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Abstract. Health Diplomacy (HD) suddenly and unexpectedly has reached
the forefront of international relations (IR) at the beginning of 2020,
projected by a global pandemic of dimensions that humanity has not seen
for more than a century. In the history of human communities, the fall or
rise of state structures is due to health problems more than political events.
The architecture of Health diplomacy (HD) is complex because it addresses
intersectorally any political, social or economic field that has a relevant
dimension for health (practically any field). HD may help small countries
with expertise in the field to play a more significant role on IR in the same
„league“ as the big international players. Also health assistance during a
major crisis may help opening more sensitive files and negociations in the
economic and politic field. HD inter-sectoriality implies on the part of
practitioner’s intersectorial negotiation skills, hence the need for training
programs in the field of HD. As HD involves the interweaving between
foreign policy and the field of public health, practitioners must know how
to harmonize experts from the two fields within functional teams.
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Diplomaþia sãnãtãþii (DS) a ajuns brusc ºi neaºteptat la începutul anului 2020
în avangarda relaþiilor internaþionale (RI) proiectatã de o pandemie globalã de
dimensiuni pe care umanitatea nu le-a mai vãzut de mai bine de un secol, de la
Gripa spaniolã. Asistenþa internaþionalã în domeniul sãnãtãþii sub forma DS
totuºi nu e nouã, a existat într-o formã sau alta de când existã comunitãþi umane.
Conceptul Diplomaþia sãnãtãþii (DS) este introdus în teoria RI mai ales dupã

2001 ºi implicã ataºarea unei dimensiuni politice actului sanitar, respectiv utili-
zarea actului sanitar în RI1. Apare pentru prima datã în 1978 în timpul admi-
nistraþiei Carter utilizat de Peter Bourne asistent al preºedintelui SUA pe pro-
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bleme de sãnãtate. Acesta sublinia importanþa sãnãtãþii ca parte a politicii ex-
terne a SUA în condiþiile în care se adreseazã unei valori universale a umanitãþii
care transcede interesele de moment ºi poate sã ajute la crearea unui climat fa-
vorabil deschiderii unor dosare politice mai sensibile2. De atunci, conceptul DS
apare utilizat în RI mai ales în legãturã cu abordarea aspectelor transnaþionale
ale sãnãtãþii (legislaþie sanitarã, standarde, regulamente, modalitãþi de informare
ºi prevenire) respectiv modul în care DS face parte din instrumentele de persua-
siune externã. DS apare ºi sub denumirea de Diplomaþie globalã a sãnãtãþii.
Evenimentele politice sunt vizibile ºi dau un sens mãsurabil evoluþiei socie-

tãþilor, deºi din punctul de vedere al impactului au un efect mai mic decât schim-
bãrile climatice, catastrofele naturale, alimentaþia ºi în general sãnãtatea. Eveni-
mente politice majore (marile migraþii) au fost iniþiate de schimbãri climatice,
impactul ecologic al activitãþii umane, creºtere demograficã datoratã modificã-
rilor din alimentaþie sau controlului unor boli. Civilizaþiile urbane s-au ridicat
sau au decãzut în funcþie de capacitatea de a controla bolile infecþioase. Aceastã
capacitate era dependentã de condiþiile de igienã care la rândul lor au depins de
ingeniozitatea tehnologiilor care permiteau accesul în primul rând la apã curatã
ºi evacuarea deºeurilor. Civilizaþia romanã a fost o civilizaþie urbanã, a apeduc-
tului, a accesului la apã curatã.
Practica de a oferi asistenþã în domeniul sãnãtãþii e veche. De la începuturi

existã o legãturã între puterea politicã ºi controlul (real sau perceput) al bolilor,
respectiv capacitatea de a vindeca asociatã vraciului, ºamanului sau regelui.
Puterea regalitãþii medievale occidentale timpurii era asociatã caracterului divin
al regalitãþii ºi capacitãþii regilor de a vindeca. Marc Bloch releva în 1924 în
cartea Regi taumaturgi aceastã dimensiune uitatã a regalitãþii franceze intrinsec
asociatã puterii politice. Un gest politic în relaþiile internaþionale medievale era
trimiterea de medici de la o curte regalã la alta. Viena, în perioada ante ºi interbe-
licã, datora notorietatea internaþionalã atmosferei academice ºi mai ales „clini-
cilor vieneze“.
În epoca modernã, negocieri multilaterale pentru impunerea unui set de re-

