clandestine, în
scopul atingerii unor scopuri politice sau
criminale, fiind diferit de asasinat prin fap-
tul cã þinta directã a violenþei nu reprezintã

þinta vizatã de scopul propus.Victimele uma-
ne ale atentatelor teroriste sunt alese atât la
întâmplare cât ºi în mod selectiv-simbolic,
dintr-o populaþie þintã, pentru a servi ca
generatori de mesaj“. (Schmid, Jongman,
1988).

Una dintre cele mai importante trans-
formãri social-religioase ale contempora-
neitãþii a fost apariþia F., dezvoltarea unor
practici religioase împotriva secularis-
mului ºi modernitãþii. F. ,,ca promotor al
întoarcerii la originile religioase pentru re-
naºterea societãþii, oferã o acoperire radi-
calismului politic eclectic, care vizeazã
afirmarea unei identitãþii proprii, cu accent
pe coerciþie, prin ritualuri ºi gesturi fãþiºe,
pentru a genera ideea de unitate (Benard,
2003).

Care sunt cauzele apariþiei F.? Mark
Jurgensmeyer considerã cã F.R. se situ-
eazã, la nivel global, pe o pantã ascendentã
datoritã faptului cã miºcãrile religioase
conservatoare resping valorile liberale pre-
zicând declinul societãþii din cauza pier-
derii inspiraþiei religioase. Promotorii F.R.
refuzã sã accepte limitele impuse de so-
cietãþile seculare, care considerã cã religia
face parte din sfera individualã ºi nu pu-
blicã, cãutând sã reaºeze religia în centrul

vieþii sociale. Promovarea acestui tip de
ideologie este convergentã cu nevoia iden-
titarã a grupurilor sociale de apartenenþã,
în acest fel devenind mai dogmatice ºi mai
intolerante în faþa unor provocãri, generate
uneori chiar de refularea unor nevoi indi-
viduale (nivel de trai, statut) (Jurgensmeyer,
2001).

Cauza manifestã a F., ca fenomen cul-
tural global, este reprezentatã de nevoia
unor grupuri sociale de a se opune schim-
bãrilor sociale rapide, relativizãrii fac-
torului religios ºi reconfigurãrii sistemului
de valori la nivel societal.

F. este un curent care poate fi regãsit în
toate religiile, putându-se vorbi chiar de
caracteristici comune. Astfel, fundamenta-
liºtii joacã rolul avocaþilor unei minoritãþi,
considerându-se „partea asupritã“, chiar ºi
atunci când numeric formeazã o majori-
tate; se opun secularismului ºi „necredin-
cioºilor“ ºi sunt invariabil conduºi de li-
deri carismatici.



3 ENCICLOPEDIA RELAÞIILOR INTERNAÞIONALE 139

F. contemporan, creºtin, iudaic, hindus
sau islamic, reprezintã o reacþie religioasã
conservatoare la societatea secularã, ca-
racterizat de cãutarea „Adevãrului unic“ în
textele sfinte ºi de dorinþa de revenire la o
epocã istoricã glorioasã, prin „reinstau-
rarea“ unei societãþi religioase cu ajutorul,
paradoxal, al unor mijloace moderne:
mass-media, instituþii birocratice ºi chiar
arme de distrugere în masã (Tibi, 1998).

Miºcãrile extremiste religioase se con-
siderã agenþii morali ai societãþii, care nu
se raporteazã la religie ca la un fenomen
politico-social. Dimpotrivã, considerã cã
orice doctrinã politicã sau fenomen social
trebuie sã aibã o inspiraþie religioasã. Mo-
tivele acestui antagonism profund nu sunt
doar politice, fundamentaliºtii blamând
modernismul secular pentru lipsa de con-
sideraþie faþã de valorile religioase.

La rândul sãu, secularismul pare sã ge-
nereze crize identitare în rândul populaþiei,
creând astfel breºe ideologice pentru cri-
ticii antimodernismului care promoveazã
sisteme societale alternative, unul dintre
acestea fiind F.R.. Civilizaþia occidentalã,
ca expresie a materialismului secular al
modernitãþii, imperialismului economic ºi
politic ºi a consumerismului mediatic a
creat spaþiu pentru F.R..

F., unul dintre cele mai controversate
fenomene sociale ale secolului al XX-lea,
nu are o definiþie clarã, termenul fiind fo-
losit iniþial de protestanþii americani la în-
ceputul anilor 1990 pentru a se diferenþia
de coreligionarii care promovau o doctrinã
liberalã. De atunci, termenul a fost folosit
mai degrabã pentru a se referi la miºcãrile
de purificare apãrute în toate religiile lu-
mii, ca mecanism de apãrare la o amenin-
þare sau crizã identitarã.

Termenul F. desemneazã în limbajul
uzual orice miºcare religioasã tradiþiona-
listã militantã, dar ºi „modul religios de a
trãi“, credincioºii fiind îndemnaþi sã-ºi pãs-
treze identitatea ca religie, civilizaþie, po-
por, grup social sau familie pentru a face
faþã fenomenului de secularizare ºi moder-
nizare (Lawrence, 1989).

O componentã centralã a naºterii miº-
cãrilor fundamentaliste este criza iden-

titãþii. Soluþiile propuse de miºcãrile fun-
damentaliste se concretizeazã în politici ce
încearcã sã se opunã procesului de secu-
larizare ºi în acest sens ele construiesc, le-
gitimeazã ºi promoveazã forme sociale ºi
culturale particulare pe care le impun ca
fiind absolute.

F.R. este o consecinþã a modernismului
ºi progresului tehnologic, în faþa cãruia in-
dividul se agaþã cu disperare de ceea ce îi
este familiar ºi cautã rãspunsuri simple la
situaþii complexe, descurajante. Aceste rãs-
punsuri simple ºi confortabile psihic le
oferã doctrinele fundamentaliste, din toate
religiile planetei, acceptate de credincioºi,
chiar dacã sunt în contradicþie flagrantã cu
realitatea, atâta timp cât iau povara discer-
nãmântului de pe umerii sãi ºi garanteazã
pedepsirea inamicilor, reali sau imaginaþi
(Peters, 2002).

În decursul istoriei, religiile ºi civili-
zaþiile sub asediu au reacþionat invariabil
prin întoarcerea la rigiditate doctrinarã ºi
prin declanºarea unui rãzboi împotriva
„necredincioºilor“, începând cu zeloþii
care s-au rãsculat împotriva Romei ºi frag-
mentãrile timpurii ºi recurente ale isla-
mului, continuând cu catolicismul inchizi-
toriu al secolului XVI, zguduit de calv-
inism ºi luteranism, protestantismul seco-
lului XIX, confruntat cu teoria evoluþio-
nistã a lui Charles Darwin.

Un aspect important în înþelegerea
miºcãrilor fundamentaliste este cã acestea
oferã o interpretare religioasã evenimen-
telor contemporane semnificative. Totul
este pus în seama lui Dumnezeu, iar catas-
trofele naturale sunt datorate „pãcatelor“
oamenilor, mijloace pedagogice de întoar-
cere spre Dumnezeu (Frunzã, 2003).

F.R. este mobilizat de credinþa cã
istoria se desfãºoarã într-un sens greºit, cã
ceea ce este efectiv rãu în desfãºurarea ei
este tocmai modernitatea cu multiplele
sale înfãþiºãri. Misiunea fundamentaliº-
tilor este sã readucã istoria pe calea des-
fãºurãrii sale fireºti, iar aceasta nu este
doar o problemã de doctrinã teologicã, ci
mai ales una de acþiune practicã.
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Conform afirmaþiilor lui SayyeedAbdul
A’la Maududi, unul dintre pãrinþii ideolo-
gici ai F.I.: „oriunde s-ar afla, Islamul do-
reºte sã distrugã toate statele ºi guvernele,
tot ceea ce se opune ideologiei ºi doctrinei
islamice, tot ce nu þine cont de naþiunea
care-l guverneazã. Scopul Islamului este
de a forma un stat în baza propriei ideo-
logii ºi a propriului mesaj, fãrã a þine cont
de care anume naþiune îºi asumã rolul de
conducãtor al Islamului sau care guvern
sau naþiune este subminatã pe parcursul
fondãrii unui stat islamic“ (A’la Maududi,
Sayyeed Abdul: Jihad in Islam).

Percepþia rãspândirii F.I. drept o cãu-
tare a certitudinii ºi puritãþii religioase, cu
rãdãcini într-un „trecut imaginat“ (Cali-
fatul islamic) sau ca unul dintre rarele mij-
loace de activism politic al civilizaþiei isla-
mice, în vederea restaurãrii acelui trecut
grandios, poate fi fundamentatã sau invali-
datã prin studierea rãdãcinilor istorice ale
fenomenului.

Epoca (post)modernã a fost martora
destrãmãrii instituþiilor islamice tradiþio-
nale, fundamentul moral dezintegrându-se
ºi generând un sentiment de instabilitate,
de anomie în lumea musulmanã. Sunt mai
mulþi factori care contribuie la aceastã
realitate contemporanã: experienþa trau-
matizantã a colonialismului, simbolurile
culturale, modelele economice ºi tehnolo-

gice, precum ºi valorile sociale occiden-
tale care au penetrat agresiv lumea musul-
manã, reprezentând o provocare la adresa
valorilor ºi obiceiurilor tradiþionale ºi ge-
nerând un sentiment profund de alienare
(Fukuyama, 2005).

