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Abstract. Elites were perceived and analyzed over time as a distinct body,
a specific entity located somewhere else than the masses, with its own
proper dimensions, somehow rooted in the society, but also above it. I will
review some of the theories that relate to the history of the concept of „elites“.
Another issue that I had in mind is to what extent globalization, or the
overall transformation of society affects the concept of elite as it was
played a century ago?
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„First of all, I don’t see America having problems.“1

(George W. Bush, interviu cu Bob Costas
la Olimpiada din Beijing, pe 10 august 2008)

Citatul de mai sus reprezintã o declaraþie fãcutã de preºedintele Bush în vara
anului 2008. Deºi scoasã din context, ea descrie un punct de vedere asumat, un
tipar comportamental care a definit puterea hegemonã a lumii ºi care a reflectat
atitudinea superputerii pe scena internaþionalã. America nu are probleme, Ame-
rica rezolvã problemele lumii. Chiar în contextul crizei financiare ºi al unei schim-
bãri de preºedinte, declaraþiile subliniazã autocentrareaAmericii ca unic pol de pu-
tere al sistemului mondial modern.

„Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation — not because of
the height of our skyscrapers, or the power of our military, or the size of our
economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration
made over two hundred years ago.“2

(Barack Obama)
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Istoria relevã cã geopolitica containment-ului din primii ani postbelici s-a
schimbat într-o geopoliticã intervenþionistã. Cu toate acestea, numãrul teoriilor
ºi al autorilor care pun problema unei reorganizãri a sistemului mondial modern
este în creºtere. Se cer însã câteva justificãri.

Noile provocãri cu care se confruntã actorii politici, provocãri generate de
schimbãrile rapide din societate, care au loc pe plan economic, cultural, politic,
social ºi care iau naºtere adesea sub forma tranzacþiilor (vezi Arjun Appadurai),
reprezintã ameninþãri la adresa securitãþii globale. Aceste ameninþãri, directe sau
indirecte, pun în pericol nu numai siguranþa cetãþenilor, cum s-a remarcat deja,
dar ºi ideea de naþiune ºi interes naþional. Fireºte, polemica suveranitatea statului /
slãbirea acesteia prin formarea entitãþilor de tip Uniunea Europeanã este deja
cvasicunoscutã. Nu putem neglija însã cã statul, aºa cum vom vedea, este depo-
zitarul oficial al resurselor de menþinere ºi dezvoltare a potenþialului de creºtere
al societãþii. Asta nu înseamnã însã cã existã o concepþie comunã referitoare la
cum trebuie aplicatã ideea de securitate. Fireºte, la nivel teoretic, sunt identifi-
cate o serie de elemente comune. Strategiile de securitate identificã ameninþãri
globale, riscuri comune la adresa securitãþii tuturor statelor ºi traseazã axele pri-
oritare dupã care trebuie sã se ghideze fiecare stat. Mai mult decât un limbaj co-
mun, însã, ar trebui vãzut în ce mãsurã se poate discuta despre o acþiune comunã,
acolo unde identificãm aceiaºi duºmani. Dupã cum vom observa, conceptul de
securitate în sine ridicã o serie de semne de întrebare. Aflat sub apanajul statului
(ºi al instituþiilor aferente), domeniul securitãþii este unul complex ºi dificil de
rezumat, iar astãzi el devine parcã ºi mai ambiguu.

Construcþia piramidalã a ideii de securitate porneºte de la câteva definiþii de
bazã. Realismul, liberalismul ºi instituþionalismul aruncã lumini diferite asupra
problemei securitãþii ºi discursul generat de aceste paradigme a fost analizat
pânã la redundanþã. Schimbãrile menþionate mai devreme, aºa cum vom vedea,
aduc cu sine un set de efecte care marcheazã, într-o formã sau alta, realitatea pe
care o cunoaºtem. Preistoria, istoria anticã, evul mediu, perioada modernã, in-
dustrialã, postmodernã sunt toate mãrturii ale faptului cã nimic nu rãmâne la fel.
Din acest punct de vedere, securitatea ar trebui, în primul rând, sã facã un mana-
gement al schimbãrii, adicã sã prevadã ºi sã gestioneze schimbãrile care ar putea
reprezenta un risc la adresa securitãþii. Atâta timp, însã, cât vom refuza sã înþele-
gem realitatea socialã ºi rolul fiecãrui actor în toate dimensiunile corespunzã-
toare, pozitive sau negative, nu putem construi un demers coerent la nivel de
securitate globalã. Strategiile de securitate neglijeazã o serie de factori care pot
fi relevanþi: guvernarea prin reþele, statele eºuate, cyberspace-ul, alienarea (sau
anomia). Riscurile identificate (terorismul, proliferarea armelor de distrugere în
masã, conflictele regionale, crima transfrontalierã) îºi au locul în schema priori-
tãþilor, dar lista acestora ar trebui completatã. ªi eventual lãsatã deschisã. Existã
încã domenii insuficient studiate. Latura predictivã a securitãþii ar trebui sã se
preocupe tocmai de aceste ameninþãri care fie sunt latente, fie nu sunt percepute
încã drept active.
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Despre securitate

Noþiunea de securitate a ridicat de-a lungul timpului o serie de dificultãþi.
Discursul despre securitate vs. siguranþã nu este unul lãmurit în totalitate. În mod
sigur, de aici a pornit nevoia raportãrii la o definiþie unitarã ºi exhaustivã, cel pu-
þin în cazul strategiilor de securitate.

În general, discuþiile despre securitate þin cont de elemente ca valorile naþio-
nale, interesul naþional, rãzboiul sau orice formã de ameninþare la adresa integri-
tãþii statului naþional ºi a siguranþei cetãþenilor. Barry Buzan a prezentat câteva
definþii ale securitãþii, pe care le vom fotografia pe scurt:

„— o naþiune are asiguratã securitatea în mãsura în care nu este în pericol de
a trebui sã-ºi sacrifice valorile fundamentale dacã doreºte sã evite viitorul ºi are
capacitatea, dacã este provocatã, sã ºi le conserve prin obþinerea victoriei într-un
asemenea rãzboi (Walter Lippmann)

— securitatea, într-un sens obiectiv, mãsoarã absenþa ameninþãrilor la adresa
unor valori dobândite ºi, în sens subiectiv, absenþa temerilor cã aceste valori vor
fi supuse unor atacuri (Arnold Wolfers)

— lipsa relativã a rãzboiului (Ian Bellany)
— capacitatea unei naþiuni de a promova cu succes interesele sale naþionale

(Penelope Hartland-Thunberg)
— capacitatea de a face faþã agresiunii externe (Giacomo Luciani)
— asigurarea bunãstãrii viitoare (Laurence Martin)
— prezervarea unui stil de viaþã acceptabil de cãtre cetãþeni, dar care este

compatibil cu necesitãþile ºi, aspiraþiile legitime ale altora (Colegiul Naþional de
Apãrare, Canada)“3.