guli respectate de toate statele au avut ca rezultat prima Conferinþã Sanitarã
Internaþionalã în 1851 la Paris cu scopul cooperãrii internaþionale pentru preve-
nirea rãspândirii holerei, ciumei ºi febrei galbene. Motivaþia imediatã era necesi-
tatea de a scãdea costurile carantinãrii navelor în contextul acestor epidemii3. Au
urmat crearea Crucii Roºii Internaþionale în 1863. Prima Convenþie interna-
þionalã în domeniul eradicãrii holerei a fost ratificatã doar cu ocazia celei de-a
ºaptea Conferinþe Sanitare Internaþionale desfãºuratã la Veneþia în 1892 urmatã
de o a doua Convenþie Internaþionalã semnatã în 1897 convocatã pentru era-
dicarea ciumei4. Oficiul Internaþional pentru Igienã Publicã a fost înfiinþat la

68 LUCIAN JORA 2

————————
2 Katz Rebecca, Kornbelt. Sarah, Arnold. Grace, Lief. Eric, Fischer. Julie E, „Defining Health Diplomacy:

Changing Demands in the Era of Globalization“, Milbank Quarterly, v.89 (3); 2011 Sep, PMC3214719,
disponibil on line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3214719/, accesat 12 mai 2020.

3 WHO, World Health Organisation, „Origin and development of health cooperation“, https://www.who.
int/global_health_histories/background/en/, accesat 4 aprilie 2020.

4 Ibidem.



Paris în 1907 pentru informarea reciprocã ºi reglementarea mãsurilor de caran-
tinã în contextul epidemiilor, cu precãdere tifos, holerã, febrã tifoidã5. În peri-
oada interbelicã Liga Naþiunilor a avut un Health Office6. Oficiul Internaþional
pentru Igienã publicã a funcþionat în paralel cu Oficiul sãnãtãþii din cadrul Ligii
Naþiunilor datoritã opoziþiei SUA de a fuziona cele douã organisme, SUA nefiind
membrã a Ligii Naþiunilor7. Organizaþia Internaþionalã a Sãnãtãþii este înfiin-
þatã sub auspiciile ONU cu ocazia Conferinþei Internaþionale a Sãnãtãþii organi-
zatã la New York în 1946 ce a hotãrât înfiinþarea OMS care din 1948 va avea
sediul la Geneva8.
Pe parcursul anilor ’70 cel mai mare succes al DS poate sã fie considerat

Iniþiativa globalã de eradicare a poliomielitei prin care a fost creatã o reþea
transnaþionalã funcþionalã de supraveghere, informaþii ºi schimb de experienþã
care a fost utilizatã ºi pentru eradicarea meningitei sau a febrei galbene9. În anii ’80
în condiþiile în care multe zone din America Latinã erau decimate de rãzboiul
civil între forþe guvernamentale ºi grupãri de gherilã de diferite orientãri politice
(Panama, Mexic, El Salvador, Peru) diplomaþia sãnãtãþii a fost activã prin inter-
mediul PAHO Pan American Health Organization care în 1984 a iniþiat un plan
„Sãnãtatea o punte pentru pace“ pornind de la premiza cã sãnãtatea este o valoare
universalã10. În acest proces de negociere au fost implicate nu doar PAHO ci ºi
UNICEF, Crucea Roºie, Biserica Catolicã, instituþii considerate imparþiale11.
În interiorul conceptului de diplomaþie a sãnãtãþii a apãrut conceptul de

