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Dupã încheierea Rãzboiului Rece, controversele ºi dezbaterile asupra rela-
þiilor dintre Rusia ºi NATO au reprezentat o dominantã a tematizãrii securitãþii
europene. Ideea unanim rãspânditã este cã relaþia Rusia-NATO s-a îmbunãtãþit
în aceastã perioadã, cu toate cã nu existã dovezi care sã ateste modul concret în
care aceasta s-a produs ºi nici un acord care sã reflecte o schimbare fundamen-
talã în acest sens.
Dupã destrãmarea URSS, din decembrie 1991, NATO a continuat sã facã

eforturi pentru a-ºi defini propria identitate ºi a-ºi clarifica raþiunea de a exista.
Organizaþia a cunoscut un progres considerabil odatã cu sporirea aspiraþiilor sale
politice, lucru în parte reflectat de procesul de extindere ºi de lãrgire a arealului
sãu operaþional. În acelaºi timp, Alianþa a încercat sã intensifice cooperarea cu
Rusia dar aceasta a devenit mai reticentã pe mãsurã ce tranziþia sa spre demo-
craþie a devenit mai incertã. Liderii ruºi s-au pronunþat împotriva instituþiilor
„strãine“ (în special NATO) ce operau în fosta zonã sovieticã, fiind în acelaºi
timp convinºi de importanþa instituþiilor în cadrul cãrora Rusia avea un statut
proeminent. La momentul respectiv, guvernul rus considera CSCE ca fiind un
element important al securitãþii europene. Cu toate astea, echipa de la Kremlin,
condusã de preºedintele Boris Elþîn, a anunþat cã scopurile politicii externe erau
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„participarea deplinã în cadrul instituþiilor economice internaþionale cum ar fi
Fondul Monetar Internaþional, integrarea în comunitatea statelor democratice ºi
chiar statutul de membru NATO“1. Pe data de 21 decembrie 1991, într-o scri-
soare cãtre Aliaþi, Elþîn afirma surprinzãtor: „Astãzi ne întrebãm dacã admiterea
Rusiei în NATO poate fi un scop politic pe termen lung“2.
Euforia Kremlinului referitoare la eforturile Vestului de a include Rusia în

clubul puterilor vest-europene s-a dovedit rapid a fi o decepþie. Spiritul de co-
operare al Rusiei a fost considerat de Moscova o concesie fãcutã NATO ºi, prin
urmare, ea se aºtepta din partea Alianþei la o rãsplatã corespunzãtoare pentru
acest comportament. În scrisoarea cãtre liderii þãrilor vest-europene, Elþîn afirma
cã: „Noi favorizãm o situaþie în care relaþia dintre þara noastrã ºi NATO va fi
mult mai cãlduroasã decât cele dintre Alianþã ºi Europa de Est. Apropierea dintre
NATO ºi Rusia, incluzând interacþiunea în domeniul instaurãrii pãcii ar trebui sã
se dezvolte mult mai rapid“3. În realitate, lipsa de reacþie a NATO, asociatã cu
noul tip de leadership de la Moscova orientat cãtre valorile vest-europene, au
creat probleme în raport cu forþele neocomuniste ºi naþionaliste. În orice caz, pe-
rioada cuprinsã între sfârºitul anului 1991 ºi toamna anului 1993 a fost denumitã
de istorici „lunã de miere“ sau „perioada de idealism romantic“4.

Parteneriatul pentru Pace, o primã încercare de parteneriat?

