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Abstract. Any analysis of the relationship between Moldova and NATO
should have two levels: on one side, objective geopolitics, namely analysis
based on „hard“ data (population, location, PIB, economy, identity,
religion etc.); on the other side, subjective geopolitics, namely actors or
public perceptions of (geo-) political realities. Everywhere, but especially
in the eastern part of Europe, soaked in inherited prejudices, these levels
are essential and can not be ignored.
Pivot axis around which the entire process of Moldova’s security should
be understood is the relationship between constitutional „neutrality“ of
the Republic of Moldova and NATO. This is a dilemma which has not yet
offered a coherent and convincing response from the authorities in
Chisinau, with the exception of a Constitution (1994) where the concept of
„neutrality“ is stated explicitly (a Constitution which was never validated
by referendum by the citizens of the Republic of Moldova). After 2001, the
year the Communists came to power, the idea of „neutrality“ was crucial
in any approach of foreign policy of Chisinau.
The Republic of Moldova’s relationship with NATO is one of the most
complex and sensitive. This young state is caught between the historical
experiences of all states in Eastern Europe — respectively, passing
through NATO as a prerequisite or preparation for European integration
—, and „neutrality“ stipulated in the Constitution (just constitutional
neutrality, because Russian troops are still present in Moldova illegally).
This is an awkward dilemma which will be analyzed in this paper.

Keywords: objective and subjective geopolitics, Moldova Republic,
neutrality, NATO and UE integration.

Orice analizã a relaþiei dintre R. Moldova ºi NATO trebuie sã aibã douã pa-
liere. Pe de-o parte, geopolitica obiectivã, respectiv analiza rece a terenului, ba-
zatã pe date tari, concrete, pe de alta, geopolitica subiectivã, adicã percepþiile
populaþiei sau ale actorilor (geo-)politici în relaþie cu realitãþile obiective pe care
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le au în faþã. Peste tot, dar mai ales în aceastã parte rãsãriteanã a Europei, îmbi-
batã în prejudecãþi sau malpercepþii moºtenite, aceste lucuri sunt esenþiale ºi nu
pot fi ignorate niciodatã.

O neutralitate pe hârtie

Axul în jurul cãruia pivoteazã întregul demers de securitate al R. Moldova
este: relaþia „neutralitate“ — NATO în R. Moldova. Dilema aceasta este una la
care nu s-a oferit pânã acum un rãspuns coerent ºi convingãtor din partea auto-
ritãþilor de la Chiºinãu, cu excepþia unei Constituþii (1994) unde conceptul de
„neutralitate“ este stipulat explicit. O Constituþie care, sã o spunem în treacãt, nu
a fost niciodatã validatã prin referendum de cãtre cetãþenii R. Moldova. Dupã
2001, anul venirii la putere a comuniºtilor, ideea de „neutralitate“ devine sacro-
santã ºi determinantã în orice demers de politicã externã a Chiºinãului.

Relaþia cu NATO a Republicii Moldova este una dintre cele mai complexe ºi
delicate. În parcursul ei european, R. Moldova este prinsã între experienþa isto-
ricã a tuturor statelor rãsãritene în parcursul european, respectiv trecerea prin
NATO ca o condiþie necesarã pentru pregãtirea societãþilor de confruntarea cu
testul integrãrii europene ºi foarfecele neutralitãþii, stipulatã în Constituþie. Neu-
tralitate de iure, nu de facto, trupele ruseºti fiind încã prezente ilegal pe teritoriul
Republicii Moldova.

Este o posturã ingratã. ªtim astãzi cã parcursul european al oricãrui stat rãsã-
ritean de pânã acum aratã astfel: plasarea într-o geografie simbolicã perceputã
cât mai europeanã ºi integrarea în NATO/integrarea în UE. R. Moldova face,
teoretic, excepþie. Capcana neutralitãþii întinsã abil de Rusia — în speranþa
deºartã a Chiºinãului cã i se va rezolva problema transnistreanã — a fãcut ca dis-
cursul public pro-NATO sã fie aproape inexistent în societate. Nu a fost nicio-
datã susþinut oficial, nu este nici astãzi, cel puþin deocamdatã. Clasa politicã de
la Chiºinãu, inclusiv comuniºtii, au sesizat, evident, faptul cã nu existã niciun fel
de garanþii pentru aºa-numita „neutralitate“ a R. Moldova. Nu întâmplãtor s-a în-
cercat, nu o datã, obþinerea unei „garanþii permanente“ a neutralitãþii R. Moldova.