diplomaþie a vaccinului („Vaccine science diplomacy“) cu referire la colaborarea
internaþionalã la nivel de experþi pentru dezvoltarea de noi vaccinuri (o combi-
naþie între diplomaþia sãnãtãþii ºi diplomaþia ºtiinþificã). Istoria ne oferã exemple
despre felul în care diplomaþia vaccinului a determinat colaborarea experþilor
din þãri aflate în conflict ideologic. În perioada de apogeu a Rãzboiului Rece,
SUA ºi URSS colaborau în domeniul cercetãrii pentru eradicarea poliomielitei,
rezultatul fiind vaccinul administrat pe cale oralã care ulterior a fost distribuit
peste tot în lume ducând la eradicarea aproape totalã a maladiei12. Diplomaþia
vaccinului oferã o punte de comunicare în zone aflate în conflict, fiind un pretext
de încetare a ostilitãþilor, timp în care se pot relua eventual negocierile între com-
batanþi. În 1990, ONU prin Declaraþia referitoare la Supravieþuirea, protecþia ºi
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dezvoltarea copiilor a introdus în legislaþia internaþionalã necesitatea de oprire a
ostilitãþilor pentru operaþiuni de vaccinare ºi pentru crearea de coridoare umani-
tare13. ªi în cazul conflictului recent din Estul Ucrainei, DS a permis negocierea
încetãrii ostilitãþile dintre pãrþile combatante pentru a face posibilã aprovizio-
narea cu medicamente ºi echipamente de care depindea viaþa a zeci de mii de
oameni dependenþi de tratament medicamentos ºi reactivi de laborator. DS a
permis gãsirea, în afarã de soluþiile medicale, de soluþii militare, tehnice ºi finan-
ciare pentru rezolvarea crizei umanitare aducând la aceeaºi masã reprezentanþi
ai separatiºtilor, ai guvernului Ucrainei, ai CE ºi ai ONU14.
Odatã cu eradicarea majoritãþii epidemiilor clasice (holerã, ciumã, polio-

mielitã) la începutul anilor ’80 observãm o concentrare pe problemele de mediu
ºi impactul lor asupra sãnãtãþii, impactul ecologic ºi pentru sãnãtate al activitãþii
industriale ºi necesitatea reducerii poluãrii prin noi standarde. În a doua parte a
anilor ’80, statele membre ale Comunitãþii Economice Europene au iniþiat prima
colaborare la nivel comunitar vizând cele mai presante probleme de mediu cu
efect pentru sãnãtate15. La fiecare cinci ani au loc conferinþe coordonate de
Oficiul Regional pentru Europa al OMS care analizeazã progresele ºi stabileºte
noile mãsuri16. Se poate nota multitudinea de probleme (mediu, calitatea vieþii,
condiþiile la locul de muncã, calitatea aerului, zgomotul etc.) care afecteazã sãnã-
tatea ºi care au fost luate în considerare prin fixarea de noi standarde. Dimen-
siunea sãnãtãþii este azi un indicator luat în considerare în toate politicile secto-
riale ºi care trebuie negociat în prealabil înaintea creãrii de noi standarde în do-
meniul producþiei ºi comerþului.
Katz, Kornbelt, Arnold, Lieff ºi Fisher au încercãri de teoretizare a Diplo-

maþiei globale a sãnãtãþii în RI. Aceºtia propun o clasificare în care gãsim: O
diplomaþie „centralã“/„clasicã“ cu referinþã la negocierile glasice de tipWestfalian
între naþiuni cu scopul încheierii de tratate bi sau multilaterale; O diplomaþie
mixtã de tip „Multistakeholder“ implicând state, organisme internaþionale,
NGO-uri active în domeniu etc.; O „diplomaþie“ neoficialã“ (de facto) care im-
plicã colaborarea între experþi, filantropi, oameni de afaceri activi în domeniu17.
Aceºtia considerã cã DS de tip „Multistakeholder“ este dificilã având în vedere
dificultãþile de limbaj, interese ºi absenþa unor norme procedurale clare dar, face
parte din realitatea de facto.
La începutul secolului XXI experienþa Ebola, Sars, Mers, deºi cu efecte limi-

tate asupra comerþului mondial ºi RI, determina în 2007 miniºtrii de externe din
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Brazilia, Franþa, Senegal, Africa de Sud, Thailanda, Norvegia, Indonezia sã
adopte Declaraþia de la Oslo prin care „Sãnãtatea“ a fost declaratã „problemã de
politicã externã de primã importanþã“18. Noul val al epidemiei de Ebola care a
afectat þãrile Africii de Vest în 2014 a scos în evidenþã vulnerabilitãþi ale meca-
nismelor de rãspuns internaþional, care s-au activat prea încet. China sau Cuba
au rãspuns mai rapid decât UE sau SUA prin trimiterea de personal ºi medica-
mente19.
Pandemia de Covid 19 aminteºte care sunt implicaþiile unei probleme de sã-