Politica Rusiei faþã de NATO a devenit mult mai prudentã din ianuarie 1994
dupã ce acesta din urmã a început sã promoveze Parteneriatul pentru Pace (PFP).
În primul rând, încã de la început, ruºii au fost îngrijoraþi cã „Parteneriatul asi-
gura numai o acoperire diplomaticã pentru un proces de extindere din care Rusia
a fost exclusã“5. În al doilea rând, în 1994, Rusia a fost extrem de nemulþumitã
de decizia NATO de a folosi aviaþia împotriva forþelor militare sârbe în Bosnia,
fãrã o consultare prealabilã cu Moscova. Acesta a fost ºi motivul invocat de
Kremlin pentru decizia de a amâna semnarea acordului de aderare la PFP. Unii
analiºti au denumit acest eveniment ca fiind prima crizã realã în relaþiile NATO-
Rusia de dupã sfârºitul Rãzboiului Rece6. Referindu-se la motivul amânãrii ade-
rãrii la PFP, ministrul de externe de la acea vreme, Andrei Kozyrev, declara:
„Noi suntem interesaþi de o relaþie mult mai serioasã cu NATO decât cadrul unui
simplu document, astfel surprizele ºi mãsurile unilaterale, în special cele militare,
pot fi dirijate în zonele în care putem coopera foarte strâns“7. În plus, o mare parte
dintre liderii ruºi continuau sã pretindã un statut de putere mondialã de prim-rang
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pentru Rusia. În acest sens, Andrei Kozyrev declara cã: „Rusia va rãmâne o su-
perputere nu numai în ce priveºte armele nucleare ºi puterea sa militarã dar ºi în
explorarea spaþiului ºi crearea ultimelor tehnologii, ca sã nu mai vorbim de re-
sursele naturale ºi poziþia geostrategicã“. Referindu-se la relaþia cu SUA,
Kozyrev considera cã „Rusia poate fi doar un partener egal, ºi nu unul subor-
donat“8. Drept urmare, aceastã afirmaþie a fost perceputã de cãtre membrii
Alianþei ca o aluzie la faptul cã Rusia doreºte sã aibã un statut PFP. Douã luni
mai târziu, în timpul întâlnirii miniºtrilor de externe din þãrile NATO, un mesaj
important a fost transmis Kremlinului: „[…] sperãm ºi aºteptãm ca Rusia sã ni
se alãture în dezvoltarea unui Program de Parteneriat Individual extins ºi cuprin-
zãtor[…] asemenea celorlalþi parteneri, relaþia noastrã cu Rusia, incluzând do-
menii din afara Parteneriatului pentru Pace, vor fi dezvoltate în timp9. În acest
mod se exprima faptul cã înþelegeri speciale cu anumiþi parteneri erau imposibile
în afara PFP. Ca urmare a acestei schimbãri de abordare din partea NATO, în iu-
nie 1994, Rusia a acceptat sã se alãture Parteneriatului pentru Pace10. Înþelege-
rea, denumitã ºi „no vetoes, no surprises“, presupunea ca membrii Alianþei sã nu
ia nicio decizie importantã fãrã consultarea prealabilã a Moscovei. În contrapartidã,
Rusia a acceptat sã nu aibã drept de veto în procesul de luare a deciziilor NATO11.
Mulþi cercetãtori sunt de pãrere cã Kremlinul a semnat PFP cu scopul prin-

cipal de a-l folosi ca instrument pentru influenþarea procesului de extindere a
NATO. În acest sens, OksanaAntonenko sublinia: „Rusia a aderat în final la PFP
în iunie 1994 sperând sã-l transforme într-o alternativã a NATO pentru þãrile
Europei Centrale ºi de Est, ºi nu într-un mecanism care sã le pregãteascã pentru
a deveni membre. PFP a fost înainte de toate un instrument politic: de fapt, Rusia
a dorit sã creascã costurile extinderii prin ameninþarea cu retragerea din parte-
neriat.[…] Rusia nu a vãzut principalele ei pârghii de influenþare ca fiind ale
unui parteneriat activ, ci ameninþarea cu ruperea completã a acestuia“12.

Impactul extinderii NATO asupra relaþiei cu Rusia

Deteriorarea semnificativã, începãnd cu anul 1994, a relaþiilor dintre Rusia ºi
NATO s-a produs ºi din cauza politicii Moscovei, care a devenit din ce în ce mai
angrenatã în dorinþa de a opri NATO sã devinã o prezenþã dominantã pe scena
securitãþii europene. Principala tacticã a diplomaþilor ruºi în tentativa de a-ºi
atinge obiectivele statale proprii în privinþa relaþiei cu NATO a fost sã facã o pre-
siune puternicã în favoarea CSCE ca principalã instituþie de securitate din Eu-
ropa. Mai mult, Guvernul Elþin a susþinut insistent dreptul Rusiei de a acþiona în
fosta zonã sovieticã fãrã a primi sancþiuni de la vreun outsider.

3 RELAÞIA RUSIA–NATO DUPÃ DETRÃMAREA URSS 119

————————
8 Izvestia, 11 martie 1994.
9 Vladimir Baranovsky, „Russian foreign policy priorities and Euroatlantic multilateral institutions“, The

International Spectator, nr.1, January-March 1995, p. 38.
10 Martin A.Smith, Rusia and NATO since 1991. From Cold War through cold peace to partnership?,

Routledge, 2006, p. 61.
11 Nezavisimaia Gazeta, 02 iunie 2000, http://nvo.ng.ru/wars/2000-06-02/1_newpage.html
12 Oksana Antonenko, Russia, NATO and European Security after Kosovo, International Institute for

Strategic Studies, 1999, p. 128.