De ce nu poate fi garantatã permanent
neutralitatea R. Moldova?

Sistematic ºi obsesiv, de fiecare datã când un moment de crizã geopoliticã
apare în regiune, la Chiºinãu începe sã se vorbeascã despre „neutralitatea“ Repu-
blicii Moldova. Semn evident cã problema existã, este prezentã ºi presantã, chit
cã unii se prefac, ipocrit, cã nu o vãd. În realitate, toate blocajele Republicii
Moldova dupã dobândirea independenþei încoace sunt consecinþa, dacã nu a neu-
tralitãþii ca atare, atunci a impunerii ei. Pentru cã neutralitatea impusã a Repu-
blicii Moldova nu are nimic de-a face cu cea negociatã a Elveþiei, Austriei sau
Finlandei, cu care se fac adesea — aberante! — comparaþii.

Nu e cazul cã reluãm argumentaþiile deja cunoscute. Vom spune doar cã, spre
deosebire de aceste state, neutralitatea Republicii Moldova este consecinþa unei
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înfrângeri, nu a unei decizii libere. Neutralitatea Republicii Moldova este raþio-
nalizarea unei stãri de fapt, adicã o tentativã de a explica/defini ulterior un fapt
petrecut peste capacitatea de control a Chiºinãului. ªi cum ocupaþia militarã
trebuia sã poarte un nume, i s-a dat numele de „neutralitate“. Spre deosebire de
majoritatea statelor din fosta URSS, Chiºinãul, înfrânt de Imperiu sau de exten-
siile lui dupã destrãmarea acestuia, a ales neutralitatea ca nume pentru ocupaþie
ºi pentru a doua etapã a confruntãrii cu Imperiul, dupã cea a înfrângerii militare
propriu-zise. Spunem a doua, pentru cã, dupã ce a pierdut într-o confruntare mi-
litarã inegalã o parte a teritoriului sãu, R. Moldova a decis cã singura cale de a
o recãpãta este declararea/acceptarea unilateralã a neutralitãþii. ªi astãzi Chiºi-
nãul se aflã tot în aceastã etapã, chiar dacã, se pare, s-a ajuns la un apogeu în
acest parcurs complet ineficace pânã în prezent. Cãci Moscova, abilã, sugera cu
vreo doi ani în urmã cã „neutralitatea“ peroratã atâta vreme de cãtre Chiºinãu, în
pofida oricãror evidenþe, ºi-ar putea da astãzi roadele. Cu o singurã condiþie: ca
aceasta sã fie garantatã permanent ºi internaþional. (Aproximativ ceea ce ceruse
prin 2004, fãrã niciun succes ºi în alt context geopolitic, preºedintele Voronin.)

Unii ar putea exclama: am ajuns astfel, în sfârºit, la momentul zero. Adicã
exact acela de la care au început state neutre precum cele trei pomenite mai sus
sã-ºi asume statutul de þarã neutrã, adicã o neutralitate negociatã ºi convenitã în-
tre marile puteri, SUA ºi URSS, la acel moment. Dacã s-ar „garanta“ neutralita-
tea, R. Moldova s-ar afla într-o situaþie similarã.

Dar acest mod de a privi chestiunea este un sofism, cãci situaþia este diferitã.
Net diferitã. Pentru a se ajunge în situaþia statelor sus-pomenite ºi în cazul Re-
publicii Moldova este nevoie incontestabilã de câteva lucruri: întâi, de retragerea
trupelor strãine care staþioneazã pe teritoriul sãu fãrã acceptul statului „gazdã“;
doi, de o dezbatere corectã ºi transparentã despre neutralitate în rândul cetãþe-
nilor Republicii Moldova; ºi, abia în al treilea rând, eventual, o purcedere la
garanþii pentru implementarea unei eventuale decizii de neutralitate asumatã ºi
acceptatã colectiv. Dar situaþia prezentã, cum bine se poate remarca, este departe
de a semãna cu tabloul ideal de mai sus. Practic, se doreºte de cãtre adepþii aces-
tui punct de vedere trecerea directã la pasul al treilea, fãrã garanþii cã primul se
va produce în termene rezonabile ºi cu ignorarea completã a celui de-al doilea.
Dar aceste distorsiuni sunt evidente în peisaj. ªi de aici imposibilitatea garantãrii
neutralitãþii internaþionale permanente de cãtre actorii euroatlantici, în special SUA.