Cu alte cuvinte, securitatea se preocupã de combaterea ºi neutralizarea ame-
ninþãrilor, de menþinerea stãrii de pace sau, în ultimã instanþã, de apãrarea valorilor.
La nivel de stat ºi de sistem internaþional, securitatea se referã la capacitatea
statelor de a-ºi menþine identitatea, independenþa ºi integritatea funcþionalã.

Definiþiile de mai sus însã nu aratã latura pragmaticã, empiricã a conceptului
de securitate. Întrebarea este în ce mãsurã trebuie sã vorbim de douã dimensiuni
ale securitãþii, una naþionalã ºi una globalã. Pânã atunci, însã, trebuie sã înþele-
gem cum se poate operaþionaliza un concept atât de complex. Cu alte cuvinte,
trebuie sã vedem cum se pun în practicã reglementãrile oficiale.

Securitatea are cinci dimensiuni: militarã, politicã, economicã, societalã ºi de
mediu. Fiecare dimensiune reglementeazã un aspect al vieþii sociale, pornind de
la mediul militar ºi terminând cu mediul civil. „Securitatea militarã priveºte jo-
cul la douã niveluri al capabilitãþilor ofensive ºi defensive ale statelor ºi percep-
þia statelor relativ la percepþiile fiecãruia. Securitatea politicã vizeazã stabilitatea
organizaþionalã a statelor, a sistemelor de guvernare ºi a ideologiilor care le con-
ferã legitimitate. Securitatea economicã priveºte accesul la resurse, pieþe ºi capi-
tal necesare pentru a susþine niveluri acceptabile de bunãstare ºi putere a statului.
Securitatea societalã priveºte sustenabilitatea, în condiþii de evoluþie acceptabile,
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a pattern-urilor tradiþionale ale limbii, culturii ºi religiei, precum ºi a obiceiurilor
ºi identitãþii naþionale. Securitatea mediului priveºte menþinerea biosferei locale
ºi globale ca suport esenþial de care depind toate celelalte activitãþi umane.Aceste
cinci sectoare nu opereazã separat unele de altele. Fiecare defineºte un aspect
focal în cadrul problemei securitãþii ºi o cale de ordonare a prioritãþilor, dar toate
sunt legate împreunã printr-o reþea puternicã de legãturi.“4 Dupã cum se poate
observa, dimensiunile nu sunt independente ºi autosuficiente, ci se aflã în in-
teracþiune ºi în relaþie de complementaritate unele cu altele.

Securitate naþionalã ºi/sau securitate globalã?

Operaþionalizarea conceptului de securitate trebuie sã þinã cont de contextul
actual în care se aflã societatea. Mai putem astãzi sã vorbim despre global fãrã
a neglija naþionalul? ªi invers, punerea interesului naþional pe primul loc nu
afecteazã interesele globale? Unul din rãspunsuri îl oferã, pe scurt, strategia de
securitate a Uniunii Europene: „No single country is able to tackle today’s com-
plex problems on its own“5. Rãspunsul nu este însã suficient, pentru cã statele
sunt, pe de o parte, o construcþie, un produs al dinamicii interne ºi, pe de altã parte,
un produs al competiþiei internaþionale. Motivele externe pentru care se poate
naºte un stat sunt, de multe ori, cel puþin la fel de relevante precum cele interne.
Pentru securitate, dinamica internã ºi presiunea externã asupra statului sunt am-
bele relevante. Literatura de specialitate în domeniul relaþiilor internaþionale pla-
seazã „momentul“ creãrii actualului model al sistemul de state suverane în anul
1648, odatã cu încheierea pãcii de la Westphalia.6 Ideea de teritoriu, guvernare
ºi societate are nevoie de încã un element pentru a explica apariþia ºi existenþa
statului: suveranitatea.

Mãrimea statului (populaþie, teritoriu) este consideratã o variabilã cheie în
obþinerea ºi recunoaºterea statalitãþii. Totuºi, aspectul principal care separã sta-
tele de toate celelalte unitãþi sociale este suveranitatea. Suveranitatea este
înþeleasã ca fiind capacitatea statului de autoguvernare. Prin intermediul suvera-
nitãþii, pãrþile componente — teritoriu, guvernare, societate — sunt unificate
într-o singurã entitate. În înþelesul clasic, suveranitatea presupune refuzul oricãrei
autoritãþi superioare asupra statului, de naturã internã sau externã. Aceastã idee,
însã, nu neglijeazã ideea de naþional sau de naþiune. Nu o neglijeazã pentru cã,
aºa cum vom vedea, lupta împotriva riscurilor globale reprezintã, în esenþã, apã-
rarea securitãþii naþionale. La baza securitãþii naþionale stau doi vectori (care re-
prezintã, de altfel, ºi sursa continuitãþii existenþei statului naþional): valorile na-
þionale ºi interesul naþional:

„Valorile naþionale sunt elemente de naturã spiritualã, culturalã ºi materialã
ce definitesc identitatea româneascã. Prin protejarea, promovarea ºi apãrarea lor
se asigurã condiþiile esenþiale ale existenþei ºi demnitãþii cetãþenilor ºi a statului
român, în conformitate cu prevederile Constituþiei. Ele constituie premisele pe
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baza cãrora se construieºte ºi se dezvoltã sistemul democratic de organizare ºi
funcþionare a societãþii, atât prin intermediul instituþiilor ºi organizaþiilor gu-
vernamentale ºi neguvernamentale, cât ºi prin acþiune civicã. (...) Aceste valori
reprezintã factorul de coeziune al comunitãþilor locale ºi al naþiunii române, ca-
talizatorul eforturilor spre progres ºi modernizare, liantul relaþiei armonioase
dintre interesele individuale ºi cele naþionale, în acord cu normele ordinii consti-
tuþionale. Înfãptuirea lor îºi are garantul în respectul pentru suveranitatea ºi in-
dependenþa naþionalã, caracterul naþional, unitar ºi indivizibil al statului, unitatea
bazatã pe comunitatea de limbã, culturã ºi viaþã spiritualã, pe respectul pentru
identitatea specificã a tuturor cetãþenilor ºi comunitãþilor.“7