nãtate care afecteazã iniþial o singurã þarã pentru ca în câteva sãptãmâni sã afec-
teze mapamondul. Sãnãtatea apare ca o problemã de securitate internaþionalã nu
numai ca o problemã internã. Aceeaºi pandemie demonstreazã fragilitatea siste-
melor de cooperare în domeniul epidemic dar ºi a procedurilor de informare ºi
supraveghere ºi necesitatea reformãrii instituþiilor existente ºi a creãrii de noi
instrumente care sã corespundã necesitãþilor de intervenþie rapidã20. În planul RI
acþiunea coordonatã ºi concertatã a G7 se lãsã aºteptatã iar DS încã nu a reuºit
sã adune la aceeaºi masã liderii marilor economii ale lumii deºi un virus nu þine
cont de algoritmi geopolitici.
Rush & Davies au identificat o serie de elemente cheie necesare succesului

DS:
1. Suportul politic la nivelul opiniei publice pentru abordarea problemelor de

mediu cu influenþã pentru sãnãtate. Conºtientizarea în rândul populaþiei a impor-
tanþei acestor probleme este direct proporþionalã cu accesul la informaþie ºi efi-
cienþa programelor educaþionale de resort;
2. Un grup de state puternice ºi cu influenþã în RI care sã facã din aceste poli-

tici de sãnãtate prioritãþi naþionale cu tangenþã pentru orice domeniu;
3. Comunicarea constantã între opinia publicã, agenþii, patronate, mediul aca-

demic etc.21
Nivelul de dezvoltare al unei þãri este o variabilã importantã. Nu se poate cere

o culturã ecologicã favorabilã DS unor societãþi în care se trãieºte în sãrãcie ºi
de la o zi la alta. Sãnãtatea apare ca un aspect intrinsec al dezvoltãrii.
Structura DS este complicatã în condiþiile în care sãnãtatea are tangenþã cu

orice domeniu de activitate umanã. La dificultãþile de abordare aferente intersec-
torialitãþii DS se adaugã cele rezultate din combinaþia aspectelor ce þin de poli-
ticã externã ºi cele specifice domeniului sãnãtãþii publice. Este dificil a crea
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echipe de lucru în care experþii sã vorbeascã „aceeaºi limbã“. ªi mai dificilã este
crearea de experþi cu abilitãþi inter sectoriale pe care le presupune DS. Progra-
mele de pregãtire pentru diplomaþi nu includ modulele necesare iar problemele
aferente DS sunt prea stringente pentru a aºtepta crearea acestor programe22. Se
pot gãsi soluþii de pregãtire ad-hoc a personalului diplomatic ºi a personalului
medical ºi crearea de echipe mixte. O altã soluþie ar consta în formarea de
personal diplomatic care sã aibã la bazã profesia de medic.
Sunt încã puþine ambasadele care au în schema de personal un „ataºat cu pro-

bleme medicale“. SUA dispune de „ataºaþi cu probleme medicale“ în Africa de
Sud, Brazilia, China, India ºi Mexic23. Educatorii, comunicatorii, sociologii,
biologii, chimiºtii, cercetãtorii fac însã ºi ei parte din galaxia de experþi care au
un cuvânt de spus în domeniul DS, iar existenþa unor canale de comunicare con-
stant funcþionale între aceºtia ºi personalul diplomatic ºi medical respectiv opi-
nia publicã ar putea face posibilã dacã nu evitarea unor noi pandemii cel puþin o
intervenþie rapidã ºi eficientã.
DS trebuie luatã în serios pe mãsura implicaþiilor pe care le are variabila „sã-