Concretizând ceea ce am spus pânã acum, douã sunt raþiunile fundamentale.
În primul rând, argumentul extern (geopolitic). Garantarea neutralitãþii perma-
nente ar fi o recunoaºtere „fãrã rest“ a victoriei militare a Federaþiei Ruse de la
începutul anilor ’90 (conform Deciziei CEDO din 2004 în dosarul „Ilaºcu versus
Federaþia Rusã ºi R. Moldova“), într-un spaþiu pe care aceasta, prin prelungirile
ei militaro-politice, îl controleazã abuziv. În realitate, garantarea internaþionalã a
neutralitãþii ar însemna a doua victorie a Moscovei în rãzboiul din 1992 ºi blo-
carea pe termen nedefinit a înaintãrii frontierei occidentale într-un spaþiu care nu
poate fi condamnat sã trãiascã permanent contra naturii sale euroatlantice.

În al doilea rând, argumentul intern (democratic). Un stat precum America,
de pildã, campion declarat al drepturilor omului ºi al democraþiei, nu poate face
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dintr-o decizie conjuncturalã — chipurile, a tuturor cetãþenilor din stânga Prutului
— una veºnicã. Altminteri spus, Washingtonul nu poate „garanta permanent“
neutralitatea Republicii Moldova, pentru cã nu poate garanta de-a pururi „dorin-
þa“ de la un moment dat a cetãþenilor Republicii Moldova, „întrupatã“ într-o
Constituþie adoptatã cu trupe strãine ilegal aflate pe teritoriul statului ºi niciodatã
consfinþitã printr-un Referendum. Cãci dorinþa prezentã a cetãþenilor — chiar
dacã am presupune, forþând lucrurile, cã este genuinã (naturalã) — este cea de
astãzi, fãrã vreo garanþie cã ea va rãmâne identicã ºi mâine. Constituþia nu este
un text sfânt, revelat, aºa cã schimbarea ei este la dispoziþia oamenilor. Care o
pot modifica, tocmai în conformitate cu normele constituþionale. Dacã astãzi o
asemenea opþiune pare implauzibilã, cine ne garanteazã cã mâine va fi la fel?
Aºa cum implauzibilã pãrea ºi opþiunea covârºitoare proeuropeanã a cetãþenilor
Republicii Moldova prin anii ’90. De ce, atunci, garanþii permanente la o stare
de fapt care nu e deloc aºa?

În concluzie, ideea însãºi de „garanþii internaþionale permanente“ este un so-
fism menit sã raþionalizeze, pentru a doua oarã, ocupaþia ruseascã din R. Moldova.
ªi de data asta cu mâinile occidentale. Dar asta, evident, nu se poate.

Ce susþinere are NATO în R. Moldova?

În ciuda acestor blocaje ºi a discursului oficial, însã, atitudinea populaþiei faþã
de aceastã organizaþie este încã surprinzãtor de favorabilã. ªi asta chiar în pe-
rioada „regimului Voronin“, nefastã inclusiv din punctul de vedere al dezbate-
rilor publice despre NATO.

Iatã cum aratã tabloul atitudinii faþã la NATO a populaþiei Republicii Moldova
(minus Transnistria), aºa cum rezultã din Barometrul de opinie publicã:

Tabel 1: Rãspunsuri la întrebarea: „Dacã duminicã ar avea loc un referendum
cu privire la aderarea RM la NATO, dvs. aþi vota…“

(Barometrul de opinie publicã, Institutul de Politici Publice)1
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Analizã ºi Investigaþii Sociologice, Politologice ºi Psihologice „CIVIS“ în perioada aprilie-mai 2008.

2003/
aprilie

2003/
nov.

2004/
mai

2004/
nov.