A doua dimensiune se raporteazã la interesul naþional ca fiind „percepþia do-
minantã, relativ constantã ºi instituþionalizatã cu privire la valorile naþionale. Ele
vizeazã promovarea, protejarea ºi apãrarea — prin mijloace legitime — a valo-
rilor prin care naþiunea românã îºi garanteazã existenþa ºi identitatea, pe baza cã-
rora îºi construieºte viitorul ºi în temeiul cãrora se integreazã în comunitatea eu-
ropeanã ºi euroatlanticã ºi participã la procesul de globalizare. Prin aria lor de
manifestare, ele se adreseazã — în primul rând — cetãþenilor patriei care trãiesc
pe teritoriul naþional, dar ºi — în egalã mãsurã — tuturor celorlalþi oameni aflaþi
în România, precum ºi românilor care trãiesc sau îºi desfãºoarã activitatea în
afara graniþelor þãrii. În condiþiile în care, în lumea modernã, securitatea ºi pros-
peritatea sunt termenii inseparabili ai aceleiaºi ecuaþii — progresul, prosperitatea
ºi securitatea naþionalã ale României nu pot fi decât rezultanta majorã a unui pro-
ces complex de promovare ºi garantare a valorilor ºi intereselor naþionale.“8

Am vãzut pânã acum importanþa definirii conceptului de securitate în conso-
lidarea unei strategii coerente. Nu trebuie trecutã cu vederea nici siguranþa naþio-
nalã: „Prin siguranþa nationalã a României se înþelege starea de legalitate, de
echilibru ºi de stabilitate socialã, economicã ºi politicã necesarã existenþei ºi
dezvoltãrii statului naþional român, ca stat suveran, unitar, independent ºi indivi-
zibil, menþinerii ordinii de drept, precum ºi climatului de exercitare neîngrãditã
a drepturilor, libertãþilor ºi îndatoririlor fundamentale ale cetãþenilor, potrivit prin-
cipiilor ºi normelor democratice statornicite prin Constituþie“9.

„Securitatea naþionalã reprezintã condiþia fundamentalã a existenþei naþiunii
ºi a statului român ºi un obiectiv fundamental al guvernãrii; ea are ca domeniu
de referinþã valorile, interesele ºi obiectivele naþionale. Securitatea naþionalã este
un drept imprescriptibil care derivã din suveranitatea deplinã a poporului, se funda-
menteazã pe ordinea constituþionalã ºi se înfãptuieºte în contextul construcþiei
europene, cooperãrii euroatlantice ºi al evoluþiilor globale“10, citim în Strategia
de securitate a României. Dacã securitatea este legatã de statul naþional ºi de
apãrarea fiinþei naþionale, cum introducem în ecuaþie NATO, UE, OSCE, insti-
tuþiile, OIG-urile ºi ONG-urile internaþionale? Aºa cum vorbim despre o securitate
naþionalã, putem sã vorbim ºi despre o securitate globalã? Rãspunsul este, în
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mod sigur, da. O singurã privire asupra strategiei Solana dezvãluie cã riscurile
principale la adresa securitãþii identificate în strategia de securitate a Uniunii Eu-
ropene sunt terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masã, conflictele re-
gionale, eºecul statului (proasta guvernare) ºi crima organizatã.11 Aceleaºi riscuri
identificate în Strategia de securitate a României se regãsesc ºi în strategia
Solana ºi în doctrina Bush. Cea mai la îndemânã concluzie este cã riscurile sunt
mai degrabã globale decât regionale ºi cã statele lumii trebuie sã se alinieze pen-
tru a lupta împreunã împotriva duºmanilor comuni.

Dilema de securitate este una din marile probleme la care paradigmele din re-
laþiile internaþionale nu au gãsit un rãspuns coerent. În esenþã, dilema de securitate
aratã cã sporirea securitãþii unui actor înseamnã, de multe ori, diminuarea securitãþii
altuia. Dilema de securitate þine cont de o serie de variabile, de exemplu varia-
bile dependente, cum ar fi echilibrul ofensivã-defensivã ºi diferenþierea ofensi-
vã-defensivã. Consecinþele dilemei securitãþii sunt:

„1. Reducerea propriei capacitãþi militare a statului care iniþiazã dilema securitãþii;
2. creºterea valorii pe care adversarul o ataºeazã ideii de expansiune, ceea ce

îngreuneazã descurajarea adversarului;
3. consum inutil de resurse.“12

Principala consecinþã pe care am identifica-o noi, însã, este faptul cã statele
sunt într-o perpetuã stare de insecuritate ºi cã aceastã neîncredere determinã an-
gajarea în soluþii nu tocmai optime.

Martin Griffiths, în lucrarea sa „Relaþii internaþionale — ºcoli, curente, gân-
ditori“, sintetizeazã: „Relaþiile dintre state au loc în absenþa unui guvern mon-
dial. Pentru realiºti, acest lucru înseamnã cã sistemul internaþional este anarhic,
iar relaþiile internaþionale pot fi cel mai bine înþelese prin descifrarea modului în
care puterea este distribuitã între state“13. Având în vedere cã, afirmã unii teoreti-
cieni, „conflictul este mereu prezent în relaþiile dintre state“14 ºi cã „în condiþii
de anarhie, statele vor alege întotdeauna strategia balansãrii“15, putem sã afir-
mãm cã realiºtii pornesc de la urmãtoarele premise: în primul rând, actorul social
pe care îl discutã realismul este statul. Existã trei concepte fundamentale: inte-
resul naþional, balanþa puterii ºi rãzboiul. Mediul internaþional este unul anarhic,
lipsit de o guvernare mondialã care sã instituie ordinea. Mai mult, interesul sta-
tului (indiferent cã este acel „raison d’etat“ al lui Richelieu sau „realpolitik-ul“
lui Otto von Bismark) trebuie sã se manifeste în acest mediu extrem de compe-
titiv. Echilibrul puterii, aceastã balanþã a puterii, este principalul mijloc prin care
se menþine securitatea în lume. Rãzboiul are valoare ca ameninþare, deci ca po-
tenþial de agresivitate al unei þãri.