Construcþia ideologicã a F.I., ca „for-
mã de rezistenþã a civilizaþiei islamice la
occidentalizare“, este fundamentatã pe tra-
diþie, etnicitate ºi arhetipuri religioase, care
se regãsesc în simbolurile vehiculate de
promotorii acestui curent religios precum:
„infideli“, „adoratori de idoli“, „cruciaþi“,
„martiri“, „rãzboaie sfinte“, „pãmânt sfânt“,
„inamici ai Islamului“, „partidul lui Dum-
nezeu“ ºi „marele Satan“. Acest vocabular
fanatico-religios denotã natura violentã a
F.I., o provocare totalitarã atât faþã de Is-
lamul tradiþional cât ºi faþã de democraþia
modernã (Boroumand, Boroumand, Terror,
Islam, and Democracy).

În viziunea ideologilor F.I., lumea mu-
sulmanã se aflã într-o permanentã stare de
rãzboi cu Occidentul cruciat. Din moment
ce conspiraþia este împotriva religiei isla-
mice ºi a musulmanilor, rãzboiul lor este
de fapt un rãzboi de apãrare, iar atentatele
teroriste sinucigaºe sunt prezentate drept
arme eficiente.

Însã Francis Fukuyama subliniazã cã F.I.
este un fenomen parohial ºi nu o ideologie
universalã care ar putea servi unei reforme
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autentice, democratice a statelor islamice
ºi care nu poate stopa sau înlocui acest fe-
nomen, deºi revolta împotriva modernitãþii
din unele regiuni ale lumii musulmane
poate încetini pentru o scurtã perioadã de
timp rãspândirea democraþiei ºi economiei
de piaþã (Kurtz).

Fukuyama subliniazã cã F.I. asigurã,
„populaþiei musulmane dezrãdãcinate din
satele tradiþionale, unde duceau o viaþã tri-
balã“, un confort psihic nerealist asemeni
fascismului în statele occidentale, la înce-
putul secolului al XX-lea, numind aceastã
ideologie „islamo-fascism“ (James, New
York Herald, August 8, 2002).

La rândul sãu, Samuel Huntington con-
siderã cã, în cazul lumii musulmane, ten-
dinþa modernismului de a distruge legã-
turile sociale tradiþionale a avut un efect
invers, stimulând o întoarcere spre tradiþio-
nalism, în scopul pãstrãrii identitãþii islamice.

Este posibil ca modernismul sã fi dis-
trus formele sociale tradiþionale ºi sã fi
creat un individualism neaºteptat, însã
trezirea bruscã în centrul modernitãþii
poate da naºtere unei dorinþe arzãtoare de
a împãrtãºi o identitate colectivã, pe care
colectivitãþile tradiþionale obiºnuiau s-o
furnizeze. În acest context, F.I. reprezintã
mai degrabã interpretarea conceptelor reli-
gioase din perspectiva unei ideologii po-
litice ºi nu religioase (Fuller, 2003).

ªi Guilian Denoeux considerã F.I. ca
„formã de instrumentalizare a Islamului,
realizatã de organizaþii care vizeazã obiec-
tive politice ºi care oferã musulmanilor
rãspunsuri la provocãrile modernismului ºi
globalizãrii, prin imaginarea unui viitor
bazat pe concepte împrumutate din tradiþia
islamicã, reînsuºite ºi reinventate“ (Ayoob,
2004).

Succesul F.I. poate fi dat de însuºirea
simbolurilor religioase ºi transformarea
acestora în expresii ale nemulþumirilor

musulmanilor. La nivel individual este po-
sibil ca percepþia injustiþiei sociale, econo-
mice ºi politice existente în lumea musul-
manã sã contribuie la legitimarea unui cu-
rent fundamentalist islamic. Majoritatea
musulmanilor care sprijinã grupãrile fun-
damentalist-islamice împãrtãºesc un senti-
ment de înstrãinare ºi frustrare faþã de
structura socialã ºi politicã din statele de
apartenenþã, precum ºi faþã de „imperialis-
mul“ occidental. Cauza alienãrii indivi-
zilor este datã de credinþa cã nu deþin con-
trolul asupra vieþii lor de zi cu zi ºi cã fac
parte din „clasa socialã aflatã în declin“
(Choueiri, 1990).

Promovarea unui mesaj identitar con-
servator, cu accent pe valorile tradiþionale
ale religiei islamice ºi pe identificarea ina-
micului în „regimurile apostate“, vândute
„infidelilor“, au contribuit la legitimarea
grupãrilor fundamentalist-islamice în rân-
dul maselor de musulmani marginalizaþi ºi
oprimaþi.

Aºa cum John Esposito concluzio-
neazã: „Mulþi musulmani care au alunecat
în apa adâncã a înstrãinãrii ºi marginali-
zãrii au gãsit o ancorã în religie. Iar doc-
trina fundamentalist-islamicã a oferit un
sentiment de identitate ºi fraternitate care a
compensat alienarea individului în faþa
ameninþãrii disoluþiei propriei civilizaþii“
(Butko, decembrie 2004).

„Unitatea prin opoziþie“ permite tu-
turor musulmanilor nemulþumiþi de con-
fruntarea cu o lume globalizantã, pe care
sunt pe cale sã o piardã, sã îmbrãþiºeze
F.I., ideologie care ºi-a câºtigat legitimi-
tatea prezentându-se drept singura alterna-
tivã la deteriorarea nivelului de trai, a diso-
luþiei sistemului cultural, politic ºi social
al lumii musulmane. Promovarea „unitãþii
prin opoziþie“ a asigurat F.I. un loc în ga-
leria marilor actori ideologici ai mileniului
al III-lea.
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Încã din secolul al VII-lea, odatã cu
apariþia religiei islamice, prezenþa musul-
manã a reprezentat un factor constant în is-
toria Europei. În primã fazã, musulmanii
au pãtruns în Europa prin Spania (711 e.n.)
ºi Sicilia (831 d.Hr.), iar mai târziu prin re-
giunea balcanicã (începând cu secolul al
XI-lea). Încã din acele timpuri, comunitã-
þile musulmane ºi-au fãcut simþitã prezenþa
în diferite regiuni ale Europei.

Dupã cel de-al II-lea rãzboi mondial,
Europa avea nevoie de forþã de muncã
ieftinã pentru a-ºi reconstrui economia.
Din acest motiv a permis mai multe valuri
migratoare dinspre statele musulmane: în
perioada de reconstrucþie imediat dupã
rãzboi, în timpul boom-ului economic din
anii 1960, ca urmare a crizei economice
datorate creºterii preþului petrolului în
1973 ºi la jumãtatea anilor 1980, când sim-
patizanþii grupãrilor fundamentalist-isla-
mice cãutau azil politic în faþa opresiunilor
regimurilor totalitare din þãrile de origine.

În prezent, chiar dacã musulmanii sunt
încã minoritari în statele central ºi vest-eu-
ropene, ajungând pânã la un procent de 5%
din populaþia Uniunii Europene, tendinþele
demografice indicã o schimbare dramaticã
în anii ce urmeazã. Datoritã imigrãrii ºi ratei
ridicate a natalitãþii, numãrul musulmanilor
de pe continent s-a triplat în ultimii 30 de
ani, studiile de demografie estimând o ratã
similarã sau chiar mai mare de creºtere în
deceniile ce vor veni.

În lucrarea sa „Moartea Occidentului“,
Patrick Buchanan trage un semnal de alarmã
cu privire la riscul ca, pe parcursul câtorva
generaþii, populaþia creºtinã din statele eu-
ropene sã fie depãºitã numeric de cãtre
imigranþii musulmani, pe fondul crizei de-
mografice din Europa ºi al natalitãþii ridi-
cate a noilor veniþi. Citând prognoze de-
mografice, Buchanan aduce în discuþie si-
tuaþia Germaniei, care va pierde o treime
din populaþie pânã în anul 2050, sau a Italiei,
unde 52% dintre femeile cu vârsta între 16
ºi 24 de ani nu doresc sã aibã copii.

De menþionat cã fiecare stat european
trebuie sã facã faþã unor probleme diferite
legate de comunitatea musulmanã. Un
procent însemnat al populaþiei musulmane
din Marea Britanie provine din Asia de
Sud, în vreme ce în Germania majoritatea
musulmanilor provine din Turcia, o mare
parte a acestora fiind kurzi, ºi din Bosnia.
Musulmanii francezi sunt originari din
Africa francofonã, în special din Algeria ºi
Maroc, iar în Spania ºi Italia imigranþii
musulmani, ajunºi în mod ilegal în aceste
state, provin din Africa de Nord ºi din Ori-
entul Mijlociu (Kemp, Winter 2003-2004).