2005/
dec.

2006/
aprilie

2006/
nov.

2007/
mai

2007/
nov.

2008/
aprilie

Pentru 37% 26% 26% 35% 34% 34% 34% 29% 23,4% 22,7%

Contra 18% 24% 19% 19% 20% 23% 18% 27% 41,0% 40,6%

Nu aº
participa 10% 10% 11% 6% 6% 10% 9% 7% 6,8% 9,7%

Indecis 35% 38% 38% 32% 31% 27% 32% 27% 22,9% 21,7%

NR 2% 6% 9% 9% 5% 7% 10% 5,9% 5,3% 5,3%



Dacã am evalua strict datele acestei cercetãri, ar rezulta o scãdere de elan pro-
NATO, confirmatã ºi de Barometrul de opinie din aprilie 2008. Înainte de a în-
cerca însã explicaþii, sã semnalãm o contradicþie — inocentã sau nu? — care
existã în identificarea opþiunilor euroatlantice ale populaþiei.

Un document dat publicitãþii în aprilie 2008, „Raport asupra studiului de eva-
luare a percepþiei publice privind procesul de integrare europeanã ºi imple-
mentarea Planului de acþiuni Uniunea Europeanã – R. Moldova“ (realizat de
cãtre Fundaþia Eurasia, IDIS Viitorul ºi CBS Axa)2 nu confirma datele Barome-
trului de opinie referitoare la opþiunile explicite pro-NATO. La întrebarea „Dacã
duminica viitoare s-ar organiza un referendum pentru aderarea la NATO“, 34,9%
dintre cetãþenii Republicii Moldova ar vota pentru aderarea la NATO3, cu 19,8%
de nonrãspunsuri. Este adevãrat cã ºi rãspunsurile negative sunt destul de
accentuate, respectiv 45,3%4. Totuºi, frapeazã diferenþa dintre cele douã sondaje
de opinie realizate, practic, în acelaºi timp.

Tabel 2: Rãspunsuri la întrebarea: „Dacã duminicã ar avea loc un referendum cu privire
la aderarea RM la NATO, dvs. aþi vota…“ în sondajele organizate de IPP (Barometrul…)

ºi Eurasia Foundation (Raport)

Diferenþa de circa 13 procente care existã între rezultatele celor douã sondaje
este greu — practic imposibil — de explicat statistic sau sociologic (eventualul
„efect de influenþã“ pe care o întrebare anterioarã l-ar fi putut avea asupra
rãspunsurilor respondenþilor, de unde ºi procentul mare de atitudini pro-NATO
în cercetarea organizatã de Eurasia Foundation).

Departe de noi gândul de a pune verdicte sau de a face procese de intenþie.
Ceea ce vrem sã semnalãm este cã diferenþa e semnificativã, iar semnificaþia ei
ar fi trebuit, poate, mai mult discutatã la Chiºinãu. Una este sã ai de-a face cu o
populaþie care ar vota integrarea în NATO cu 22% ºi altceva e sã ai de-a face cu
o adeziune popularã pro-NATO de 35%! Viziunile sau strategiile de securitate ar
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2 Sondajul a fost realizat de CBS AXA, în perioada februarie-martie 2008, pe un eºantion de 1083 de

subiecþi.
3 Este de remarcat cã sondajul a fost efectuat înainte de desfãºurarea la Bucureºti a summit-ului NATO,

care a fost mediatizat relativ consistent ºi în R. Moldova. Vizita preºedintelui rus Vladimir Putin — cel mai
popular politician în R. Moldova —, atitudinea pozitivã ºi deschiderea pe care acesta a arãtat-o la Bucureºti ar
fi putut sã contribuie ºi ele la creºterea imaginii pozitive a organizaþiei în rândul populaþiei Republicii
Moldova.

4 Este foarte posibil ca acest procent mare de rãspunsuri sã se datoreze ºi unui efect de contingenþã,
respectiv asocierea NATO cu UE în întrebare, cunoscându-se faptul cã cea din urmã instituþie beneficiazã de
o marjã de încredere foarte semnificativã în rândul populaþiei din R. Moldova. Totuºi, procentul de care
beneficiazã NATO este extrem de relevant.