nãtate“ pentru domeniul politic, economic ºi comercial iar pandemia de Covid-19
a demonstrat aceastã realitate. Implicaþiile unei convenþii sau decizii a OMS
transpusã în legislaþia internaþionalã sunt mari din punct de vedere economic.
Negocierile privind mãsurile de luat pentru controlul climei ºi reducerea poluãrii
se transpun în standarde noi cu implicaþii industriale (industria extractivã, cultu-
rile modificate genetic, industria siderurgicã, industria de automobile, pescuitul
etc.). A se vedea aici efectele pentru industriile de resort ale interzicerii recla-
melor la þigãri sau ale interzicerii fumatului în spaþii publice sau ale suprataxãrii
bãuturilor alcoolice, ale interzicerii folosirii unor aditivi în produsele alimentare
sau ale autorizãrii medicamentelor generice respectiv ale calendarului de imple-
mentare a noilor standarde ºi regulamente. Este motivul pentru care Convenþiile
ONU în domeniul schimbãrilor climatice au presupus negocieri dificile24. Cel
mai citat caz este al Directivei CE 37/2001 privind produsele din tutun. Aceastã
Directivã a regularizat prin restricþionare condiþiile de fabricare, vânzare ºi pre-
zentare a produselor din tutun. Directiva CE a intrat în vigoare în mai 2014 ºi a
fost adoptatã în ciuda lobby-ului intens al corporaþiilor multinaþionale active în
domeniul producþiei ºi vânzãrii de þigarete25.
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DS are potenþialul de a fi diplomaþia publicã idealã în contextul determinat
de o pandemie. Poate sã beneficieze de atenþie ºi vizibilitate garantatã (mai ales
DS sub forma ajutorului umanitar). Neglijarea DS ca act de diplomaþie publicã
în condiþiile unei crize de sãnãtate poate sã distrugã ce s-a reuºit în planul unui
capital de imagine de-a lungul multor ani prin diplomaþie publicã ºi culturalã în
care s-a investit mult. Absenþa din prima linie a frontului sanitar, gesturi interpre-
tate ca duºmãnoase (închiderea frontierelor sau refuzul deschiderii de coridoare
umanitare), anihileazã efectul generat de concerte, simpozioane, expoziþii.
Altminteri neutralitatea politicã a multor acþiuni de asistenþã umanitarã ataºabilã
DS nu poate sã fie negatã, adesea în spatele asistenþei se ascund ºi obiective de
politicã externã (uneori intervenþia deºi este promptã e doar simbolicã ca dimen-
siuni ºi impact). Este greu de cuantificat cât anume dintr-o intervenþie este
acþiune umanitarã motivatã de dorinþa exclusivã de a ajuta ºi cât este soft power.
Cuba este practician prin excelenþã al DS, asistenþa medicalã oferitã în contexte
de risc ca numãr de intervenþii, volum, vizibilitate fiind disproporþionatã prin ra-
portare la puterea economicã a acestei þãri26. Eforturile guvernului cubanez de a
fi prezent printre primii în orice situaþie de crizã medicalã mai ales în þãri din
Africa sunt salutare cu atât mai mult cu cât acest ajutor provine din puþinul aflat
la dispoziþia unei þãri cu dificultãþi economice dar în acelaºi timp dimensiunea
de propagandã este vizibilã. Ambiþiile de a fi un lider al lumii în curs de dezvol-
tare de sorginte Che Guevaristã combinate cu perspectiva unor facilitãþi econo-
mice ºi cu doza de mândrie destinatã propriilor cetãþeni sunt ingrediente ale DS
practicatã de þara din Caraibe care de 61 de ani se strãduieºte sã fie un jucãtor în
„prima ligã“ în RI.
Este de notat modul în care DS creazã alianþe regionale pe baza unor plat-

forme comune privind mediul sau sãnãtatea la nivelul statelor mici, platforme
care le permit sã aibã o voce mai influentã. Identificarea de interese comune
(sãnãtatea sau mediul) e ºi un punct de plecare pentru deschiderea altor dosare
politice între þãri care nu cu mult timp în urmã se aflau în conflict (Balcanii de
Vest). Soluþiile DS nu pot sã fie decât comune, standarde comune, echipamente
comune, seturi de mãsuri în ce priveºte intervenþia rapidã comune. Afinitãþile
culturale ºi ideologice joacã ºi ele un rol în DS. Brazilia o þarã cu expertizã medi-
calã mai ales în domeniul bolilor tropicale ºi a producerii de vaccinuri aferente
acestora este activã în þãrile africane lusofile (Mozambic ºi Angola)27.
DS, pentru a fi luatã în serios, trebuie prezentatã ºi tratatã ca problemã de tip