„În aceste condiþii, este util din punct de vedere analitic sã definim ceea ce
este scopul statului. Teoriile normative utilizeazã un concept definit ca atare încã
de la formarea sistemului de state, a sistemului internaþional, la mijlocul seco-
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lului al XVII-lea, anume conceptul de raþiune de stat (sau, în limba francezã,
raison d’etat, în formularea cardinalului Richelieu, prim-ministru al Franþei).
Henry Kissinger demonstreazã uriaºa însemnãtate a conceptului de raison d’etat
în structurarea sistemului de state. Raþiunea de stat s-a impus ca un principiu
normativ superior, deasupra oricãror alte interese individuale sau de grup în so-
cietate ºi a devenit un principiu regulator al comportamentului internaþional al
oricãrui stat. Interesului de stat se supun toate celelalte interese. De aici decurge
ºi dimensiunea normativã a interesului, înþeles ca valoare socialã ce încorporeazã
o anumitã aºteptare, dorinþã, dezirabilitate. Interesul este axiologic orientat. Nu
poate fi, deci, definit pe cale ºtiinþificã obiectivã, pentru cã este construit pe cale
socialã, subiectivã.“16

Plecând de la premisa cã existã o dezordine între state ºi cã ordinea se opreºte
la graniþele statului (deci nu existã decât în interiorul acestuia), sistemul interna-
þional este unul anarhic, dupã cum am spus deja. Anarhia subliniazã, în esenþã,
faptul cã nu existã o instanþã supremã care sã instituie ordinea ºi care sã ofere le-
gitimitate. Singurul care poate oferi legitimitate este poporul, dar acesta oferã le-
gitimitate statului, nu sistemului internaþional. Anarhia presupune totodatã ºi
competitivitate, adicã urmãrirea interesului naþional în acest context al dezordinii
la scarã mondialã.Aceastã ciocnire a intereselor duce, iminent, la dilema securitãþii,
despre care am discutat mai sus.

În condiþiile în care fiecare stat îºi urmeazã interesul naþional ºi, în linii mari,
securitatea naþionalã este unul dintre interese, cum se soluþioneazã o ciocnire a
securitãþilor?

„Spre deosebire de realiºti, liberalii considerã relaþiile internaþionale ca o po-
sibilã sursã de progres ºi transformare teleologicã. Ei pun libertatea individualã
mai presus de orice ºi considerã cã statul se cuvine sã fie oprit de la acþiuni de
naturã a o submina.“17 Observãm, deci, cã pentru liberali, actorul social prin-
cipal este individul ºi nu statul. La fel de bine pot fi însã ºi ONG-uri sau diferite
instituþii. Libertatea individualã, democraþia, dar ºi stabilitatea (atât în interiorul
statelor, cât ºi în afara lor) sunt conceptele care stau la baza ºcolii idealiste.
Securitatea se obþine prin pace, susþin idealiºtii.

Realiºtii „considerã cã aºa-numita putere soft, cum ar fi idealurile de guver-
nare democratice, libertãþile civile ºi drepturile omului, este copleºitã în cele din
urmã de puterea materialã a statelor ºi de capacitatea lor de a face uz de violenþã
pentru a-ºi impune rezultatele preferate în faþa altor actori.“18 Cu toate acestea,
„majoritatea conflictelor internaþionale nu sunt rezolvate prin forþa militarã. În
ciuda caracterului anarhic al sistemului internaþional bazat pe suveranitatea
statalã, dilema securitãþii nu conduce la rupturi în esenþa cooperãrii dintre state.
Statele se abþin, de regulã, de la a profita la maximum pe termen scurt de pe urma
altor state (de pildã, prin invazie ºi cucerire).“19 Vedem, deci, o altã abordare a
aceleiaºi probleme. Una dintre valorile fundamentale ale liberalismului este demo-
craþia, iar statele, în ciuda dilemei de securitate, trebuie sã apere aceastã valoare.
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Democraþia, valoare indisolubil legatã de ideea de stat, este totodatã ºi lian-
tul, elementul de legãturã din cadrul sistemului internaþional. Plecând de la
aceastã premisã, idealiºtii considerã cã gestionarea afacerilor externe se face în
funcþie de guvernarea internã a statului, deci securitatea este o prioritate la nivel
global, mai ales cã starea naturalã este pacea.

Edward A. Kolodziej afirmã: „Instituþionaliºtii cautã sã afirme centralitatea
statului în timp ce lãrgesc sfera relaþiilor internaþionale pentru a include ºi alte
interese în afarã de cele strict legate de securitate, presupuse a limita spirala des-
cendentã a conflictului prezis de realiºtii clasici ºi de neorealiºti“20. Conceptul
principal pe care trebuie sã îl avem este acela de instituþie. „Instituþiile devin va-
lori ºi interese esenþiale, de sine stãtãtoare ale statului. Dupã ce le-au creat, sta-
tele îºi definesc tot mai mult interesele pentru a menþine ºi a extinde aceste insti-
tuþii, ºi nu invers, în sensul în care instituþiile ar fi conduse de interesele ºi stimu-
lentele pentru maximizarea puterii.“21

Vedem, deci, cum trebuie sã înþelegem aceste concepte ºi care este rolul insti-
tuþiilor astãzi, din aceastã perspectivã.

„Organizaþiile internaþionale (OI) cuprind organizaþii interguvernamentale
(OIG-uri), precum ONU, ºi organizaþii neguvernamentale (ONG-uri), precum
Comitetul Internaþional al Crucii Roºii“22, aratã Goldstein ºi Pevehouse. Cât
despre instituþii, avem în vedere douã definiþii: prima dintre ele se raporteazã la
instituþiile internaþionale ca la niºte „complexe de reguli ºi norme, identificabile
în spaþiu ºi timp“ (Robert O. Keohane). Cea de-a doua definiþie aratã cã o insti-
tuþie internaþionalã reprezintã „un set de reguli care defineºte modul de relaþio-
nare dintre state (cooperare ºi/sau competiþie). Instituþiile internaþionale încurajeazã
comportamente dezirabile ºi condamnã forme inacceptabile de comportament în
relaþiile dintre state“ (John J. Mearsheimer)23.

Existã trei teorii principale de naturã instituþionalistã: instituþionalismul libe-
ral, securitatea colectivã ºi teoria criticã. Aceste teorii definesc ºi propun soluþii
pentru stabilizarea lumii. John J. Mearsheimer, în lucrarea sa „The False Pro-
mise of International Institutions“, face critica acestor teorii ºi concluzioneazã cã
„instituþiile exercitã o influenþã minimã asupra comportamentului statelor ºi, din
aceastã cauzã, promisiunea ca ele sã furnizeze lumii stabilitate în perioada de du-
pã rãzboiul rece este minorã“. Ne intereseazã în mod deosebit teoria securitãþii
colective. În rezumat, teoria susþine cã forþa nu este singura soluþie pentru rezol-
varea problemelor ºi cã folosirea forþei nu modificã întotdeauna poziþia unui stat.
Mai mult, se subliniazã faptul cã urmãrirea interesului naþional poate sã fie de
multe ori cauza începerii rãzboiului ºi, ca soluþie, statele ar trebui sã priveascã
„the big picture“ ºi sã înþeleagã cã sunt pãrþi ale sistemului internaþional. Aceeaºi
teorie încearcã sã soluþioneze dilema de securitate prin întãrirea încrederii reci-
proce între state.
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Replica datã de Robert O. Keohane ºi Lisa L. Martin în „The Promise of
Institutionalist Theory“24 subliniazã importanþa instituþiilor prin faptul cã aces-
tea reprezintã un instrument foare valoros pe care statele îl pot folosi în vederea
menþinerii stabilitãþii.