2008
martie–aprilie (Barometru…)

2008
februarie–martie (Raport…)

Pentru 22,7% 34,9%

Contra 40,6% 43,9%

NR 36,7% 19,8%



trebui, evident, ajustate dupã aceastã stare de spirit, cu toate consecinþele care
decurg de aici.

Revenind la cercetarea organizatã de Eurasia Foundation (IDIS Viitorul ºi
CBS AXA) — cea mai complexã în ceea ce priveºte atitudinea recentã a popu-
laþiei faþã de NATO —, trebuie punctate douã aspecte deloc minore.

În primul rând, trebuie evidenþiat cã NATO se bucurã totuºi de o încredere
consistentã în stânga Prutului: 36,1% din populaþia Republicii Moldova „tind sã
aibã încredere în NATO“, 38,5 procente „tind sã nu aibã încredere“, iar 25,4%
nu rãspund la aceastã întrebare.

Douã observaþii la aceastã chestiune. În primul rând, procentul de încredere
coroborat cu cel de nonrãspunsuri indicã o populaþie care are o atitudine mai
degrabã favorabilã faþã deAlianþã, cel puþin comparativ cu alte state aflate în alte
contexte (de exemplu, Ucraina). În al doilea rând, trebuie sã sesizãm faptul cã
procentul de respingere, respectiv al celor care „tind sã nu aibã încredere“ în
NATO, este mult sub media atitudinii de neîncredere faþã de alte instituþii sau
organizaþii din R. Moldova: presã scrisã în limba de stat (40,3%), presã scrisã în
limba rusã (43,3%), justiþie (54,5%), poliþie (61,6%), armatã (42,1%), sindicate
(51,7%), partide politice (70,4%), mediul academic (39,9%), agenþi economici
(47,4%), guvernul Republicii Moldova (57,4%), Parlamentul Republicii
Moldova (60,2%), preºedinþia Republicii Moldova (56,1%), autoritãþile locale
(40,2%).

Concluzia de etapã ar fi cã procesul de respingere a NATO nu este unul atât
de puternic ºi de convingãtor, în pofida discursului oficial ºi a asigurãrilor cã R.
Moldova nu vrea NATO!

În al doilea rând, notorietatea NATO. Alianþa Tratatului Nord-Atlantic este o
instituþie cu o notorietate remarcabilã în R. Moldova. Astfel, 88,0% au auzit des-
pre organizaþie, mai mulþi decât despre CSI (86,9%), în marja de eroare, desigur.

Profilul NATO în R. Moldova

Profilul NATO în imaginea electoratului din R. Moldova, aºa cum rezultã
acesta din sondajul girat de Eurasia Foundation, este urmãtorul: o organizaþie
asociatã în primul rând cu pacea (11,5%), puterea militarã (15,4%), puterea poli-
ticã (9,2%), soluþionarea conflictului transnistrian (6,0%), securitatea statului
(6,3%). Ceea ce rezultã de aici este cã imaginea NATO se asociazã în percepþia
publicã cu aspectele mai degrabã militare decât cele politice, în ciuda faptului
cã, mai ales dupã 1990, NATO se defineºte ca o instituþie politico-militarã. Este
de evidenþiat aici faptul cã populaþia nu percepe deocamdatã dimensiunea poli-
ticã a NATO ºi asocierea acestei organizaþii cu valori precum: democraþie, pros-
peritate economicã, bunãstare materialã, mai multe locuri de muncã etc., valori
cu care NATO a fost asociatã, direct sau indirect, în tot rãsãritul Europei. E drept
cã nicio instanþã media de impact din R. Moldova nu a cultivat sistematic aceastã
dimensiune a Alianþei.