Hard Security. În acest caz, realitatea a luat-o înaintea teoriei RI. DS ca problemã
de securitate de tip „Hard“ a fost scoasã din paginile articolelor academice în
planul realitãþii concrete de pandemia de la începutul anului 2020. Deºi victimele
epidemiilor depãºesc ca numãr pe cele ale conflictelor armate, acestea nu au mo-
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numente ºi nu apar în manualele de istorie. Tifosul în multe þãri aflate în conflict
a ucis mai mulþi soldaþi în timpul primului rãzboi mondial decât armele, iar gripa
spaniolã a depãºit ca numãr victimele fãcute de rãzboiul în sine. În timpul celui
de-al doilea rãzboi balcanic, trupele române nu au pierdut niciun soldat în acþiuni
combative dar au pierdut aproape 6000 de soldaþi datoritã holerei28. Efectele
sociale ºi economice ale unei epidemii depãºesc domeniul sãnãtãþii. Lumea se-
colului XV a fost lumea modelatã de „noua realitate“ de dupã efectele epidemiei
care în secolul XIV a ucis în unele locuri din Europa jumãtate din populaþie, mai
ales în mediile urbane. Rãmâne de vãzut care vor fi efectele „noii realitãþi“ post
Covid-19 în RI. La nivelul lunii mai 2020 se remarcã tensiuni crescute ºi într-o
mai micã mãsurã gesturi de solidaritate (cu excepþia celor simbolice), concurenþa
pentru resurse ºi realocarea capacitãþilor de producþie, creºterea neîncrederii
între comunitãþi ºi naþiuni ºi implicit în RI. În 2020, globalizarea care a permis
rãspândirea în câteva sãptãmâni a epidemiei de Covid-19 a fãcut un „pas înapoi“
prin blocarea traficului internaþional, închiderea frontierelor ºi ruperea lanþului
de producþie transcontinental. Repatrierea capacitãþilor de producþie, concurenþa
pentru a face obiectul relocãrii noilor capacitãþi de producþie (în Europa de Est
de exemplu) poate sã adânceascã disensiuni deja existente (RP China ºi Occident,
RP China ºi India).
Unele dezastre naturale sau provocate de om determinã reacþii de solidaritate

la nivelul indivizilor în interiorul unei comunitãþi sau în plan internaþional (rãz-
boi, bombardament, cutremur, ciclon, tsunami). Nu este ºi cazul epidemiilor care
de obicei determinã reacþii de xenofobie, izolare, blamare cu precãdere a strãi-
nilor mai ales atunci când epidemia este „de import“. Ruina concurenþei ºi opor-
tunitãþile pe care unii le vãd într-o reaºezare a ierarhiilor economice ºi de putere
în RI nu favorizeazã nici ele solidaritatea internaþionalã. În faþa falimentului eco-
nomic al spectrului sãrãciei ºi foametei, unii guvernanþi vor fi tentaþi sã cana-
lizeze atenþia propriilor cetãþeni de la „frontul intern“ spre „frontul extern“ adicã
spre „inamicii tradiþionali“. E ºi modalitatea „ºcoalã“ de mascare a propriilor
incompetenþe. Impactul potenþial ale acestui gen de raþionament poate sã fie mai
periculos pentru sistemul internaþional decât efectele economice ale unei pan-
demii. De aici rezultã importanþa DS ca formã de diplomaþie publicã a pãcii în
care pot sã fie cooptaþi toþi cei ce pot sã influenþeze opinia publicã (biserica, for-
matorii de opinie, mass-media). Este nevoie de responsabilizare dar ºi de inter-
venþii în plan legislativ care sã obstrucþioneze discursul urii atât de tentant pentru
unii politicieni dar ºi influenceri din mass media care ºtiu sã ofere unui auditoriu
isterizat ceea ce ar dori sã audã, ceea ce „se vinde“. Pandemia de Covid-19 coin-
cide în multe pãrþi ale lumii cu anii electorali iar teama de efectele pandemiei nu
a obstrucþionat calculele electorale meschine ºi comportamentul politic pe mã-
surã. Politicieni de marcã nu vor folosi electoral efectele unei pandemii. În acest
sens, pandemia este un test de maturitate ºi verticalitate pentru clasa politicã de
oriunde.
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