Dimensiuni ale securitãþii în contextul expansiunii
tranzacþiilor socio-politico-culturale

Strategiile de securitate aratã cã astãzi lumea trebuie sã îºi uneascã eforturile
pentru a lupta împotriva unor duºmani comuni (terorismul, proliferarea armelor
de distrugere în masã, crima transfrontalierã). Fãrã a neglija aceste principale riscuri
ºi ameninþãri la adresa securitãþii globale, dorim sã definim alte trei dimensiuni
care se aflã în directã legãturã cu securitatea: guvernarea prin reþele, statele eºuate
ºi cyberspace-ul. Toate reprezintã fie cauze ale slãbirii securitãþii, fie ameninþãri
la adresa ei. Discutãm despre ele în contextul globalizãrii pentru cã aceasta este
motorul care a accelerat apariþia ºi multiplicarea reþelelor, a transformat statele
eºuate în riscuri globale ºi a sporit potenþialul negativ al cyberspace-ului.

Dar ce este globalizarea? Dorinþa de a gãsi un rãspuns la aceastã întrebare ne-a
determinat sã încercãm, într-o prima fazã, sã gãsim teorii cu o arie generalã de
aplicabilitate, adicã teorii ale globalizãrii care sã fie valabile fie cã ne referim la
þãri care sunt angrenate în procesul globalizãrii de la început (Marea Britanie,
Franþa), fie cã ne referim la þãri care au perceput mai târziu efectele globalizãrii
(cum ar fi, de exemplu, þãrile din Europa de Est sau þãrile din Africa), fãrã a ig-
nora însã cã fiecare regiune prezintã particularitãþile sale.

De la ideea „unitãþii prin diversitate“ ºi dilemei „unificare sau fragmentare?“,
am constatat cã istoria timpurie nu ne relevã o istorie a lumii, a globului, ci este
o istorie fragmentatã pe diferite regiuni ale lumii, regiuni care nu aveau decât le-
gãturi superficiale ºi marginale cu „ceilalþi“, cu excepþia cazurilor de cucerire
sau colonizare, cazuri în care interacþiunile se purtau la un alt nivel, mai profund.
„Lipsa interdependenþei diferitelor regiuni de pe glob nu a fost o simplã chestiune
de ignoranþã (...) Chiar în 1848, porþiuni vaste ale continentelor erau marcate cu
alb chiar ºi pe cele mai bune hãrþi europene — cum ar fi Africa, Asia Centralã,
interiorul sudului ºi pãrþi din nordul Americii ºi Australia, ca sã nu menþionãm
Oceanul Arctic ºi Antarctica, complet neexplorate.“25 Pornind de la aceastã idee,
noþiunea de globalizare a început sã capete sens, pentru cã fãrã a cunoaºte tre-
cutul nu putem înþelege prezentul. Motivul pentru care regiunile se ignorau re-
ciproc era un simptom al faptului cã nu existau relaþii politice, diplomatice, ad-
ministrative între regiuni. Acest lucru nu este însã valabil ºi pentru economie. O
analizã atentã a relaþiilor economice aratã cã bazele pieþei globale fuseserã puse
deja. Schimbul internaþional ºi-a dublat valoarea între 1720 ºi 1780. Cu timpul,
creºterile au devenit ºi mai mari: în 1870, aratã autorul, valoarea exporturilor ºi
a importurilor pe cap de locuitor din Marea Britanie, Franþa, Germania, Austria
era de patru sau de cinci ori mai mare decât în 1830.
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Pe mãsurã ce din punct de vedere geografic lumea a început sa devinã cuno-
scutã ºi spaþiile albe de pe hartã sã fie umplute cu noi teritorii descoperite, au în-
ceput sã fie puse bazele pieþei economice. Mai mult, cunoaºterea celorlalþi a dus
la un schimb cultural ºi la nevoia de a înþelege ceea ce era diferit, sã-i cunoºti pe
ceilalþi fiind o condiþie necesarã pentru a ne cunoaºte pe noi înºine. Ceea ce ne-a
interesat în mod deosebit a fost identificarea unor teorii care sã accentueze im-
portanþa culturii ºi a factorilor de naturã moralã în procesul globalizãrii. Majo-
ritatea discursurilor au ca direcþie principalã de analizã factorul economic. Se
vorbeºte în termeni de crizã economicã, creºtere economicã sau se fac analize
pentru a se constata creºterea, scãderea sau orice tip de modificare la nivel eco-
nomic. Nu punem în discuþie utilitatea ºi relevanþa acestor analize. Ne-a intere-
sat, însã, un discurs al cãrui element central este factorul moral. „Integrarea ra-
pidã a societãþilor care în trecut au fost marginalizate este cel mai bun lucru care
s-a întâmplat în perioada postrãzboi.“26 Argumentele aduse acestei idei sunt cã
procesul integrãrii este o colaborare între graniþe, între societãþi ºi între culturi,
colaborare ce nu are legãturã cu elitele birocratice ºi cu discuþiile care se poartã
între Nord ºi Sud la nivel de putere centralã. Mai mult, fenomenul are ca efect o
descentralizare a puterii de la þãrile dezvoltate la restul lumii, iar acest lucru a
creat numeroase oportunitãþi pentru þãrile mai puþin dezvoltate. Criticile aduse
expansiunii globale, considerã autorul, sunt profund imorale pentru cã „este pro-
fund imoral sã se excludã aspiraþiile lumii a treia numai ca sã se menþinã con-
fortul modelului occidental de muncã. Criticii procesului de globalizare susþin cã
sunt mai mulþi cei care ies în pierdere decât cei care câºtigã. Acest lucru este fals,
atât în termeni relativi cât ºi în termeni absoluþi, iar studiile economice demon-
streazã asta“27.