De aici rezultã însã un potenþial semnificativ pentru promovarea acestei orga-
nizaþii în momentul când campania pro-NATO s-ar focaliza pe aspectele politice
ºi nu militare ale organizaþiei.
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Instituþiile Europei: UE ºi NATO

Trebuie remarcat cã „aderarea Republicii Moldova la structurile Alianþei
Nord-Atlantice (NATO)“ este consideratã o „acþiune care ajutã aderarea Repu-
blicii Moldova la UE“ de 38,0%, în condiþiile unuia dintre cele mai consistente
procente de nonrãspunsuri (30,3%) la întrebarea legatã de chestiunea în cauzã.
Este limpede, de aici, cã procentul respectiv se suprapune, practic, cu procentul
celor care ar vota intrarea Republicii Moldova în NATO, prin urmare, acest pro-
cent din cetãþenii Republicii Moldova crede consistent cã aderarea la NATO este
un proces în cadrul integrãrii europene. Mai pe ºleau, cã R. Moldova ar trebui sã
urmeze acelaºi drum pe care l-au urmat ºi celelalte state din fostul lagãr socialist
sau URSS: dupã plasarea într-o „geografie simbolicã“ europeanã, intrarea în
ceea ce un preºedinte american a numit „instituþiile Europei“. Adicã NATO ºi
Uniunea Europeanã5.

O tribunã ignoratã de un stat ignorat

NATO — ºi instrumentele adiacente — este ºi o tribunã imposibil de ignorat.
Una de la care se aud cele mai importante voci ale planetei ºi la care se pot spune
lucrurile care vrei sã se audã. Cu o condiþie. Sã ajungi la ea! Dacã stai pe dina-
farã, dacã te încrâncenezi sã fii un outsider, nu trebuie sã mire pe nimeni cã vei
fi tratat ca un provincial, ca pe cineva care vine, dar nu vrea sã vinã, care parti-
cipã, dar vrea sã plece cât mai repede, care face act de prezenþã, dar atât, de ochii
lumii, în niciun caz convins cã e bine ºi util sã fie prezent acolo ºi sã spunã ce
are de spus.

ªi am ajuns acum la R. Moldova. Cãci relaþia Republicii Moldova cu cea mai
puternicã alianþã politico-militarã pe care a cunoscut-o vreodatã omenirea tre-
buie sã se punã în altã luminã, cel puþin dintr-un anume punct de vedere. Cvasi-
eºecul abordãrii (mai cu seamã) americane „Ukraine first approach“, care punea
în centrul intereselor ºi eforturilor geostrategice Ucraina, R. Moldova urmând sã
fie „absorbitã“ ulterior, fatal, în spaþiul euroatlantic, începe sã intre în crizã dupã
ultimele alegeri. Care este, în aceste condiþii, „planul B“ pentru R. Moldova?
Cum ºi cine va promova o eventualã nouã strategie — „Moldova first approach“
— în care eforturile, mai modeste acum, sã fie focalizate pe Chiºinãu, ºi nu pe
Kiev, amânat deocamdatã?

Un bun amic de la Chiºinãu îmi atrãgea atenþia cã, nu cu multã vreme în
urmã, R. Moldova era asociatã în acelaºi „pachet“ comparativ cu o þarã precum
Albania. La summit-ul de la Bucureºti, Albania, þara numitã odatã „rãþuºca cea
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5 În discursul sãu de la summit-ul de la Bucureºti, preºedintele celui mai puternic stat de pe planetã,
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tenirea amarã a Ialtei“.



urâtã“ a continentului, a ajuns sã fie invitatã oficial sã se alãture unuia dintre cele
mai selecte cluburi din lume. Tirana stã acum la masã, cu acelaºi drept de vot,
cu SUA, Germania, Franþa, Italia, Spania, Canada, Polonia, România etc. O eta-
pã s-a încheiat, iar proiectul european al Albaniei are acum un nou elan.

Întrebarea prietenului meu era însã alta. Cu cine se va mai compara de acum
înainte R. Moldova?

Miza NATO ºi viitorul vecinãtãþii estice a Europei

Schimbarea de putere de la Chiºinãu dupã ultimele alegeri parlamentare ºi
aducerea la putere a douã partide — PDM ºi PL — care au în programul politic
explicit renunþarea la neutralitate ºi integrarea R. Moldova în NATO nu înseam-
nã cã R. Moldova ar intra, mâine, în Alianþa Atlanticului de Nord. Nu ar putea
nici dacã ar vrea. Înseamnã însã cã opþiunea pentru cea mai mare alianþã poli-
tico-militarã din lume poate fi acum discutatã într-un cadru adecvat ºi, pentru
prima datã, cu cãrþile pe masã. Pânã astãzi au vorbit în R. Moldova, aproape
întotdeauna, cei pentru care opþiunea NATO pãrea echivalentul unei contaminãri
cu un virus primejdios.