Conform statisticilor, Franþa are apro-
ximativ 5 milioane de musulmani, jumã-
tate dintre aceºtia având cetãþenie fran-
cezã. În Germania, existã patru milioane
de musulmani, din care trei milioane sunt de
naþionalitate turcã, iar Belgia ºi Olanda au
aproape câte un milion de musulmani. În
ce priveºte Marea Britanie, se estimeazã cã
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sunt douã milioane de musulmani, care
provin din Pakistan, India, Bangladesh ºi
Orientul Apropiat, 65% dintre aceºtia fiind
cetãþeni britanici. În 1999, Spania avea
aproximativ 250.000 de musulmani, iar
Italia 522.000 de imigranþi musulmani. În
sud-estul Europei, state precum România,
Bulgaria, Ungaria ºi fosta Iugoslavie au
avut, pe teritoriul lor, comunitãþi musulmane
încã de când se aflau sub ocupaþia Im-
periului Otoman (Sajid, Muslim Council
for Religious and Racial Harmony in
United Kingdom).

Mai mult, aproape un milion de imi-
granþi vin, în fiecare an, cu forme legale în
Europa. Majoritatea nou-veniþilor sunt din
Africa de Nord, Turcia sau alte state mu-
sulmane. Totodatã, musulmanii reprezintã
ºi o mare parte a imigranþilor ilegali, nu-
mãrul acestora fiind estimat la peste o ju-
mãtate de milion pe an. În acelaºi timp,
musulmanii care trãiesc deja pe „bãtrânul
continent“ au de trei ori mai mulþi copii
decât vecini lor europeni.

Acest fapt face sã creascã numãrul mu-
sulmanilor din statele europene, prezenþa
acestora în Europa tinzând sã se focalizeze
geografic, îndeosebi în statele industrializate,
în zonele urbane mai sãrace (ghetto-uri),
cum ar fi cartierul Kreuzberg din Berlin,
Tower Hamlets din Londra ºi suburbiile din
majoritatea oraºelor franceze (banlieues).
Astfel, douã cincimi din musulmanii din

Marea Britanie locuiesc în Londra, o trei-
me din musulmanii din Franþa locuiesc în
Paris sau în zonele din apropierea acestuia
ºi o treime din musulmanii din Germania
sunt concentraþi în zona industrialã Ruhr
(Leveau, Hunter, 2002).

La ora actualã, musulmanii reprezintã
aproximativ 25% din populaþia din Mar-
silia ºi Rotterdam, 20% din Malmö, 15%
din Bruxelles ºi Birmingham ºi 10% sau
mai mult din populaþia din Londra, Paris ºi
Copenhaga. Aceste procente, corelate cu
trendul demografic ºi al imigraþiei menþio-
nate anterior, ne aratã cã, în urmãtorii zeci
de ani, un numãr de oraºe europene mari s-
ar putea sã devinã majoritar musulmane.
(Savage, Summer 2004)

Conform unor analiºti, menþinerea imi-
graþiei din statele musulmane la cotele ri-
dicate din prezent va duce la constituirea
aºa-zisei Eurabia. Imigranþii au tendinþa
de a rãspunde presiunilor demografice din
propriile þãri, iar vecinii Europei cu cele
mai mari sporuri ale natalitãþii sunt predo-
minant, dacã nu cumva întru totul, musul-
mani. Golul lãsat de europeni în fecunditate,
dar ºi în religiozitate, a fost umplut de mu-
sulmani, în doar patru pânã la cinci decenii.
Peste alþi 50 de ani moscheile ar putea sur-
clasa, din punct de vedere numeric, biseri-
cile, iar numãrul musulmanilor l-ar putea de-
pãºi pe cel al nemusulmanilor (Jonas, 2004).



Combatant
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Termenul C. este strict legat de dome-
niul dreptului internaþional umanitar, o ra-
murã a dreptului internaþional public com-
pusã din reguli ce reglementeazã într-o
anumitã mãsurã modul de desfãºurare a
conflictelor armate, urmãrind, în principal,
protejarea populaþiei care nu (mai) parti-
cipã la ostilitãþi, precum ºi limitarea liber-
tãþii folosirii ºi alegerii mijloacelor ºi me-
todelor de rãzboi, astfel încât pãrþile care
iau parte la conflict sã nu desfãºoare ac-
þiuni care depãºesc logica fireascã a rãz-
boiului: slãbirea sau distrugerea potenþia-
lului militar al inamicului.

De aceea, una dintre distincþiile termi-
nologice fundamentale ce stau la baza drep-
tului internaþional umanitar este distincþia
dintre C. ºi necombatant, rãspunzându-se
astfel la una dintre cele trei mari întrebãri
pe care le ridicã problematica dreptului in-
ternaþional umanitar: Ce categorii de per-
soane sunt îndreptãþite sã ia parte în mod
direct la operaþiunile din cadrul unui con-
flict armat internaþional?

C. este acea persoanã ce poate comite
în mod direct acte de ostilitãþi în cadrul
unul conflict armat internaþional, sub pro-
tecþie internaþionalã, având astfel o serie
de drepturi ºi obligaþii reglementate de di-
ferite convenþii ºi tratate internaþionale din
domeniu ºi totodatã trebuind sã îndepli-
neascã o serie de condiþii pentru a putea fi
consideratã ca fiind un C.

Problema definirii cât mai clare a regi-
mului juridic al C. a apãrut odatã cu Con-
ferinþele de Pace de la Haga din 1899, mo-
dificate ºi înlocuite de cele 13 Convenþii
de la Haga din 1907 (intrate în vigoare în
data de 26 ianuarie 1910), care au postulat
vechiul principiu cutumiar conform cãruia
actele de ostilitate nu trebuie sã fie reali-
zate decât de cãtre persoane disciplinate,
ce pot fi identificate facil ca fiind C. ºi care
sunt subordonate unei autoritãþi a unuia
dintre statele beligerante, de regulã ar-
matei. Astfel, C. se distinge de populaþia
civilã, care este protejatã împotriva ostili-

tãþilor, însã aceasta trebuie sã se abþinã de
la comiterea oricãror acte ce pot fi inter-
pretate ca fiind de ostilitate.

Conform articolelor 1 ºi 2 din Regula-
mentul anexat la Convenþia IV de la Haga
din 18 octombrie 1907 privitoare la legile
ºi cutumele rãzboiului terestru, aveau cali-
tatea de C.: 1) armata; 2) miliþiile ºi cor-
purile de voluntari care purtau armele pe
faþã ºi un semn fix ce putea fi recunoscut
de la distanþã, care erau conduse de o per-
soanã ce purta responsabilitatea faþã de
subordonaþii sãi ºi care se conformau le-
gilor ºi cutumelor rãzboiului; 3) populaþia
unui teritoriu neocupat, care pune mâna pe
arme în mod spontan în faþa unei invazii a
inamicilor, cu condiþia sã poarte armele pe
faþã ºi sã respecte legile ºi cutumele rãz-
boiului.

Totodatã, persoanelor definite ca fiind
C. le-a fost recunoscutã imunitatea pentru
faptele comise în calitatea lor de C., consi-
derându-se cã nu pot fi, astfel, judecaþi ºi
condamnaþi pentru distrugerile provocate
adversarului, dacã nu au încãlcat tratatele
ºi convenþiile în materie ºi, nu în ultimul
rând, le-a fost recunoscut dreptul la sta-
tutul de prizonier de rãzboi, atunci când
sunt capturaþi de inamic.

Odatã cu desfãºurarea ostilitãþilor din
cadrul celui de-al doilea rãzboi mondial,
întrucât evenimentele din 1939-1945 au
demonstrat grave lacune ale celor 13 con-
venþii de la Haga din 1907, acestea au fost
înlocuite cu cele 4 convenþii de la Geneva
din 12 august 1949 (intrate în vigoare la
data de 21 octombrie 1950). Trebuie re-
marcat faptul cã toate statele lumii sunt în
prezent pãrþi ale Convenþiilor de la Geneva
din 1949.

O primã deosebire faþã de convenþiile
de la Haga o reprezintã faptul cã regimul
juridic al C. nu mai este aplicabil doar per-
soanelor care iau parte la un conflict armat
între douã state, ci ºi persoanelor care par-
ticipã la „un rãzboi declarat sau la orice alt
conflict armat, ivit între douã sau mai multe



dintre Înaltele Pãrþi Contractante, chiar dacã
starea de rãzboi nu e recunoscutã de una
din ele.“ (art. 2 paragraful 1 din Convenþia
a III-a de la Geneva din 1949).

Deºi în cuprinsul sãu, Convenþia a III-a
de la Geneva privind tratamentul prizonie-
rilor de rãzboi nu face niciodatã referire
expressis verbis la termenul de C., ci doar
la termenul de prizonier de rãzboi, nu pu-
tem sã nu aplicãm raþionamentul de inter-
pretare juridicã per a contrario pentru a
putea desluºi regimul juridic aplicabil C.
conform acestei convenþii.