Fãrã îndoialã, principalul motiv al disputei în relaþiile bilaterale l-a reprezen-
tat extinderea Alianþei NATO. Pânã la finele anului 1994 lãrgirea NATO deve-
nise o problemã extinsã în toate relaþiile de securitate europeanã ale guvernului
rus. O parte semnificativã din elita politicã rusã avea sentimentul cã extinderea
NATO are legãturã directã cu încercarea de a diminua influenþa Rusiei. Acest
lucru a fost demonstrat, fãrã ezitare, la Summit-ul CSCE din decembrie 1994,
unde preºedintele Elþin a fãcut din problema extinderii un subiect dominant al
discursului sãu, ameninþându-i într-un mod scandalos pe liderii occidentali
asupra riscului ca Europa „sã se scufunde într-o pace rece“13.
Susþinãtorul extinderii Alianþei în cadrul primei administraþii Clinton,

Richard C. Holbrooke, a afirmat, în decembrie 1996, în faþa Consiliului pentru
Relaþii Externe: „Obiecþiile Rusiei sunt bine cunoscute ºi spuse cu voce tare.
Totuºi, nu existã nici un indiciu cã acest lucru reprezintã o problemã esenþialã
între Rusia ºi SUA. Acesta este un aspect minor, ce nu va determina viitorul Ru-
siei, ºi nici rezultatul luptelor pentru putere din Rusia sau din structura militarã
a Rusiei[…]. Discuþiile private aratã cã ruºii obiecteazã din reflex, la fel opu-
nându-se desfãºurãrii Pershing-ului14 în anii 80. Pânã la urmã, ei vor accepta ex-
tinderea ºi nu o vor privi ca o ameninþare directã pentru Rusia“15. În mod con-
cret, guvernele ruse au consimþit ca fait accompli primul val al extinderii
NATO16, iar în 2004, contrar voinþei lor, au fãcut acelaºi lucru pentru un al doi-
lea val al lãrgirii Alianþei17.
Decizia NATO de extindere spre Est, în teritoriile fostului bloc sovietic, a fost

justificatã în mod public de arhitecþii acesteia ca fiind o formulã ce ar determina
stabilitate în Europa Centralã ºi de Est. Aceastã politicã, aplicatã în ciuda opo-
ziþiei intransigente a administraþiei Elþin a servit, de asemenea, altor douã sco-
puri, deºi acestea au fost rareori exprimate la fel de direct ca cel subliniat mai
sus. Pe de o parte, ea a reflectat încercarea Vestului de a se elibera de sentimentul
de vinovãþie pentru a nu fi intervenit în ajutarea þãrilor mici din aceastã zonã în
deceniile în care acestea s-au aflat sub comunism, pe de altã parte, ea a fost me-
nitã sã þinã la distanþã Rusia postcomunistã pentru a nu mai putea exercita vreodatã
influenþa proeminentã pe care a exercitat-o URSS în Europa18.

Cooperare în Bosnia…Conflict în Kosovo

În pofida relaþiei deteriorate dintre Rusia ºi NATO, cooperarea militarã între
ele în aceastã perioadã a fost destul de strânsã. În 1995, au participat la misiunea
de menþinere a pãcii în Bosnia ºi Herþegovina, în cadrul cãreia Rusia a avut cel
mai numeros contingent non-NATO. Pe de altã parte, puþini ruºi au perceput mi-
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siunea IFOR/SFOR din Bosnia ca pe un succes politic ºi, prin urmare, partic-
iparea trupelor ruseºti într-o operaþie condusã de NATO a fost îndelung critica-
tã19. Nadia Arbatova, de la Departamentul de Studii Politice Europene al Cen-
trului pentru Integrare Europeanã, considera cã prin acceptarea invitaþiei NATO
de a participa la IFOR Rusia a acceptat implicit Acordul de Pace de la Dayton ºi
procesul de implementare a lui. Din punctul de vedere al Moscovei, participarea
Rusiei a fost inegalã ºi umilitoare, de vreme ce Rusia nu are niciun cuvânt de
spus în NATO20.
Dupã aceste operaþiuni de menþinere a pãcii, membrii NATO au decis sã

meargã mai departe acordând un statut special Rusiei. Secretarul Apãrãrii al
SUA de la acea vreme, William Perry declara în acest sens: „[Noi] trebuie sã
creãm un nou rol pentru Rusia în cadrul NATO, un rol prin care Rusia ar trebui
sã participe la cât mai multe activitãþi în cadrul NATO ... [Noi] aºteptãm ºi spe-
rãm cã Rusia va juca un rol major în acest super-parteneriat corespunzãtor statu-
tului ei de mare putere“21. Pe de altã parte, în opinia unor experþi lucrurile au
evoluat în acestã direcþie în principal pentru a diminua reacþia negativã a Rusiei
faþã de viitoarea lãrgire a Alianþei22.
Ca urmare a acestor presiuni guvernul rus a acceptat în 1997 semnarea Ac-