Teoria lui Hobsbawm despre lumea unificatã ne aratã cã putem vorbi despre
o formã incipientã a globalizãrii începând încã de la primele descoperiri geogra-
fice. Argumentul pe care îl aduce autorul este acela cã dezvoltarea relaþiilor eco-
nomice, politice, administrative a dus la o cunoaºtere a celorlalþi ºi deci la o înþe-
legere a contextului în care fiecare þarã se aflã — parte a unui întreg, a unui sis-
tem mondial. Expansiunea stilului de viaþã occidental a dus la alterarea culturilor
indigene ºi la importarea elementelor negative ale Occidentului, a dus la o ame-
ricanizare a globului. Acest lucru nu poate decât sã afecteze individualitatea ºi
sã creeze o formã fãrã fond, mai ales în þãrile lumii a treia. Trebuie sã înþelegem
cã importarea stilului de viaþã american, în condiþiile în care în societãþile „gaz-
dã“ nu existã resursele necesare adoptãrii acestui stil, duce la o ineficientã asimi-
lare a lui, la copierea ºi aplicarea forþatã a modelului occidental. Pentru cã un stil
de viaþã, mai mult decât sã fie preluat, trebuie sã fie înþeles ºi adaptat structurilor
societãþilor respective, þinându-se cont de particularitãþile fiecãreia.

Conºtientizarea ºi cunoaºterea celorlalþi nu deþine un potenþial de declanºare
a conflictelor ºi nu este un risc la adresa securitãþii. Numai ameninþarea ºi nesi-
guranþa pot sã facã acest lucru, ºi asta se întâmplã atunci când „celãlalt“ impune
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(prin forþã fizicã sau psihologicã) propriile standarde. Resurgenþele religioase
din ultima perioadã sunt tocmai rãspunsul pe care l-a primit Occidentul de la te-
ritoriile mai mici, în speþã cele din Orientul Mijlociu. Acest rãspuns ar trebui sã
funcþioneze ca un semnal de alarmã pentru lumea apuseanã. Un lucru pe care noi
nu ni-l explicãm deocamdatã este de ce reacþia principalã a fost resurgenþa reli-
gioasã, întoarcerea la credinþã ºi la sacru, ºi nu altã formã de manifestare, cum
ar fi întãrirea statului naþional ºi solidificarea identitãþii naþionale.

Teoretizarea globalizãrii nu ar fi însã completã dacã nu ne-am referi la efec-
tele ei, pozitive ºi negative. Printre autorii care descriu efectele ei îi menþionãm
pe Stiglitz ºi pe Shaw. Stiglitz aduce în discuþie un subiect foarte interesant:
abandonarea globalizãrii. Deºi pentru autor acest lucru nu este posibil ºi nici
dezirabil, pe noi ne-a determinat sã ne gândim „cum ar fi dacã...“. Am încercat
sã ieºim pentru un moment din realitatea societãþii contemporane ºi sã ne imagi-
nãm cum ar fi dacã procesul globalizãrii s-ar stopa ºi ar avea loc un revers al a-
cestui fenomen: o reîntoarcere în trecut. Închiderea graniþelor, diminuarea
schimburilor economice, autarhism în unele þãri, încetarea schimburilor cul-
turale ºi a întrajutorãrii reciproce. Evident cã am exagerat, pentru cã niciunul din
lucrurile de mai sus nu poate fi absolut, dar am încercat sã conºtientizãm opusul
globalizãrii. Sentimentul a fost unul de frustrare. Revenind însã la analiza lui
Stiglitz, vom accentua ºi noi efectele pozitive ale globalizãrii: îmbunãtãþirea stã-
rii de sãnãtate a oamenilor, intensificarea luptei duse de societatea civilã pentru
democraþie ºi dreptate socialã. Fãrã dubiu, nivelul de trai a crescut. Accesul la
serviciile statului (sãnãtate, educaþie ºi aºa mai departe) a devenit mai facil. Fap-
tul cã aceste servicii ºi instituþiile respective funcþioneazã deficitar este un alt su-
biect de discuþie. Ne intereseazã, în primul rând, accesul la ele ºi modificarea sti-
lului de viaþã. Îmbunãtãþirea stilului de viaþã, mai exact, este o consecinþã la ni-
vel individual a globalizãrii.

Stiglitz considerã cã nu globalizarea constituie problema, ci felul în care ea a
fost pusã în aplicare. Autorul îºi pãstreazã optimismul cã globalizarea, înþeleasã
ºi aplicatã corespunzãtor, poate avea efecte benefice generale. Care sunt soluþiile
factuale ºi fezabile, este sarcina elitelor sã descopere ºi sã punã în aplicare. Martin
Shaw, spre exemplu, propune ca soluþie dezvoltarea unor politici sociale globale,
politici care sã vizeze toate aspectele vieþii sociale, dar ºi problemele macro de
gravã importanþã, cum ar fi poluarea, încãlzirea globalã ºi tot ce þine de domeniul
ecologiei. Cum anume va fi înfãptuitã globalizarea ºi cum vor fi gestionate efec-
tele ei negative pe viitor rãmâne de vãzut.

Guvernarea prin reþele ºi securitatea

Globalizarea a modificat sistematic inclusiv mediul politic, mai ales cine ia
deciziile ºi felul în care se iau deciziile la acest nivel. John Mollenkopf aratã cã
guvernarea este spaþiul de acþiune al „coaliþiilor politice dominante“28. Acest lu-
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cru subliniazã faptul cã astãzi discuþia se poartã la nivelul guvernãrii prin reþele.
Reþeaua este un tip de coaliþie politicã dominantã, adicã o alianþã pe termen lung
structuratã în jurul unor interese particulare, care are ca obiectiv câºtigarea ale-
gerilor ºi posedã „puteri latente“ (preemptive power, care produce rezultate prin
impunerea voinþei ºi soluþionarea problemelor) sau „sistemice“ (systemic power)
de organizare a spaþiului politico-social.29 Fãrã a neglija statele, instituþiile ºi
corporaþiile ca actori fundamentali, teoria guvernãrii prin reþele introduce în dis-
cuþie acest al patrulea actor — reþeaua — care contureazã un alt fel de tablou în
contextul globalizãrii.