Astfel, art. 4 din aceastã convenþie de-
fineºte prizonierii de rãzboi, ºi implicit ºi
C., ca fiind: 1) membrii forþelor armate ale
unei Puteri în conflict, precum ºi membrii
miliþiilor ºi ale corpurilor de voluntari care
fac parte din forþele armate; 2) membrii
altor miliþii ºi membrii altor copuri de vo-
luntari, inclusiv aceia din miºcãrile de re-
zistenþã organizate, aparþinând unei Pãrþi
în conflict ºi acþionând în afara sau în inte-
riorul propriului lor teritoriu, chiar dacã
acest teritoriu este ocupat, cu condiþia ca
aceste miliþii sau corpuri de voluntari, in-
clusiv aceste miºcãri de rezistenþã orga-
nizate, sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: a) sã aibã în fruntea lor o persoanã
care rãspunde pentru subordonaþii sãi; b)
sã aibã un semn distinctiv fix ºi care se
poate recunoaºte de la distanþã; c) sã
poarte armele în mod deschis; d) sã se con-
formeze, în operaþiunile lor, legilor ºi obi-
ceiurilor rãzboiului; 3) membrii forþelor
armate regulate, care se pretind ale unui
guvern sau ale unei autoritãþi nerecunos-
cute de Puterea deþinãtoare; 4) persoanele
care urmeazã forþele armate, fãrã a face
parte direct din ele, cum sunt membrii ci-
vili ai echipajelor avioanelor militare, co-
respondenþii de rãzboi, furnizorii, membrii
unitãþilor de lucru sau ai serviciilor însãr-
cinate cu bunãstarea forþelor armate, cu
condiþia ca ele sã fi primit autorizaþia for-
þelor armate pe care le întovãrãºesc, aces-
tea trebuind sã le elibereze în acest scop un
bilet de identitate asemãnãtor modelului
anexat convenþiei; 5) membrii echipajelor,

inclusiv comandanþii, piloþii ºi elevii ma-
rinei comerciale ºi echipajele aviaþiei ci-
vile ale pãrþilor în conflict, care nu benefi-
ciazã de un tratament mai favorabil în vir-
tutea altor dispoziþii de drept internaþional;
6) populaþia unui teritoriu neocupat care,
la apropierea inamicului, ia armele în mod
spontan pentru a combate trupele de in-
vazie, fãrã sã fi avut timpul de a se consti-
tui în forþe armate regulate, dacã ea poartã
armele în mod deschis ºi dacã respectã
legile ºi obiceiurile rãzboiului.

Conform art. 5 paragraful 2 din Con-
venþia a III-a de la Geneva din 1949 „dacã
existã vreo îndoialã în ce priveºte înca-
drarea în una din categoriile enumerate în
articolul 4 a persoanelor care au comis un
act de beligeranþã ºi care au cãzut în mâi-
nile inamicului, numitele persoane vor be-
neficia de protecþia prezentei convenþii, în
aºteptarea ca statutul lor sã fie determinat
de un tribunal competent.“

În prezent, statutul de C. este regle-
mentat de Protocolul I adiþional la Con-
venþiile de la Geneva din 12 august 1949
privind protecþia victimelor conflictelor
armate internaþionale, intrat în vigoare la
data de 7 decembrie 1978 ºi ratificat de
doar 174 de state, care completeazã Con-
venþiile de la Geneva din 12 august 1949
pentru protecþia victimelor rãzboiului ºi
care prevede o nouã definiþie a comba-
tantului, þinând cont de realitãþile relaþiilor
internaþionale din perioada 1974-1977.

În primul rând, principala deosebire
faþã de Convenþiile din 1949 este legatã de
faptul cã sunt considerate conflicte armate
ºi ostilitãþile în care popoarele luptã împo-
triva dominaþiei coloniale ºi ocupaþiei strãine
ºi împotriva regimurilor rasiste, în exerci-
tarea drepturilor popoarelor de a dispune
de ele însele. În al doilea rând, spre deo-
sebire de Convenþia a III-a de la Geneva
din 1949, Protocolul I face referire în mod
expres la noþiunea de C., pe care o defi-
neºte în art. 43 ca fiind membrii forþelor
armate ale unei pãrþi la conflict, fãcând
totodatã precizarea cã prin forþe armate
se înþeleg „toate forþele, toate grupurile ºi
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toate unitãþile armate ºi organizate care
sunt puse sub comandã, care rãspund de
conduita subordonaþilor sãi faþã de aceastã
parte, chiar dacã aceasta este reprezentatã
de un guvern sau o autoritate nerecunos-
cutã de cãtre partea adversã. Aceste forþe
armate vor trebui sã fie supuse unui regim
de disciplinã internã care sã asigure, în
special, respectarea regulilor de drept in-
ternaþional aplicabile la conflictele armate.“

În concluzie, ne raliem opiniei expri-
mate în doctrinã conform cãreia „o per-
soanã pentru a putea fi consideratã C. tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. sã acþioneze în cadrul unei colectivitãþi;
2. colectivitatea în cadrul cãreia acþioneazã
sã fie organizatã pe principii militare; 3. sã

se afle în subordinea unui comandament
responsabil care sã exercite un control
efectiv asupra membrilor organizaþiei; 4.
organizaþia sã aparþinã unei pãrþi la con-
flict; 5. sã fie supusã unui regim de dis-
ciplinã internã; 6. sã respecte pe teren re-
gulile dreptului internaþional umanitar, in-
clusiv principiul distincþiei între obiec-
tivele militare ºi populaþia civilã.“ (Cloºcã,
Suceavã, 1992, pag. 99)

Totodatã, trebuie atrasã atenþia cã rela-
þiile internaþionale din ultimele decenii au
consacrat existenþa unor tipuri noi de con-
flicte armate, diferite faþã de cele din pe-
rioada 1974-1977, astfel încât se impune
revizuirea mai multor noþiuni ºi reguli ale
dreptului internaþional umanitar.

Reprezintã un termen din limba rusã,
ce se traduce ca „persoanã de forþã“ de la
sila („putere“ în rom.), ºi este folosit pentru
a-i desemna pe oficialii ºi oamenii de afa-
ceri ruºi care au fãcut parte sau în conti-
nuare sunt angajaþi în structurile guverna-
mentale de forþã, cum ar fi armata, aface-
rile interne, serviciile de informaþii ºi
securitate KGB, GRU, FSB, SVR, procu-
raturã etc. Originea termenului se referã la
sintagma „instituþiile de forþã“ (silovîe
strukturî – rus.) utilizatã la începutul ani-
lor ’90 pentru serviciile ºi structurile mili-
tare, miliþie, instituþiile responsabile de
securitatea naþionalã (FSB/KGB), precum
ºi alte subdiviziuni de forþã. Iniþial, aceste

structuri formau, de fapt, o reþea instauratã
la nivelul superior al cabinetului pre-
ºedintelui rus Boris Elþîn (1991-1999). Pe
durata celor trei mandate ale lui Putin,
compoziþia grupului de elitã strategicã se
schimbã dramatic comparativ cu anii ’90.
Personaje influente în perioada Elþîn pã-
rãsesc marea politicã sau sunt integrate în
sistemul monocentric al lui Putin în funcþii
auxiliare. Analiºtii politici considerã cã în
cadrul grupului de elitã strategicã a admi-
nistraþiei prezidenþiale existã mai multe
subgrupuri: liberalii, tehnocraþii ºi siloviki,
acesta din urmã fiind cel mai puternic ºi
numeros ºi totodatã divizat în mai multe cla-



nuri rivale. Prima ofensivã a acestui
subgrup ar fi început, potrivit unor analiºti
ruºi, încã din 2002, odatã cu atacul asupra
Iukos. Cazul a fost catalogat în opinia pu-
blicã drept prima victorie decisivã a
silovicilor împotriva aºa-ziselor „clanuri
oligarhice“, obþinând ºi un avantaj stra-
tegic printr-o schimbare a balanþei de pu-
tere. Desigur cã de pe urma afacerii Iukos
a avut de câºtigat în primã instanþã com-
pania de stat „Rosneft“, condusã atunci de
silovikul Serghei Bogdancikov, înlocuit
apoi de un alt apropiat al preºedintelui rus,
Igor Secin. Potrivit unor date neoficiale,
doar pânã în 2006, clanurile de silovici ar
fi reuºit sã obþinã controlul asupra unui nu-
mãr de zeci mari companii de stat, ceea ce-i
determinase pe unii jurnaliºti ruºi sã afir-
me cã elita „structurilor de forþã“ ºi-ar fi
stabilit drept prioritate preluarea tuturor
pârghiilor economice ale þãrii. Practic, sub
sloganul „reîntoarcerii proprietãþii de stat
confiscate fraudulos“ de „clanurile oligar-
hice“, întreprinderile strategice privatizate
ajung sub controlul subgrupului de silovici
sau al oamenilor de afaceri apropiaþi aces-
tui grup, prin intermediul pachetelor de ac-
þiuni deþinute. De asemenea, elita silovi-
cilor a utilizat ºi instrumente ilegale sau
semi-legale pentru a prelua controlul asupra
acestor pachete majoritare de acþiuni, cum
ar fi aºa-numitele „atacuri raider“. Potrivit
politologului Alexei Zudin de la Centrul
de Tehnologii Politice din Moscova, con-
fruntarea dintre silovici, pe de-o parte, ºi
mediul de afaceri local, pe de alta, ar fi re-
flectat la nivelul anilor 2000 contradicþiile
dintre nevoile de modernizare ale Rusiei ºi
monocentrismul politic al lui Putin. De
asemenea, orice alianþã mai strânsã cu
grupul elitei strategice cu orientãri liberale
a fost perceputã de cãtre silovici drept o
ameninþare directã la adresa poziþiei do-
minante ocupate de aceºtia în societate,
ceea ce i-a forþat, într-un final, sã mizeze
mai degrabã pe „surogatele“ politico-ad-
ministrative ale Kremlinului. Iatã de ce,
statutul privilegiat deþinut de silovici este
utilizat pentru „propulsarea“ propriilor

afaceri ºi „consolidarea“ acestora într-o
societate „putinistã“ ºi „tradiþionalistã“, dar
nerezilientã faþã de presiunea sistemului
politic, deci controlabilã. Astãzi, influenþa
acestui grup asupra politicii naþionale ºi
economiei este una enormã, cel puþin aºa
aratã un studiu realizat de Institutul de Pla-
nificare Socialã din Moscova, care inter-
vievase peste 600 de experþi ruºi, ajungând
la concluzia cã influenþa politicã a silo-
vicilor se realizeazã prin intermediul unei
reþele de oficiali sau oligarhi „numiþi“ în
funcþii cheie ºi al politicilor publice pro-
movate la nivel regional.