tului Fondator NATO-Rusia privind Relaþiile Mutuale, Cooperarea ºi Securitatea
ºi, în consecinþã, crearea un nou forum, Consiliul Permanent Întrunit (PJC). Pe
de o parte, Moscova a privit noul forum ca pe o oportunitate de a influenþa pro-
cesul de luare a deciziilor în cadrul NATO23. În acelaºi timp, administraþia Clinton
privea lucrurile diferit: „PJC este un mecanism consultativ ºi...consultare în
limbaj diplomatic înseamnã numai discuþii împreunã. Nu înseamnã o situaþie în
care noi suntem obligaþi sã negociem. Nu înseamnã cã sunteþi într-o situaþie în
care sunteþi obligaþi sã luaþi o decizie...“24.
Cu toate cã PJC pãrea, la început, a fi deosebit de util, iar cooperarea fusese

iniþiatã pe o varietate largã de domenii, foarte curând a devenit clar faptul cã
acesta nu funcþiona cum s-a presupus iniþial. PJC a încetat complet sã func-
þioneze în momentul în care NATO a decis lansarea campaniei aeriene împotriva
Iugoslaviei, la 24 martie 1999, în ciuda puternicei opoziþii a Rusiei. Acþiunea
NATO a dat startul unei perioade de confruntãri care a condus la cel mai scãzut
nivel al relaþiilor dintre Rusia ºi Alianþã, denumit ºi Criza Kosovo.
Folosirea forþei împotriva unui stat suveran fãrã acordul Consiliului de Securitate

al ONU a fost unanim condamnatã de cãtre guvernul rus ºi de cãtre Duma de
Stat. Din punctul de vedere al Rusiei, Rezoluþia Consiliului de Securitate 1199
nu a fãcut altceva decât sã dea dreptul Alianþei de a acþiona în numele comuni-
tãþii internaþionale. Loviturile aeriene asupra Iugoslaviei au reprezentat o încãl-
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care gravã a Cartei ONU25 ºi, mai mult decât atât, acest atac aerian a fost per-
ceput la Kremlin ca o demonstraþie a modului selectiv în care Alianþa abordeazã
conceptul de securitate.
În ciuda acestor probleme serioase, Rusia a continuat sã participe la operaþiile

Forþei de Stabilizare (SFOR) din Bosnia-Herþegovina ºi a solicitat sã se alãture
Forþei Kosovo (KFOR) în iunie 1999, din nou sub comanda NATO. Rusia ºi-a
continuat misiunea în SFOR, în mare parte, datoritã intenþiei de a demonstra cã
Moscova nu ºi-a pierdut influenþa ºi puterea în Balcani. Apoi, participarea Rusiei
a vrut sã limiteze prezenþa militarã unilateralã a trupelor Alianþei în regiune. În
acelaºi timp, deºi nu a putut stopa campania de bombardament a NATO, Mos-
cova a vrut sã asigure protecþie minoritãþii sârbe împotriva albanezilor26.
Cu toate acestea, rolul ºi eficacitatea forþelor ruseºti participante la menþi-

nerea pãcii în cadrul KFOR au fost îndoielnice deoarece, spre deosebire de for-
þele þãrilor vest europene care deþineau comanda, ele nu au primit propriul sector
de responsabilitate. Prin urmare, logica Rãzboiului Rece de „a-i þine pe ruºi în
afarã“ s-a transformat într-o dublã sarcinã: cum sã fie prevenitã implicarea Ru-
siei, lãsând-o în acelaºi timp în interior27.
Utilizarea forþei fãrã sancþiunea expresã a Rezoluþiei Consiliului de Securi-

tate al ONU a minimizat nu numai dreptul de veto al Rusiei, ci ºi poziþia interna-
þionalã de fostã superputere. Moscova a demonstrat cã nu a putut preveni o cam-
panie militarã internaþionalã într-o zonã pe care tradiþional a considerat-o cru-
cialã pentru întreaga ei poziþie în Europa“28.

11 septembrie ºi lupta împotriva terorismului

Dupã alegerile prezidenþiale din Rusia, din anul 2000, noul preºedinte ales,
Vladimir Putin, pãrea cã vrea sã renunþe definitiv la angajamentele din perioada
Rãzboiului Rece declarând, la scurt timp dupã numirea sa, cã „va lucra sã recon-
struiascã relaþiile cu NATO în spiritul pragmatismului“29. Noua echipã de con-
ducere de la Kremlin a realizat cã trebuie sã se obiºnuiascã cu prezenþa inevi-
tabilã a forþelor NATO în Europa ºi sã gãseascã, din nou, o soluþie de coexis-
tenþã. În acest context, ministrul apãrãrii de la acea datã, Serghei Ivanov, afirma:
„...ne place sau nu, NATO este o realitate în arena internaþionalã astãzi, în primul
rând în Europa, dar ºi în lume în general“30.
În acelaºi timp, ºi oficialii NATO vroiau sã depãºeascã impasul în relaþiile