Gerry Stoker, Clarence Stone, Harold Wolman analizeazã spaþiul politic prin
„teoria regimurilor“. Regimul poate fi definit ca fiind „o grupare informalã dar totuºi
stabilã cu acces la resurse instituþionale care îi permit sã deþinã un rol important
în luarea deciziilor ce þin de guvernare“.30 Necesitatea analizãrii acestui nou
actor s-a nãscut pe fondul schimbãrilor rapide la care este supusã lumea. Deºi pânã
de curând guvernarea prin reþele era o teorie nu foarte agreatã, criza financiarã a
arãtat cât de interconectaþi suntem ºi cât de puternice sunt aceste reþele. Însã mai
mult decât a discuta conceptul de guvernare prin diferiþi actori, teoria regimurilor
subliniazã ºi noile raþiuni care duc la procesul decizional astãzi — interesele.

„Teoria regimurilor rescrie practic teoria clasicã a puterii, elaboratã de Max
Weber. Aceasta pentru cã, în timp ce la Max Weber puterea politicã este intere-
satã de impunerea unei voinþe asupra altui actor, pornind de la o bazã legitimã
de tip popular ºi în cadrul statului — singura instituþie legitimã pentru gestiunea
puterii la scarã generalã, în epoca postmodernã centrul de gravitaþie nu mai este
poporul, ci interesul particular. Actorul puterii înceteazã sã mai fie guvernul, sta-
tul sau întreprinzãtorul cu girul societãþii — al statului —, ci reþeaua. Reþeaua
nu mai are nevoie de legitimitate popularã, adicã de consultarea electoratului ºi
a parlamentului pentru a acþiona. Guvernarea nu mai are niciun motiv (cetãþeanul,
interesele lui) pentru a da socotealã, deci pentru a fi transparentã. Ceea ce con-
teazã este managementul imaginii în faþa publicului, ca acesta sã tolereze urmã-
rirea intereselor. Reþeaua nu mai are nevoie de legitimitate pentru cã nu mai are ne-
voie de transparenþa mecanismului democratic pentru a-ºi justifica deciziile.“31

Cum mai putem discuta despre securitate ºi menþinerea ei în acest context?

Statele eºuate ºi securitatea

Conceptul de stat eºuat este unul relativ recent în literatura de specialitate.
Una din caracteristicile statelor eºuate se referã la ameninþãri. Statele eºuate sunt
„...statele care sunt considerate potenþiale ameninþãri la adresa securitãþii [noas-
tre americane] (cum ar fi Irakul) sau a altora care au nevoie de intervenþia noas-
trã pentru a salva populaþia de o ameninþare internã (ca în Haiti). Deºi se recu-
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noaºte faptul cã acest concept este «frustrant de imprecis», unele caracteristici
primare ale statelor eºuate pot fi identificate. Unul este inabilitatea sau lipsa bu-
nãvoinþei de a-ºi proteja cetãþenii de violenþã ºi, poate, chiar de distrugere. O altã
caracteristicã este tendinþa acestora de a se considera dincolo de jurisdicþia oricãror
legi naþionale sau internaþionale ºi, ca urmare, libere de a continua agresiunile ºi
violenþele. ªi, dacã aceste state au forme democratice, atunci acestea suferã de
un serios «deficit democratic», ce le priveazã instituþiile formale democratice de
substanþã realã.“32

Strategia de securitate a Uniunii Europene vorbeºte despre statele eºuate ca
fiind una din problemele cu care se confruntã lumea azi. Proasta guvernare, co-
rupþia, instituþiile ineficiente genereazã instabilitate regionalã. Instabilitatea este,
în primul rând, manifestarea lipsei controlului. Aºa cum am vãzut, fãrã control
nu putem avea securitate.

Trebuie sã facem distincþia între state puternice, state slabe ºi state eºuate:
„state puternice – state slabe (weak and strong states) are în vedere nivelul coe-
ziunii socio-politice; puteri slabe – puteri «puternice» (weak and strong powers)
se referã la capacitatea economicã ºi militarã. Puteri slabe ca Austria, Olanda,
Norvegia sunt, toate, state puternice. Puteri importante, ca Brazilia, Pakistan, In-
donezia sunt state slabe. Superputeri, ca odinioarã URSS ºi astãzi China, sunt
state slabe. Puterea uriaºã a Uniunii Sovietice a fost obþinutã prin slãbirea per-
manentã a statului. URSS a eºuat ca stat pentru cã, aplicând referenþialul nostru,
necesara coeziune social-politicã a statului (înseamnând realizarea unei identitãþi
colective puternice, deasupra identitãþilor naþionale ºi etnice din imperiu, adeziunea
din convingere la ideologia comunistã ºi un sistem instituþional optim, neafec-
tat de corupþie) nu s-a putut realiza.“33

Insecuritatea este o trãsãturã esenþialã a statelor slabe. În primul rând, existã
state slabe ca urmare a unei relaþii de dependenþã de o mare putere (sau depen-
dencia, termen în spaniolã, desemnat a descrie situaþia statelor din America La-
tinã, dependente, cele mai multe, de Statele Unite). În al doilea rând, existã state
slabe, îndeosebi în lumea a treia ºi în fosta Uniune Sovieticã, în care elementele
fundamentale ale statalitãþii (populaþie, identitate, teritoriu, structurã instituþio-
nalã) sunt insuficient sau precar definite. În al treilea rînd, existã state slabe într-un
numãr de þãri care, chiar dacã au realizat o anumitã formã de coeziune internã
(de obicei prin regimuri politice autoritare), se manisfestã pe plan internaþional
ca puternice surse de instabilitate ºi insecuritate (Coreea de Nord, Libia, Cuba).
Ceea ce este comun statelor slabe, din oricare categorie menþionatã mai sus, este
nivelul relativ ridicat de riscuri interne, care oricând se pot transforma în ame-
ninþãri la adresa guvernãrii, întrucât „statele slabe sau nu au, sau nu au reuºit sã
realizeze un consens politic ºi societal de suficientã stabilitate pentru a elimina
utilizarea pe scarã largã a forþei ca element major ºi de continuitate în viaþa poli-
ticã a naþiunii“34.