Printre cei mai influenþi reprezentanþi
ai subgrupului de silovici putem aminti de
directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, se-
cretarul Consiliului de Securitate Nikolai
Patruºev, ºeful administraþiei prezidenþiale
Serghei Ivanov, directorul companiei
„Rosneft“ Igor Secin ºi Viktor Ivanov —
directorul Serviciului Federal al Rusiei
pentru Controlul Drogurilor. Unii specia-
liºti politologi considerã cã în interiorul
acestui grup au mai apãrut câteva clanuri
nu mai puþin importante (precum ar fi cele
coordonate de ºeful „Cãilor Ferate Ruse“ –
Vladimir Iakunin, vice-premierul Dmitri
Rogozin cu influenþe mari asupra Rosobo-
onexport, ministrul apãrãrii Serghei ªoigu
ºi consilierul personal al preºedintelui rus
pe probleme legate de Caucazul de Sud ºi
Ucraina – Vladislav Surkov, acesta din
urmã fiind aliat al liderului cecen Ramzan
Kadîrov).

De asemenea, kremlinologii atribuie
grupului de silovici o ideologie antili-
beralã ºi antireforme (atât politice, cât ºi
economice), bazatã pe principii anti-occi-
dentale, prezervarea statalitãþii, inter-
venþionism economic (prin menþinerea
controlului de stat asupra infrastructurii ºi
rezervelor sale strategice) ºi orientare con-
servatoare-tradiþionalistã (sub acest aspect
se evidenþiazã grupul aºa-numiþilor „cekiºti
ortodocºi“. De altfel, aceste principii ideo-
logice sunt familiare mai degrabã unor cu-
rente naþionaliste ºi xenofobe.
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Dacã aceste dihotomii liberali–silovici
sau tehnocraþi moderaþi–silovici ne ajutã
în înþelegerea forþelor care stau în spatele
reformelor sau contrareformelor de ordin
politic sau economic, acestea, în schimb,
devin practic inutile când ne mutãm pe tã-
râmul politicii externe. În lumina acestei
interpretãri, tabãra silovicilor reprezintã
mai degrabã o structurã eterogenã, iar ro-
lul de „arbitru“ în contextul divergenþei de
interese l-ar juca însuºi preºedintele rus.
Conflictul din Ucraina a scos în evidenþã
aceste confruntãri interne ale elitei strate-
gice, mai ales cã actualul context intern ºi
internaþional a lovit din plin în statutul
unor reprezentanþi ai grupului de silovici,
care oricând pot pune la îndoialã capa-
citatea liderului de la Kremlin de a limita
„duelurile“ de interese. Pe plan extern, atât
exponenþii realismului moderat, cât ºi cei
ai civilizaþionismului geopolitic agresiv se
întâlnesc în ceea ce priveºte promovarea ºi
dezvoltarea megaproiectului Uniunea Eco-
nomicã Eurasiaticã ca ºi factor de „con-
trabalansare“ faþã de proiectele integra-
þioniste promovate de UE în Europa de
Est, Caucazul de Sud ºi Asia Centralã. Mi-
za primordialã constã în generarea unor
alianþe regionale care ar putea contraba-
lansa hegemonia SUA ºi NATO, creând

condiþii favorabile pentru refacerea unui
ansamblu politico-administrativ centrat pe
interesele Federaþiei Ruse. Drept canale de
propagandã ºi promovare a campaniilor de
dezinformare, zvonurilor ºi agendelor pu-
blice, instituþiile de forþã utilizeazã presa
publicã, cum ar fi Itar-Tass, Izvestia, Sputnik
(fosta RIA Novosti) ºi Russia Today.

Aºadar, nu putem crea un profil al S.
deoarece acest subgrup al elitei strategice
este divizat din interior în clanuri ce rela-
þioneazã pe spectrul alianþã conjunc-
turalã–inamiciþie, ceea ce denotã diferite
„viziuni strategice“ în ceea ce priveºte vi-
itorul ºi rolul statului rus pe arena inter-
naþionalã.

În final, silovicii au contribuit la identi-
ficarea unei serii de ameninþãri atât de or-
din intern, cât ºi extern, la adresa securitãþii
naþionale. Acestea se pot regãsi în actuala
Doctrinã Militarã a Federaþiei Ruse (2014)
ºi se referã la declanºarea unor posibile
rãzboaie/conflicte militare regionale, miº-
cãrile contestatare la adresa actualului re-
gim, organizaþiile „anti-patriotice“ finan-
þate din afarã, desfãºurarea scutului de
apãrare antirachetã în Europa, traficul de
stupefiante, miºcãrile jihadiste din Orien-
tul Mijlociu ºi „revoluþiile portocalii“ în
statele din vecinãtatea apropiatã a Rusiei.
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SES intitulatã „O Europã sigurã într-o
lumemai bunã“ (A secure Europe in a Better
World), cunoscutã ºi sub denumirea de
„Strategia Solana“, este prima strategie de
securitate a Uniunii Europene care anali-
zeazã ºi defineºte mediul de securitate eu-
ropean ºi formuleazã principalele obiec-
tive ºi direcþii de acþiune ale Uniunii. A
fost pregãtitã de Secretariatul General al
Consiliului UE sub coordonarea Înaltului
Reprezentant pentru politicã externã ºi
securitate comunã, Javier Solana, aprobatã
de cãtre Consiliul European de la Salonic
din iunie 2003 ºi adoptatã în cadrul Con-
siliul European de la Bruxelles, din de-
cembrie 2003. Documentul poate fi consi-
derat replica diplomaþiei comunitare la
strategia similarã elaboratã de administraþia
Bush în urma atentatelor teroriste de la 11
septembrie 2001.
Prin elaborarea SES, UE a arãtat cã a

perceput gravitatea riscurilor neconven-
þionale, mult intensificate dupã momentul
11 septembrie, ºi este pregãtitã sã contra-
careze sau sã previnã extinderea acestora
asupra spaþiului european.
Pornind de la analiza globalã a impac-

tului riscurilor asimetrice asupra securitãþii
europene ºi asupra noului mediu interna-
þional de securitate post-11 septembrie
2001, strategii europeni au stabilit în ca-
drul SES trei obiective strategice funda-
mentale pe care Uniunea trebuie sã le
promoveze pentru a-ºi apãra securitatea ºi
a-ºi susþine valorile: 1. promovarea unei
politici eficiente de prevenire a conflic-
telor prin utilizarea întregului set de capa-
bilitãþi (militare ºi civile) pe care UE le
posedã; 2. orientarea demersurilor Uniunii
în vederea creãrii unui climat de securitate
în imediata vecinãtate a Europei (Orientul
Mijlociu, Balcani ºi Caucaz); 3. menþine-
rea ordinii internaþionale prin promovarea
multilateralismului efectiv, prin respec-
tarea ºi dezvoltarea dreptului internaþional,

în deplin acord cu principiile Cartei Naþiu-
nilor Unite.
Documentul a cãutat sã surprindã inte-

resele comune ale celor 15 state membre
de la acea vreme într-o viziune strategicã
comunã, avându-i drept beneficiari finali
pe cetãþenii europeni. Strategia exprimã,
aºadar, voinþa comunã a statelor membre
de a identifica principalele riscuri ºi ame-
ninþãri la adresa securitãþii europene, ca-
racteristicile mediului strategic ºi mãsurile
adecvate pentru reducerea vulnerabilitã-
þilor UE ºi, nu în ultimul rând, constituirea
unei adevãrate politici externe comune.