NATO-Rusia. Secretarul General al NATO sublinia, în aceastã privinþã: „Relaþia
NATO-Rusia este în mod clar cea mai provocatoare a parteneriatului. Astãzi, du-
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pã perioada de gheaþã Kosovo, cooperarea noastrã se urneºte din nou. Dar ajun-
gerea la statu quo-ul dinaintea momentului Kosovo nu este suficientã. Noi ar tre-
bui sã þintim mai sus“31.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra SUA au schimbat întregul

mediu de securitate ºi au devenit un punct de cotiturã în relaþiile NATO-Rusia.
Necesitatea implicãrii Rusiei în lupta împotriva terorismului a fost evidentã
pentru NATO datoritã „capabilitãþii în domeniul informaþiilor, influenþei politice
în regiuni importante ale lumii, înaltei sensibilitãþi la ameninþãri. Chiar ºi simpla
poziþie geograficã au fãcut Rusia un partener indispensabil în campania împo-
triva Al-Qaeda ºi a sponsorilor ei talibani în Afganistan“32.
La câteva sãptãmâni dupã 11 septembrie, campania militarã condusã de SUA

a înlãturat cea mai serioasã ameninþare externã post Rãzboi Rece la adresa
securitãþii Rusiei, regimul taliban dinAfganistan. În scurt timp, forþele NATO ºi-
au asumat responsabilitatea misiunii pentru stabilizarea Afganistanului – prima
campanie militarã majorã a Alianþei în afara ariei sale tradiþionale. Din per-
spectiva Moscovei, Alianþa Nord-Atlanticã se transformase într-o coaliþie vizând
securizarea cãilor de acces cãtre Asia Centralã, cel mai vulnerabil flanc al Rusiei33.

Consiliul Rusia-NATO, a doua încercare de parteneriat?

În 2002, relaþiile Rusia-NATO au fost reconfigurate prin înlocuirea Consi-
liului Permanent Comun, forumul de consultare ºi cooperare creat în 1997 prin
Actul Fondator, cu Consiliul NATO-Rusia (NRC). Spre deosebire de Consiliul
Permanent Întrunit, care era în esenþã o structurã bilateralã, noul NRC se întru-
nea la nivelul celor 26 de state membre NATO ºi Rusia, astfel încât fiecare þarã
participa în calitatea sa naþionalã ºi la nivel de egalitate cu celelalte state.
Consiliul NATO-Rusia este principalul organism care serveºte ca for de dia-

log, cooperare ºi dezvoltare a relaþiei dintre NATO ºi Rusia ºi are ca scop reali-
zarea unei pãci durabile ºi cuprinzãtoare în zona euro-atlanticã pe baza prin-
cipiilor democraþiei ºi securitãþii comune. Declaraþia de la Roma privind Relaþia
NATO-Rusia: O nouã dimensiune susþine despre Consiliul NATO-Rusia cã „va lucra
pe baza unui dialog politic continuu între membrii sãi pe subiecte de securitate
pentru a identifica din timp probleme emergente, a determina abordãrile comune
ºi întreprinderea de acþiuni comune optime, dupã caz“34. Declaraþia de la Roma
identifica lupta împotriva terorismului drept un domeniu cheie de cooperare. În
acest sens, unul dintre noile mecanisme ale Consiliului NATO-Rusia devenea
„Grupul de Lucru ad-hoc“ pe problematica terorismului, care ia în discuþie abor-
dãrile conceptuale în vederea combaterii terorismului ºi urmãreºte sã dezvolte
cooperarea practicã în acest sens.
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La nivel operaþional, Rusia a participat la Active Endeavour, operaþiunea ma-
ritimã a NATO de combatere a terorismului din Marea Mediteranã. În cadrul pri-
mei acþiuni comune, dupã retragerea în 2003 a contingentului militar rus din ca-
drul forþelor conduse de NATO în Balcani, nave de luptã ruseºti s-au alãturat
celor aliate pentru monitorizarea ºi inspectarea vaselor comerciale suspecte de a
fi implicate în activitãþi ilegale. Moscova a semnat un Acord al Parteneriatului
pentru Pace privind Statutul Forþelor (SOFA) cu NATO ºi a permis Germaniei ºi
Franþei sã foloseascã un coridor aerian pe teritoriul sãu naþional pentru accesul
cãtre Afganistan. Un alt element important al parteneriatului împotriva teroris-
mului al NRC a fost cooperarea în combaterea comerþului cu narcotice dinAfga-
nistan. În prezent, este în desfãºurare un proiect pilot care urmãreºte instruirea
specialiºtilor pentru unitãþile de contracarare a traficului cu droguri din Asia
Centralã ºi Afganistan, utilizând echipe de instruire în teren ºi baze de instruire.