Diferenþa crucialã dintre Balcanii de Vest ºi vecinãtatea esticã a UE este evi-
dentã: dacã prima regiune nu are nicio alternativã cu excepþia integrãrii în
Uniune, care poate fi acceleratã sau întârziatã în funcþie de circumstanþe, Estul
are. Alternativa la modernizarea de tip european a acestui spaþiu este intrarea în
siajul politic al Moscovei ºi al modelului rusesc de evoluþie. În spaþiul estic,
timpul nu are rãbdare. Jocurile sunt, în realitate, cu sumã nulã. State precum
Ucraina sau R. Moldova sunt precum termometrele: situaþia internã indicã scã-
derea sau creºterea temperaturii în funcþie de apropierea de un spaþiu sau altul.
R. Moldova este o þarã orientatã european. Aºa spun sondajele de o bunã bucatã
de vreme încoace. Dar cum se va putea fructifica aceastã ºansã pe viitor?

Dupã cum am mai sugerat deja, toate statele rãsãritene au perceput proiectul
euroatlantic coerent ºi gradual, astfel cã integrarea în NATO a fost parte a pro-
iectului de integrare europeanã, în niciun caz un proiect separat. În acest context
trebuie pusã problema NATO în R. Moldova, dincolo de (doar) clamata neutra-
litate a statului, niciodatã realã din moment ce trupele ruseºti stau „bine mersi“
pe teritoriul ei.

În condiþiile lentorii pe care extinderea UE o marcheazã astãzi, nevoia de
NATO pentru R. Moldova devine acutã. Cãci, cum am mai spus deja, funcþia
crucialã pe care NATO o poate juca acolo este cea de raþionalizare a unei socie-
tãþi. Dincolo însã de acest argument principal pot fi adãugate ºi altele, la fel de
consistente. Iatã zece dintre ele.

Decalogul pro-NATO

Argumente social-politice. În primul rând, atitudinea populaþiei. Existã în so-
cietatea din R. Moldova circa 30% din populaþie care au o atitudine pozitivã faþã
de Alianþã ºi circa 30% sunt nehotãrâþi în aceastã chestiune. E un procent foarte
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bun ºi, deocamdatã, inexplicabil. Practic, aceºti 30% nu au nicio reprezentare,
nicio voce în dezbaterea publicã. Ce ºtim despre ei? Cum au ajuns la concluzia
asta? Din ce pricini? Nu ºtim — dar ar merita sã aflãm ºi, mai ales, sã îi lãsãm
sã vorbeascã.

Argumente financiare. R. Moldova nu poate sã îºi permitã aºa-numita neu-
tralitate, din raþiuni evidente. În primul rând, pentru cã — spre deosebire de cele-
lalte cazuri — nu o garanteazã nimeni. În al doilea rând, e foarte scumpã. Elveþia
ºi Suedia plãtesc circa 3-6 miliarde de euro la bugetul apãrãrii, sume pe care, fie
ºi proporþional cu PIB-ul, R. Moldova nu ºi le poate permite.

Argumente economice. A fi sub umbrela NATO înseamnã nu doar garanþii de
securitate pentru respectivul stat — prin celebrul Articol 5 prin care atacul împo-
triva unui stat membru este un atac împotriva Alianþei —, ci ºi o garanþie pentru
investiþiile strãine. Pentru R. Moldova, ocolitã sistematic de investitori ºi în care
banii occidentali preconizaþi sã vinã sunt, cu precãdere, bani politici, nu econo-
mici, adicã bani direcþionaþi politic ºi care, singuri, niciunde ºi niciodatã nu au
pus în miºcare o economie, acest argument ar trebui serios regândit.