Statele slabe sunt o ameninþare la adresa securitãþii pentru cã ele au cel puþin
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una din trãsãturile de mai jos:
„1. Violenþã politicã manifestã (Afganistan, Irak, Coasta de Fildeº, Somalia);
2. Acþiuni represive ale poliþiei politice (Belarus, Rusia, China, Coreea de Nord,

Ucraina înainte de Iuºcenko);
3. Conflict politic manifest între diferite grupuri, inspirate de ideologii con-

flictuale, relativ la ideologia dezirabilã pentru organizarea statului (Peru, Turcia,
Iran, Salvador);

4. Lipsa unei identitãþi naþionale comune sau/ºi prezenþa unor grupuri naþionale
(minoritãþi) cu obiective politice competitive (Sudan, fosta Iugoslavie, Sri Lanka);

5. Lipsa unei autoritãþi politice recunoscute (Liban, Uganda, Bosnia-Herþegovina);
6. Absorbþia societãþii civile de cãtre stat, prin controlul formelor de asociere,

controlul asupra media, eliminarea grupurilor alternative (Rusia, China, Iran).“35

Cyberspace-ul ºi securitatea

Un ultim element pe care dorim sã îl discutãm, în directã legãtura cu securitatea,
se referã la cyberspace. Ne intereseazã acest lucru pentru cã „unii autori au su-
gerat cã TIC (tehnologia informaþiei ºi a comunicãrii) faciliteazã apariþia noilor
forme de interacþiune umanã prin intermediul cyberspace-ului; un domeniu pu-
blic generat de computer care nu are graniþe teritoriale sau atribute fizice ºi care
poate fi folosit permanent“,36 ceea ce, în esenþã, presupune ºi cã este mai greu
de controlat. „Într-adevãr, internetul este atât de divers încât nu este controlat de
o singurã autoritate, însã este sau poate fi supravegheat de câteva grupãri care
sunt interesate ºi au mijloacele financiare ºi tehnologice sã urmãreascã, filtrat
sau nu, comunicarea care se deruleazã prin intermediul internetului ºi al altor
mijloace de comunicare digitalã.“37 Ajuns sub apanajul reþelelor sau al diferi-
telor grupuri de interes, cyberspace-ul poate lesne ajunge un instrument îndrep-
tat împotriva securitãþii.

Cyber Security Policy and Research Institute38 încearcã educarea ºi familiari-
zarea societãþii cu cyberspace-ul ºi atrage, totodatã, semnale de alarmã vizavi de
securitatea pe care o implicã mediul virtual. Discuþiile despre cyberspace nu sunt
însã recente. În 1996, Federation of American Scientists39 a prezentat un raport
despre securitate ºi ameninþãrile la adresa NII (National Information Infrastructure).
Concluzia principalã a fost cã lumea este dependentã de cyberspace, ceea ce în-
seamnã cã trebuie acordatã mai multã atenþie domeniului. Renunþarea la viaþa
electronicã este imposibilã ºi, în plus, nici nu este dezirabilã. Totul circulã mult
mai repede prin internet ºi valoarea acestuia este resimþitã inclusiv în plan indi-
vidual. Problema de fond este cã pe mãsura ce creºte importanþa cyberspace-ului,
creºte si vulnerabilitatea acestuia la atacuri.

Concluzii
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În anul 1974, Immanuel Wallerstein propune teoria sistemului mondial mo-
dern. În rezumat, autorul explicã apariþia ºi expansiunea lumii moderne. Dacã ar
trebui sã definim conceptul de mai sus, atunci ar trebui sã menþionãm ca el este
un complex politic, social ºi economic întemeiat pe unica diviziune socialã a
muncii. Este eterogen politic ºi omogen economic. Sistemul mondial modern
este împãrþit în centru, semiperiferie ºi periferie.40 Totodatã, sistemul mondial
modern este în continuã schimbare. Complexitatea relaþiilor internaþionale se
modificã periodic, în sensul cã mutã centrul, semiperiferia ºi periferia. Ultimele
schimbãri relevante, identificate de Henry Kissinger, au „dezordonat“ sistemul
mondial modern. „...America ºi-a declarat intenþia de a construi o nouã ordine
mondialã aplicând întregii lumi valorile sale interne.“41 Noua ordine mondialã
este, însã, una „dezordonatã“. Kissinger identificã trei tipuri de state care, deºi
se autonumesc „naþiuni“, nu au atributele unor state-naþiuni: teritoriile cu carac-
teristici etnice desprinse din vechile imperii, naþiunile postcoloniale ºi statele de
tip continental. Acestea din urmã vor pune bazele unei alte noi ordini mondiale.42

Schimbarea ordinii mondiale ºi a sistemului mondial modern are un impact
direct asupra evoluþiei conceptului de securitate. „În anii care vor veni“, susþine
autorul, „toate relaþiile atlantice tradiþionale se vor modifica. Europa nu va mai
simþi nevoia de pânã acum de protecþie americanã ºi-ºi va urmãri mult mai
agresiv propriul interes economic; America nu va mai fi dispusã sã sacrifice atât
de mult pentru securitatea europeanã ºi va fi tentatã de izolaþionism sub diverse
înfãþiºãri; în consecinþã, Germania va insista asupra influenþei politice la care îi
dã dreptul puterea sa economicã ºi militarã ºi nu va mai fi atât de sentimental de-
pendentã de sprijinul militar american ºi de cel politic francez.“43

NATO ºi relaþiile sale cu Uniunea Europeanã vor contura aceste predicþii. Ro-
lul sãu în securitatea internaþionalã, deºi nu atât de puternic ca în trecut, este încã
unul clar. „Viitorul relaþiilor atlantice nu rezidã în relaþiile Est-Vest, ci în rolul
decisiv al primelor în ajutarea Americii de a face faþã evoluþiei previzibile a sec.
XXI. La momentul scrierii acestei cãrþi, este imposibil de spus care din forþele
ce tãlãzuiesc va exercita cea mai puternicã dominaþie sau cea mai mare amenin-
þare, sau în ce combinaþie: dacã va fi Rusia, China sau Islamul fundamentalist.
Însã capacitatea Americii de a face faþã oricãreia dintre aceste evoluþii va fi spo-
ritã prin cooperarea naþiunilor Atlanticului de Nord.“44

Prin urmare, oricare paradigmã, fie ea realistã, fie idealistã (sau poate institu-
þiile internaþionale) este rãspunsul la problemele actuale, securitatea rãmâne con-
ceptul comun fiecãrui stat, chiar dacã viziunile asupra acestuia diferã. În mod
cert, globalizarea a restructurat unele semnificaþii. Raporturile dintre state se
modificã, centrul se schimbã. Bipolaritate, multipolaritate, indiferent de struc-
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turã, un lucru e cert: nu este suficient ca strategiile de securitate sã conþinã ace-
laºi discurs. Este evident cã azi unii duºmani sunt comuni. Dar ei sunt mai mult
decât terorism, criminalitate transfrontalierã ºi proliferarea armelor de distrugere
în masã. De altfel, nu am acoperit lista riscurilor nici prin definirea reþelelor sau
a statelor eºuate. Sãrãcia, analfabetismul, mortalitatea infantilã, situaþia învãþã-
mântului, starea sistemului de sãnãtate sunt, de asemenea, ameninþãri directe la
adresa securitãþii.
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