Agenda lui Putin cu privire la NATO

Dupã 2003, politica externã a Moscovei a devenit mai independentã ºi încre-
zãtoare în propriile forþe, iar relaþiile cu NATO au început sã fie trecute în plan
secundar. Preºedintele rus de la acea vreme, Vladimir Putin, vroia sã se concen-
treze pe chestiuni ºi domenii mult mai importante, aºa cum reiese din discursul
din mai 2003 cu privire la „starea naþiunii“ în care afirma: „Toate deciziile ºi ac-
þiunile noastre trebuie sã fie stabilite în aºa fel încât sã asigure cã, în viitorul
apropiat, Rusia îºi va ocupa, în mod categoric, locul printre statele cu influenþã
mondialã, cu adevãrat puternice ºi avansate din punct de vedere economic.
Aceasta reprezintã o sarcinã ºi un pas calitativ nou pentru þarã. Un pas pe care
am fost incapabili sã-l facem mai devreme din cauza unei multitudini de pro-
bleme presante. Avem aceastã oportunitate ºi trebuie sã o folosim“35.
Astfel poate fi argumentat modul în care, din 2003, un numãr de decizii ºi

acþiuni ale liderilor ruºi reflectã o încredere din ce în ce mai mare în capacitãþile
þãrii lor. Printre decizii de acest fel se numãrã: continuarea vânzãrii tehnologiei
nucleare Iranului în ciuda opoziþiei declarate a Statelor Unite; refuzul de a par-
ticipa cu trupe în cadrul coaliþiei conduse de SUA în Irak, precum ºi criticarea
publicã fãrã precedent a OSCE.
Distanþarea Rusiei faþã de NATO s-a produs ºi în plan conceptual. De-a lun-

gul mandatului sãu, fostul preºedinte rus, Vladimir Putin, a fost un mare susþinã-
tor al cuvântului partnér, „partener“, în defavoarea lui soyuznik, termen folosit
pentru aliat. Soyuznik sugereazã o relaþie formalã, cu delimitarea clarã, privind
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor implicate. Partnér presupune o relaþie neproto-
colarã, mai selectivã ºi discreþionarã ºi, nu în ultimul rând, mai puþin exclusivã.
În aria mai largã de cuprindere, parteneriatele pot fi în relaþie cu o multitudine
de scopuri specifice ºi se pot disemina fãrã o limitã logicã. In acelaºi timp, în
unele interpretãri parteneriatul þine loc pentru competiþie ºi pentru cooperare36.
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În sistemul politic al Rusiei postcomuniste existã atitudini contradictorii cu
privire la relaþiile cu NATO. Majoritatea ruºilor doresc legãturi de cooperare, în
timp ce aceeaºi majoritate percepe, în continuare, Alianþa ca o ameninþare. Aces-
te contradicþii ºi indeciziile politicienilor occidentali pot sã înrãutãþeascã situaþia
dacã NATO îºi va continua planurile de extindere cãtre Est, dincolo de cele sta-
bilite în 2004. De pildã, preºedintele Georgiei, Mikhail Saakasvili, a insistat
mult pentru a obþine o invitaþie din partea Alianþei, în timp ce Rusia s-a strãduit
ºi continuã sã se împotriveascã acestui deziderat. În plus, Rusia duce o campanie
mult mai intensã pentru a încerca sã þinã Ucraina, stat mai mare ºi mult mai apro-
piat ruºilor, departe de lista candidaþilor potenþiali ai Alianþei NATO.
Posibilitatea teoreticã ca Rusia sã devinã membrã NATO a fost menþionatã,

dacã nu promovatã chiar în mod activ, de cãtre toþi preºedinþii ruºi ºi americani
în exerciþiu de la dizolvarea, în 1991, a URSS. Percepþia opiniei publice ruse
asupra acestei opþiuni este cel mai bun test prin intermediul cãruia putem înþele-
ge intenþiile cu privire la NATO. Cea mai comunã opinie la nivelul maselor este
categoric împotriva aderãrii la NATO. În septembrie 2001, un procent de 39%
dintre ruºi considerau indezirabil statutul Rusiei de membru NATO, procent ce
a crescut la 41% în decembrie 2002 ºi la 48% în aprilie 2004. Niciodatã, în ca-
drul acestor sondaje opinia antiNATO nu a fost preponderent majoritarã, iar în
douã sondaje (septembrie 2001, decembrie 2002) pãrerile antiaderare au depãºit
opiniile pro cu 10%, în condiþiile în care aproape întotdeauna un sfert dintre res-
pondenþi nu au avut o opinie clarã despre acest subiect37.
Opoziþia Rusiei faþã de orice amestec extern în afacerile sale interne este