SES stabileºte obiectivele strategice
ale UE din perspectiva asumãrii unui rol
mult mai pronunþat în demersul global de
gestionare a noilor tipuri de riscuri, ame-
ninþãri ºi pericole – denumite „asimetrice“
sau „neconvenþionale“. Riscurile ºi amenin-
þãrile identificate de SES la adresa securitãþii
UE sunt: terorismul, proliferarea armelor
de distrugere în masã, conflictele regio-
nale, statele eºuate ºi crima organizatã. Di-
namica terorismului a determinat adop-
tarea, în anul 2005, a unei Strategii a UE
privind combaterea terorismului, struc-
turatã pe patru piloni – prevenire, protec-
þie, monitorizare ºi rãspuns.
Raportul privind implementarea SES

adoptat în anul 2008 a stabilit o nouã ierar-
hie a provocãrilor globale ºi ameninþãrilor
fundamentale la adresa securitãþii euro-
pene, astfel: conflictele nerezolvate din
Orientul Mijlociu, statele eºuate, terorismul,
programul nuclear iranian, efectele pozi-
tive ºi negative ale globalizãrii, crima or-
ganizatã, securitatea ciberneticã, securitatea
energeticã, schimbarea climei, dar ºi înce-
putul crizei financiare mondiale.
Referitor la principalele evoluþii ale

mediului de securitate european, SES cu-
prinde o secþiune dedicatã lãrgirii ºi o alta
dedicatã statelor vecine ale UE cuprinse în
Politica Europeanã a Vecinãtãþii, în Uniunea
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Mediteraneanã, Parteneriatul Estic ºi Si-
nergia Mãrii Negre. Strategia trece în re-
vistã progresele politicii de securitate ºi
apãrare comunã (PSAC) în perspectiva ac-
ceptãrii Tratatului de la Lisabona ºi aratã
cã relaþiile cu Rusia s-au deteriorat dupã
conflictul ruso-georgian din 2008.
Totodatã, Strategia susþine multilate-

ralismul ºi cooperarea UE cu celelalte or-
ganizaþii internaþionale, în special cu
ONU, ºi precizeazã intensificarea partene-
riatului strategic cu SUA pentru o mai
bunã gestionare a situaþiilor de crizã. SES
afirmã cã UE a fost din ce în ce mai efi-
cientã în gestionarea crizelor ºi con-
flictelor în locuri precum Afganistan ºi
Georgia, iar ca element de slãbiciune,
aratã cã implementarea SES se aflã încã în
desfãºurare, iar pentru a fi cu adevãrat efi-
cienþi, europenii trebuie sã fie „mai ca-
pabili, mai coerenþi ºi mai activi“.
Adoptarea SES a reprezentat un mo-

ment important pentru conturarea calitãþii
de actor coerent în sfera securitãþii ºi apã-
rãrii a Uniunii Europene, arãtând cã
aceasta se considerã un actor global pre-
gãtit sã joace un rol important în securitatea
globalã. Prin SES, UE a dorit sã arate cã
existã o poziþie comunã europeanã în pri-
vinþa chestiunilor de securitate ºi apãrare
dupã evenimentele din 2003 (când statele
europene nu au avut o poziþie unitarã
vizavi de invadarea Irakului de cãtre SUA),
dar ºi asupra provocãrilor pe care mediul
internaþional de securitate de la începutul
secolului XXI le-a cuprins, acestea necesi-
tând o viziune de tipul securitãþii coopera-
tive.
De la adoptarea acestei strategii ºi pânã

în prezent, mediul de securitate s-a
transformat semnificativ pe fondul efec-
telor ambivalente ale globalizãrii, ale noii
politici a identitãþilor ºi ale intensificãrii
interdependenþelor complexe atât în inte-
riorul UE, cât ºi în relaþiile acesteia cu ve-
cinii ºi cu partenerii sãi. La aceastã trans-
formare au contribuit valurile succesive de
extindere din 2004-2007, lansarea Politicii
Europene de Vecinãtate din 2004, adop-

tarea Tratatului de la Lisabona în 2009 ºi
dezvoltarea exponenþialã a politicii de
securitate ºi apãrare comunã (PSAC). La
rândul sãu, mediul internaþional de securitate
a suferit schimbãri substanþiale, UE con-
fruntându-se atât la Est, cât ºi la Sud cu
provocãri ºi riscuri în materie de securitate,
multe dintre acestea de tip nou – mergând
de la emergenþa de noi conflicte ºi creºte-
rea asertivitãþii politico-militare în plan re-
gional ºi internaþional, rãzboiul hibrid, uti-
lizarea energiei ca mijloc de presiune, re-
curgerea la forþã ºi ignorarea dreptului in-
ternaþional, pânã la ascensiunea actorilor
nonstatali cu agende radicale ºi fluxuri mi-
gratorii scãpate de sub control. În plus,
însuºi conceptul de securitate a cunoscut
numeroase reinterpretãri ºi adãugiri teoretice.
Dupã revizuirea SES din 2008, liderii

europeni nu au mai adus ºi alte completãri
strategiei aºa cum s-ar fi impus, care sã cu-
prindã referiri cu privire la: efectele cri-
zei economice care a lovit spaþiul euro-
pean; state precum Egipt, Tunisia ºi Libia
care au pornit pe calea democratizãrii, cu
toate problemele structurale existente; sau
rãzboiul civil din Siria, având în vedere cã
refugiaþii sirieni vin ºi spre Europa, iar ti-
neri musulmani europeni radicalizaþi merg
sã lupte în Siria.
Actualmente, zona euro se aflã în

recesiune ºi chiar existã riscul retragerii
unor state, precum Grecia, sau al refuzului
aderãrii în cazul altora. Criza economicã a
afectat diferit membrii UE ºi s-au creat
clivaje între diverse grupuri de state. Ma-
rea Britanie a fost prima þarã care a anun-
þat organizarea unui referendum pentru
eventuala pãrãsire a UE, la fel Austria ºi
Grecia.
Consiliul European de la Bruxelles din

25-26 iunie 2015 a discutat necesitatea re-
vizuirii SES, însãrcinând pe Înaltul Repre-
zentant pentru Afaceri Externe cu pre-
gãtirea unei strategii globale a UE în do-
meniul politicii externe ºi de securitate, în
cooperare cu statele membre, care sã fie
înaintatã Consiliului European pânã în iu-
nie 2016.
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Lumea a Treia (Third World)
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L.t. este o etichetã apãrutã în perioada
rãzboiului rece aplicatã þãrilor în curs de
dezvoltare (foste colonii dinAfrica,Asia ºi
America Latinã, devenite independente
faþã de imperiile coloniale europene), gru-
pate în jurul Miºcãrii de nealiniere. L.t. se
referea la naþiunile care nu erau în nicio
sferã de influenþã, dar pe care Statele Unite
ºi Uniunea Sovieticã încercau sã le atragã
de partea lor.
Printre denumirile care au fost folosite

pentru a desemna þãrile sãrace ale planetei
(þinând cont de venitul mediu pe locuitor),
a prevalat expresia de „þãri subdezvoltate“,
folositã în 1949 de preºedintele Truman, în-
locuitã apoi de formula mai pozitivã „þãri în
curs de dezvoltare“ ºi apoi de „Lume a treia“.
Sintagma de l.t. a fost lansatã la în-

ceputul anilor ’50 de demograful francez
Alfred Sauvy, prin analogie cu „starea a
treia“ (în contextul în care prima lume este
capitalistã, iar a doua socialistã) pentru a
desemna un ansamblu de þãri sarace ºi lip-
site de putere, care a dat naºtere ulterior
miºcãrii de decolonizare de dupã al doilea
rãzboi mondial. Sintagma a fãcut carierã
în relaþiile internaþionale, desemnând acel
grup de state care nu fãceau parte nici din
prima lume, capitalistã, industrializatã ºi
prosperã (state democratice ºi dezvoltate
economic, grupate în jurul SUA, care for-
mau blocul vestic), nici din lumea a doua
(statele socialiste ºi comuniste care gra-

vitau în jurul Uniunii Sovietice ºi formau
blocul estic).
A intrat în limbajul comun în anul

1955, la Conferinþa de la Bandung (Indo-
nezia), referindu-se la statele subdez-
voltate sau aflate în curs de dezvoltare.
L.t. forma un vast inel în sudul marilor þãri
industrializate, înglobând þãri de pe trei
continente. Începând cu Conferinþa de la
Bandung, fostele colonii se organizeazã,
încep sã revendice nealinierea ºi sã cearã
ajutor pentru dezvoltare, mai ales în cadrul
multilateral al Conferinþei Naþiunilor Uni-
te pentru Comerþ ºi Dezvoltare (CNUCD).
Grupul afro-asiatic a devenit repede majo-
ritar în Adunarea Generalã a ONU, fiind
curtat de cele douã superputeri.
Statele l.t. reprezentau, pentru SUA ºi

URSS, atât o mizã strategicã deoarece teri-
toriile lor mãrgineau marile drumuri ma-
ritime ºi aeriene, precum ºi o mizã econo-
micã pentru cã aveau resurse miniere, agri-
cole ºi reprezentau o piaþã importantã de
desfacere pentru produsele din þãrile dez-
voltate. Ambele puteri vindeau armament
în l.t. pentru a câºtiga influenþã. Sub pre-
siunea celor douã supraputeri, statele din
l.t. au simþit tot mai mult nevoia de a se or-
ganiza, a se alia politic, economic ºi mili-
tar, pentru a-ºi menþine autolimitarea, neu-
tralitatea ºi nealinierea.