însoþitã de o susþinere puternicã a suveranitãþii sale absolute. În plus, Rusia a vã-
zut revoluþiile democratice din Georgia ºi Ucraina ca fiind un rezultat al impli-
cãrii þãrilor occidentale, motivate de dorinþa de a slãbi influenþa Rusiei în re-
giune. Poziþia adoptatã de Rusia în relaþiile cu statele vecine, precum ºi acþiunile
sale în multe pãrþi ale lumii sunt dificil de reconciliat cu preferinþele democratice
din Vest. Crearea unei vaste zone de securitate este foarte greu de realizat iar pro-
babilitatea unui conflict al Rusiei cu statele membre NATO este mai mare.
Dupã Consiliul Rusia-NATO, din aprilie 2008, Vladimir Putin a declarat cã

extinderea Alianþei este privitã de cãtre poporul rus drept o ameninþare. Putin a
mai spus cã extinderea NATO nu înseamnã automat ºi o democratizare a terito-
riului spre care înainteazã Alianþa: „Iatã exemplul þãrilor baltice. În Letonia sunt
sute de mii de oameni fãrã cetãþenie.[…] Este evident o situaþie nedemocraticã
în acea societate. Dar aderarea la NATO nu a adus nimic pentru aceste sute de
mii de oameni. De aceea, ideea de democratizare a þãrilor acceptate în NATO
este foarte exageratã“38. În timpul aceleiaºi conferinþe, întrebat care va fi reacþia
Rusiei când subiectul legat de invitaþia de preaderare la NATO pentru Ucraina ºi
Georgia va fi reluat de cãtre aliaþi, Vladimir Putin a declarat: „Slavã Domnului,
Rusia nu pretinde deocamdatã la MAP39. Din punctul de vedere al asigurãrii
securitãþii naþionale, suntem o þarã care nu are nevoie de sprijin. ªi nu avem de
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gând sã sacrificãm o parte din suveranitatea noastrã pentru a crea iluzia de întãrire
a securitãþii. Dar avem de gând sã colaborãm cu Alianþa nord-atlanticã“40. În
aceeaºi linie de argumentare, actualul prim-ministru rus, Vladimir Putin, a arãtat
cã NATO nu poate exista fãrã Rusia. Mai mult, a declarat cã fãrã susþinerea Rusiei
nu se poate face nimic în cazul problemelor ºi provocãrilor actuale ale NATO, ºi anu-
me neproliferarea armelor de distrugere în masã ºi lupta împotriva terorismului.

Rãzboiul din Georgia, o nouã perioadã rece

La câteva luni dupã declaraþiile acide ale prim-ministrului Vladimir Putin din
cadrul Consiliului Rusia-NATO, armata rusã a intrat in Georgia, pe fondul ata-
cãrii de cãtre Tbilisi a republicii separatiste Osetia de Sud. În urma conflictului,
Rusia a recunoscut independenþa provinciilor Osetia de Sud ºi Abhazia.
Alianþa Nord-Atlanticã a susþinut Georgia în conflict ºi a criticat dur acþiunile

Rusiei. Mai mult decât atât, rãzboiul ruso-georgian din august 2008 a antrenat
suspendarea contactelor la nivel înalt între Moscova ºi NATO ºi, prin urmare, în-
gheþarea Consiliului NATO-Rusia timp de aproape un an. În iunie, anul acesta,
în cadrul primei reuniuni ministeriale a Consiliului de dupã conflictul din Georgia,
Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat cã „divergenþe
fundamentale“ continuã sã existe între statele membre ale Alianþei ºi Rusia în
ceea ce priveºte Georgia, dar cã relaþiile vor fi restabilite în special in privinþa si-
tuaþiei din Afganistan, a traficului de droguri ºi a pirateriei.
Conflictul de anul trecut a fost considerat de comunitatea internaþionalã ca o

dovadã a „furiei“ Rusiei, care a criticat constant extinderea Alianþei Nord-Atlan-
tice cãtre Est ºi a intenþiei de înglobare a Ucrainei ºi Georgiei în structurile sale.
Kremlinul ºi-a exprimat întotdeauna pretenþia asupra „intereselor privilegiate“
pe care le are în aceste douã foste republici sovietice41. În fapt, NATO rãmâne
preocupatã în privinþa direcþiei tranziþiei ºi perspectivelor ca Rusia sa devinã un
stat stabil si pluralist. Moscova a centralizat puterea, a stabilit noi restricþii acti-
vitãþilor ONG-urilor42, a sporit controlul statului asupra economiei, în special în
sectorul energetic, ºi a folosit pârghia energiei, derivatã din vastele sale rezerve
de ulei ºi gaze naturale, pentru a încerca sã-ºi atingã scopurile de politicã ex-
ternã. Rusia a cãutat sã foloseascã într-un mod subtil aceastã pârghie în Europa
de Vest însã a fost, de departe, mult mai directã ºi categoricã faþã de membrii CSI
ºi þãrile Europei de Est43. Prin urmare, pentru NATO, Rusia reprezintã mai cu-
rând un „factor“ geopolitic de ameninþare decât un partener44.
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Concluzii