Þãrile din l.t. au moºtenit în general
frontierele din timpul colonizãrii, înglo-
bând numeroase naþionalitãþi, ceea ce du-
cea frecvent la apariþia unor conflicte in-
teretnice, mai ales în Africa. În perioada
anilor '50-'70, l.t. se caracteriza printr-o
economie subdezvoltatã, societãþi dezarti-
culate ºi fragilitate politicã. Þãrile dispu-
neau de mânã de lucru ieftinã ºi de resurse
naturale din abundenþã. Ele duceau, însã,
lipsã de capital, de specialiºti ºi de cadre,
ºi sufereau din pricina îngustimii pieþelor in-
terne. Exporturile lor depindeau uneori de
una sau douã materii prime al cãror preþ,
foarte diferit de la un an la altul, creºtea
mai încet decât cel al produselor manufac-
turate pe care le cumpãrau din þãrile indus-
trializate. Produsul intern brut pe cap de
locuitor, care permite aprecierea nivelului
de trai al populaþiei, era foarte scãzut. Mal-
nutriþia ºi subnutriþia, situaþia sanitarã pre-
carã, nivelul ridicat al mortalitãþii infan-
tile, analfabetismul ºi folosirea copiilor la
munci grele se manifestau din plin. Predo-
minau inegalitãþile de tot felul, de la cele
sociale la cele regionale. Alãturi de cate-
goriile sãrace, care alcãtuiau majoritatea
populaþiei, trãia o minoritate de oameni
bogaþi ºi o clasã mijlocie redusã numeric.
Sporul demografic era considerabil, creº-
terea populaþiei fiind mai mare faþã de þã-
rile dezvoltate. Creºterea populaþiei agrava
problema locurilor de muncã, a ºcolarizãrii
ºi a locuinþelor.
Dupã Conferinþa de la Bandung, þãrile

din l.t. încep lupta pentru emancipare poli-
ticã ºi dezvoltare, îºi exprimã sprijinul în
favoarea independenþei þãrilor din Maghreb,
a luptei arabilor împotriva Israelului, ºi
condamnã apartheid-ul. În cadrul primei
conferinþe a þãrilor nealiniate de la Bel-
grad, din anul 1961, statele participante
ºi-au manifestat direct refuzul de a se ali-
nia la unul dintre cele douã blocuri politice
existente.
Ulterior, între þãrile care fãceau parte

din Miºcarea de nealiniere au apãrut grave
neînþelegeri. Unele s-au apropiat de blocul
sovietic/rãsãritean, altele de Occident.

Multe dintre þãrile din l.t. au încercat sã
profite de conflictul global dintre capita-
lism ºi socialism, trecând periodic dintr-o
tabãrã în alta, însã obiectivul lor fiind de a
primi resurse financiare, armament ºi teh-
nologii.
Odatã cu dezintegrarea sistemului co-

lonialist, pe harta lumii au apãrut foarte
multe þãri, anul 1960 fiind proclamat de
cãtre ONU „anul Africii“, deoarece în acel
an au apãrut 35 de state noi. Dar statele noi
se confruntau cu probleme grave de ordin
administrativ, economic, militar (rãzboaiele
civile au cuprins majoritatea þãrilor, com-
batanþii fiind susþinuþi atât de lumea capi-
talistã, cât ºi de cea socialistã). În anii '60-
'70 democraþiile continuau sã fie puþine la
numãr. Pânã la sfârºitul anilor '70, dicta-
tura a fost forma politicã cea mai frecvent
întâlnitã în statele l.t.
Tema care unifica þãrile l.t. nu mai era

emanciparea faþã de cele douã blocuri, ci
revendicarea unei impãrþiri mai juste a bo-
gãþiilor cu þãrile dezvoltate.
În anul 1964, în cadrul primei sesiuni a

CNUCD, s-a constituit Grupul celor 77 de
state în curs de dezvoltare care cuprinde în
prezent 133 de state membre ºi care a mili-
tat pentru întãrirea unitãþii acestor state,
pentru o nouã politicã de dezvoltare eco-
nomicã, cooperare comercialã interna-
þionalã ºi înlãturarea discriminãrilor în re-
laþiile economice internaþionale. Deºi au
obþinut unele succese, majoritatea acestor
þãri au rãmas la „polul sãrac“ al omenirii,
decalajul faþã de þãrile dezvoltate ale lumii
a crescut, iar capacitatea puterilor econo-
mice de a le submina independenþa ºi pro-
gresul economic a devenit tot mai mare,
mai ales dupã încheierea rãzboiului rece,
când agresivitatea procesului de globali-
zare s-a accentuat.
Unele state din l.t., bogate în resurse

petroliere, s-au organizat în Organizaþia Sta-
telor Exportatoare de Petrol ºi, crescând
preþul petrolului, au provocat panicã în
Occident. La propunerea Miºcãrii de nea-
liniere, în anul 1974, Adunarea Generalã a
ONU a adoptat Declaraþia privind Concepþia
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Ordinii Mondiale Noi care presupunea re-
distribuirea veniturilor în favoarea l.t.,
deoarece aceasta se confrunta cu grave
probleme economice. În declaraþie se su-
blinia dreptul acestor state de a naþionaliza
resursele naturale ºi activitãþile economice
care se desfãºoarã pe teritoriul lor, de a
obþine o reevaluare a preþurilor materiilor
prime, ºi obligaþia þãrilor bogate de a oferi
un tratament preferenþial exporturilor din
þãrile sãrace.
Aceste principii au contribuit la crea-

rea a douã noi instituþii internaþionale:
Fondul Internaþional de Dezvoltare Agri-
colã, instituþie specializatã a ONU creatã
în 1978, ºi Fondul comun de stabilizare a
cursului produselor de bazã, stabilit de
CNUCD în 1976.
În anii '80 – '90 dictaturile din statele

l.t. încep sã fie înlocuite cu democraþii.
Unele þãri se dezvoltã rapid ºi ies din l.t.,
în timp ce altele devin ºi mai sãrace ºi mi-

zere, iar criza datoriilor se accentueazã.
Unele dintre ele obþin o reeºalonare a dato-
riilor, uneori chiar o reducere a acestora,
precum ºi împrumuturi din partea Fondu-
lui Monetar Internaþional.
Dar apogeul l.t. înseamnã ºi declinul

ei: solidaritatea lumii a treia e fisuratã între
þãrile bogate ºi þãrile sãrace. Constrân-
gerile impuse de FMI împovãreazã ºi mai
mult statele cu datorii externe mari.
Mistica dreptului popoarelor de a-ºi hotãrî
propria soartã cedeazã locul exigenþei
drepturilor omului, pe care unele state din
l.t. nu le respectã.
Dispariþia lumii socialiste/lumii a doua

a afectat ºi aceste state care îºi gãseau echi-
librul în bipolaritate. Odatã cu sfârºitul
rãzboiului rece ºi cu creºterea competitivi-
tãþii economice, sintagma de þãri din l.t. ºi-a
pierdut claritatea semnificaþiei. În ultima
vreme, denumirea de l.t. se foloseºte pen-
tru a caracteriza þãrile nedezvoltate.

În sens geografic, este folosit termenul
de apus sau vest, reprezentând spaþiul geo-
grafic situat la vest de un punct de refe-
rinþã. O. denumeºte totalitatea popoarelor
aflate în spaþiul vestic. Iniþial, termenul
definea numai Europa de Vest ºi America
de Nord, însã utilizãrile mai noi se referã ºi
la þãrile fondate de coloniºtii europeni a
cãror culturã derivã din cultura europeanã
(cum ar fi Australia ºi Noua Zeelandã). O.
este sinonim cu „lumea occidentalã“, „Blo-
cul occidental“ sau „prima lume“.
Acest termen poate avea numeroase în-

þelesuri în funcþie de perioada istoricã sau

de context ºi nu este în mod obligatoriu le-
gat de sensul geografic al cuvântului „vest“.
Se vorbeºte despre o gândire occidentalã,
o societate occidentalã, o culturã occiden-
talã sau o istorie occidentalã. Este greu de
definit ceea ce este tipic pentru societatea
vesticã sau cultura vesticã, din cauza lipsei
unei definiþii clare, dar ºi fracturii existente
între creºtinismul apusean ºi creºtinismul
rãsãritean. Rãdãcinile culturale ale societãþii
occidentale pot fi gãsite în filosofia greacã
ºi în religia creºtinã, urmând o evoluþie
care a început în GreciaAnticã, a continuat
prin Imperiul Roman ºi s-a rãspândit în în-



treaga Europã dupã apariþia creºtinismului
în Orientul Mijlociu, prin mijlocirea Impe-
riului Bizantin.
Graniþa cultural-religioasã dintre est ºi