În multe direcþii, din 1991, Rusia ºi NATO au fost foarte active faþã de provo-
cãrile cauzate de adaptarea la noul mediu de securitate internaþional post-Rãzboi
Rece. ªi, totuºi, niciuna nu a reuºit, cel puþin pânã în acest moment, sã stabi-
leascã definitiv care ar trebui sã fie natura relaþiei ºi a rolurilor pe care trebuie sã
le joace pe scena internaþionalã. Celebra remarcã ironicã a lui Dean Ancheson
din anii ’60, cu privire la Marea Britanie care „ar fi pierdut un imperiu dar încã
nu ºi-a gãsit un rol“45, pare deosebit de potrivitã ºi pentru Rusia contemporanã.
Pe de altã parte, dacã ne referim la Alianþa NATO, se poate observa cã, este cel
puþin dubios eºecul statelor membre de a defini rolul central al instituþiei din care
fac parte, în contrast cu atitudinea activã faþã de o multitudine de probleme din
diferite domenii pe care au avut-o în timpul Rãzboiului Rece
În raport cu aceastã situaþie, NATO ar trebui sã depãºeascã aranjamentele su-

perficiale ºi sã formuleze în privinþa Rusiei o politicã generoasã ºi, în acelaºi
timp, fermã, care sã specifice nevoia unei transformãri democratice ºi a unui
comportament internaþional responsabil. Rusia, în schimb, ar trebui sã uite de
fanteziile primakoviene46,47 de a recâºtiga statutul de superputere prin manipularea
vecinilor ºi prin criticarea marilor democraþii. De asemenea, statele est-europene
ar trebui sã îºi dea seama cã este puþin probabil sã progreseze dacã ridicã „ziduri“,
dacã izoleazã Rusia ºi creeazã zone tampon.
În concluzie, existã un consens printre specialiºtii în relaþii internaþionale

asupra oportunitãþii de a construi încredere ºi a consolida democraþia în cadrul
unei noi relaþii NATO-Rusia, dar ºi asupra numeroaselor riscuri ºi a marilor pe-
ricole care pot sã aparã. Prezenþa, de ambele pãrþi, a insecuritãþii ºi nesiguranþei
fac puþin probabilã ºi foarte complicatã dezvoltarea unor relaþii solide ºi clare.
Rusia a evoluat diferit faþã de majoritatea statelor est-europene iar eschivãrile
Moscovei în privinþa democraþiei ºi ambiþiile nestãvilite ale politicii sale externe
au fãcut din aceastã þarã un partener dificil ºi imprevizibil48. Scepticismul este
mereu prezent în relaþia Rusia-NATO datoritã, în mare parte, încercãrilor eºuate
ale NATO de a obþine un angajament pe termen lung din partea Rusiei. De altfel,
concepþia acesteia asupra rolului NATO ºi a transformãrilor prin care Alianþa a
trecut în perioada post-Rãzboi Rece constã în elemente contradictorii ºi confuze.
În ciuda acestor percepþii ºi aspecte problematice în capacitatea Rusiei de a în-
treþine un perteneriat cu NATO, se considerã cã Rusia va alege colaborarea în
defavoarea conflictului49. Cu toate dificultãþile înregistrate, relaþiile continuã sã
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existe, însã cu siguranþã este nevoie de o gestionare atentã a lor în vederea obþi-
nerii siguranþei cã rivalitãþile moºtenite sunt minimalizate ºi cã, acolo unde este
posibil, cooperarea este maximizatã. Aceasta întrucât existã multe domenii de
interes comun extrem de importante precum combaterea terorismului, rezolva-
rea conflictelor îngheþate, cooperarea regionalã sau distribuþia energiei, iar co-
operarea în aceste domenii vaste ar fi deosebit de beneficã pentru o abordare glo-
balã a securitãþii. Este clar, totuºi, cã, dupã ºapte ani de la Declaraþia de la Roma
privind Relaþiile NATO-Rusia ºi la mai mult de un deceniu de la semnarea Ac-
tului Fondator privind Relaþiile Mutuale, Cooperarea ºi Securitatea încheiat la
Paris, relaþiile dintre Rusia ºi NATO nu se îndreaptã spre realizarea unei conver-
genþe majore.
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