vest s-a stabilit încã dinAntichitate, s-a ex-
tins în Evul Mediu ºi s-a menþinut de-a
lungul perioadelor istorice pânã astãzi.
Spre exemplu, Grecia Anticã împãrþea lu-
mea între eleni (vorbitorii de limbã greacã)
ºi barbari (termen folosit pentru persoa-
nele care nu erau vorbitoare de limbã
greacã). Termenul „vestic“ era dat tuturor
culturilor negreceºti ºi nevorbitoare de
limbã greacã. În anul 292 Imperiul Roman
a fost împãrþit în Imperiul Roman de Apus
ºi Imperiul Roman de Rãsãrit fãcându-se
astfel distincþia între zona puternic urba-
nizatã din regiunile estice, unde greaca era
lingua franca, ºi regiunile vestice, predo-
minant rurale, vorbitoare de latinã, fiecare
dintre regiuni fiind administrate separat de
câte un conducãtor (Augustus ºi, respectiv,
Cezar). Dupã prãbuºirea stãpânirii romane
în apus, Imperiul Roman de Rãsãrit a con-
tinuat sã existe, noul împãrat Constantin
cel Mare fixând noua capitalã la Constan-
tinopol (a doua Romã) inauguratã în anul
330. În timpul domniei acestui împãrat,
creºtinismul a devenit religie de stat a im-
periului. Împãrþirea imperiului în cele
douã jumãtãþi s-a reflectat ºi în administra-
rea bisericii creºtine, Roma ºi Constanti-
nopolul luptându-se pentru titlul de capi-
talã a dreptei credinþe.
În vremea lui Carol cel Mare, francii

au pus bazele unui imperiu, care a fost re-
cunoscut ulterior (anul 962) de cãtre Patri-
arhul Romei ca Sfântul Imperiu Roman,
aducând-se astfel o ofensã gravã împãra-
tului roman din Constantinopol. Biserica
creºtinã de rit latin a Europei Occidentale
ºi Centrale condusã de Patriarhul Romei s-a
despãrþit de Patriarhatele rãsãritene vor-
bitoare de limbã greacã, în timpul Marii
Schisme religioase, adâncind ruptura între
lumile apuseanã ºi rãsãritean-greceascã.
Influenþa fiecãreia dintre cele douã biserici
s-a extins în continuare: Scandinavia, Ger-
mania, Britania ºi alte þinuturi nordice ne-

creºtine au fost creºtinate de biserica creº-
tinã apuseanã, în timp ce Rusia ºi cea mai
mare parte a Europei Rãsãritene au fost
creºtinate de biserica creºtinã rãsãriteanã.
În Evul Mediu, vestul era limitat la

creºtinismul occidental, grecii ºi alte po-
poare est-europene care nu se aflau sub au-
toritatea papilor nu au fost incluse în oc-
cidentul medieval. Forma creºtinismului
bizantin, ortodoxia, este mai legatã de rã-
sãritul Europei decât de vestul Europei. Pe
de altã parte, vestul modern, apãrut dupã
Renaºtere ca o nouã civilizaþie, a fost in-
fluenþat de modul de gândire grecesc, care
fusese pãstrat ºi dezvoltat în Imperiul Bi-
zantin de-a lungul Evului Mediu Tim-
puriu, ºi transmis prin intermediul învãþa-
þilor bizantini emigraþi în vest.
În timpul rãzboiului rece lumea a fost

împãrþitã în trei pãrþi.O. a devenit sinonim
pentru „lumea întâi“ care era compusã din
þãrile membre ale NATO ºi alte state aliate
cu Statele Unite ale Americii; lumea a
doua era formatã din statele aflate în sfera
de influenþã a Uniunii Sovietice, formând
blocul rãsãritean; iar lumea a treia cuprindea
þãrile grupate în cadrul miºcãrii de neali-
niere. Existau însã ºi þãri care nu puteau fi
încadrate cu uºurinþã în astfel de definiþii
ºi împãrþiri – precum Elveþia, Suedia ºi
Republica Irlanda – care aleseserã sã fie
neutre. De asemenea, Finlanda, deºi se
afla în sfera de influenþã sovieticã, a rãmas
ºi ea neutrã, fãrã a fi membrã a Pactului de
la Varºovia sau a CAER-ului. Þarã neutrã,
Austria se afla în sfera de influenþã ame-
ricanã, iar Turcia, deºi membrã a NATO,
era greu de încadrat în lumea occidentalã.
Cu excepþia Turciei, aceste ultime state
menþionate fac parte tot din lumea occi-
dentalã. Graniþa cultural-religioasã dintre
est ºi vest a existat ºi de-a lungul rãzbo-
iului rece, fiind aproximativ aceea a fron-
tierelor þãrilor aliate cu URSS.
În prezent, termenul de o. se referã la

þãrile dezvoltate, democratice ºi capitaliste
precum þãrile din America de Nord ºi Eu-
ropa de Vest, Japonia ºi Australia, Noua
Zeelandã ºi þãri din Africa de Sud (foste
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colonii britanice). Aceste state au econo-
mii relativ puternice ºi guverne stabile, au
sisteme politice democratice, sunt în fa-
voarea capitalismului ºi comerþului inter-
naþional liber ºi sunt aliate într-un fel sau
altul din punct de vedere militar cu Statele
Unite sau cu o altã putere occidentalã. Þã-
rile occidentale au în comun un standard
de viaþã ridicat, prin comparaþie cu restul
lumii. Societãþile occidentale au un nivel
cultural similar, iar din punct de vedere di-
plomatic ºi militar au fost aliate între ele
dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Viaþa politicã este caracterizatã
prin parlamentarism, democraþie ºi res-
pectarea drepturilor omului.
Termenul de o. nu are o definire inter-

naþional acceptatã. Spre exemplu, guver-
nele nu folosesc termenul în tratatele inter-
naþionale, ci se bazeazã pe alte definiþii.
De regulã, termenul de o./lumea occiden-
talã este folosit în lucrãri academice, fiind
utilizat mai cu seamã pentru a descrie zo-
nele ºi timpurile în care a existat Imperiul
Roman de Apus. De asemenea, termenul
este folosit de multe ori pentru a accentua
diferenþele dintre aceastã primã lume dez-
voltatã ºi lumea a treia care reuneºte þãrile
nedezvoltate. Adesea, cei care au poziþii
critice faþã de o. ºi istoria sa colonialistã ºi
imperialistã, folosesc, în sens peiorativ,
termenul de „Vest“.
În anumite contexte, pentru a demarca

mai clar vestul de est, vestul este înlocuit
cu nordul, emisferã în care sunt localizate
geografic cele mai dezvoltate state ale lu-
mii. Existenþa „nordului“ implicã existenþa
unui „sud“, dar ºi a unei diviziuni socio-
economice nord-sud. Deºi þãri precum Is-
rael, Singapore, Taiwan ºi Honk Kong nu
sunt membre ale OCDE, ele pot fi con-
siderate, prin prisma definiþiilor de pânã
acum, ca aparþinând „vestului“ sau „nor-
dului“, deoarece au standarde ridicate de
trai, iar structurile economicã, socialã ºi
politicã sunt similare cu cele ale þãrilor
OCDE.

Din punct de vedere cultural, locuitorii
unor þãri aleAmericii Latine, în special din
Argentina, Uruguai ºi Chile, ºi într-o mã-
surã mai redusã Brazilia, se considerã oc-
cidentali, în special în cazul claselor con-
ducãtoare, deºi unii dintre vest-europeni
sau americani nu sunt de acord cu inclu-
derea acestor latino-americani printre ves-
tici. Acest fapt se datoreazã atitudinilor ra-
siste, þinând seama cã în America Latinã
europenii s-au amestecat din punct de ve-
dere rasial cu populaþiile bãºtinaºe.
Cum definiþia de o. nu este în mod

obligatoriu legatã de sensul geografic al
cuvântului, existã þãri care sunt în mod clar
din punct de vedere geografic apusene,
precum Cuba ºi Venezuela, dar nu sunt în
mod normal considerate „vestice“ datoritã
opoziþiei politice manifestate faþã de liderii
politici puternici din o.
Dimpotrivã, anumite naþiuni aflate în

estul geografic, aºa cum sunt Japonia sau
Coreea de Sud, sunt considerate „vestice“
datoritã legãturii cu puterile occidentale,
cât ºi datoritã poziþiei lor pe scena mon-
dialã.
Þãri care sunt în mod tradiþional parte

a Europei Rãsãritene, aºa cum este Rusia,
pot fi considerate ca vestice în Orientul
Mijlociu, atât din punct de vedere eu-
ropean cât ºi din punct de vedere religios,
dar în acest caz existã critici conform cã-
rora Rusia nu a renunþat în întregime la
ideologia rãzboiului rece, iar alianþa cu
SUA este mai mult formalã.
Deºi rãzboiul rece s-a încheiat ºi þãrile

fostului bloc sovietic se îndreaptã cãtre ca-
pitalism ºi cãtre valori comune cu Statele
Unite ºi Europa Occidentalã, cele mai
multe foste republici sovietice nu sunt
considerate „vestice“ datoritã prezenþei re-
duse a capitalului internaþional în econo-
miile lor.



BIBLIOGRAFIE

J.F.C. Fuller (1988), A Military History of the Western World, New York: Da Capo Press, Inc.;
Lucian Boia (2007),Occidentul. O interpretare istoricã, Bucureºti, Editura Humanitas; https://
ro.wikipedia.org/wiki/Lumea_occidental%C4%83 (accesat la 24 aprilie 2015).

Sanda Cincã

156 ENCICLOPEDIA RELAÞIILOR INTERNAÞIONALE 20