Argumente militare. R. Moldova are trupe strãine pe teritoriul sãu. ªi nu din
vina NATO. Despre NATO nici mãcar nu s-a pomenit vreme de 15 ani, dar lu-
crurile nu au evoluat pozitiv pentru R. Moldova. Dimpotrivã! De ce nu s-ar pu-
tea invoca ºi ideea unei posibile adeziuni la NATO a Republicii Moldova, dupã
ce Chiºinãul a încasat atâtea umilinþe ºi eºecuri în ceea ce s-a numit procesul de
reglementare a conflictului transnistrean? Cel puþin ca alternativã de negociere?
Astãzi a devenit limpede cã Federaþia Rusã nu crede în lacrimile Republicii
Moldova. Se pare cã nici în cele ale Bruxelles-ului. NATO este singura instituþie
internaþionalã care mai stârneºte la Moscova angoase ºi poate genera cedãri.

Argumentul precedentului ºi al puterii de negociere. În condiþiile unui blocaj
total al negocierilor în conflictul transnistrean, ce variantã mai are Chiºinãul la
îndemânã? Teoretic, doar una singurã, respectiv precedentul georgian. Poate uti-
liza astãzi R. Moldova un asemenea scenariu? Evident, nu. Pentru cã nu l-a pre-
gãtit din timp. Pentru cã astãzi sau mâine, în R. Moldova, este imposibil sã îþi
imaginezi cã Parlamentul ar vota unanim direcþia NATO ºi ºi-ar asuma toate con-
secinþele. În R. Moldova, aceastã variantã nu existã. ªi nu existã pentru cã popu-
laþia nu e pregãtitã, deocamdatã, sã suporte asemenea tensiune ºi sã menþinã ase-
menea mizã. Unul dintre motive este ºi cã elita guvernamentalã nu a pregãtit-o
niciodatã pentru aºa ceva. R. Moldova nu trebuie sã îºi anuleze cel mai redutabil
element de negociere pe care l-ar avea cu partea rusã. Dar timpul nu e pierdut.

Argumentul integrãrii europene. Nicio þarã din spaþiul rãsãritean nu s-a inte-
grat în UE fãrã integrarea în NATO. ªi asta trebuie sã spunã ceva. Funcþiile non-
militare pe care NATO le îndeplineºte sunt cruciale pentru modernizarea ºi euro-
penizarea acestor societãþi. Integrarea în NATO este un proces care afecteazã
întreaga societate, la nivel sistemic ºi uman. Planul de acþiuni nu prevede nimic
în ceea ce priveºte reformarea sectorului militar sau relaþia acestuia cu spaþiul civil.
Este o naivitate sã crezi cã poþi democratiza societãþi din fostul spaþiu sovietic fãrã
a demantela ºi reforma, în primul rând, instituþiile de forþã. Aºa cum este provin-
cial ºi proba unui complex profund a tot repeta presupusa excepþionalitate a
Republicii Moldova.
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Argumentul diplomaþiei internaþionale. Una dintre obsesiile diplomaþiei de la
Chiºinãu în ultimii ani a fost aceea de a ajunge sã îºi pledeze cauza la mesele
internaþionale unde jucãtorii conteazã ºi pot genera politici globale care sã
schimbe realitãþile din teren. NATO este un asemenea loc. Sã îl respingi este, din
punctul de vedere al Republicii Moldova, o greºealã sau o naivitate.

Argumentul „generaþia Putin“. Ce ºanse mai are R. Moldova pentru soluþio-
narea conflictului transnistrian acum, în condiþiile unei Rusii unde se cere la
orice nivel revanºa faþã de Occident ºi orice cedare, pe orice front, ar fi perceputã
ca o umilire intolerabilã? ªi cum îºi imagineazã cineva cã „þarul“ Putin îºi va
încheia cariera prezidenþialã ºi o va începe pe cea de prim-ministru cu un ordin
de… retragere a trupelor ruse, oriunde ar fi acestea? Blocajul este evident. Stra-
tegia faþã de Transnistria trebuie schimbatã, iar alternativa cea mai eficace este
opþiunea NATO.

Argumentul sfârºitului „revoluþiei orange“. „Revoluþia orange“ de pe „mai-
danul“ (ºi) de la Bruxelles sau Washington s-a încheiat. Asta înseamnã cã, pe ter-
men scurt ºi mediu, opþiunea NATO sau UE pentru Ucraina a ieºit din cãrþi. Nu
e întâmplãtor cã la recentele alegeri temele de politicã externã au fost, practic,
absente din campania electoralã. Ce înseamnã asta? O consecinþã este cã viziu-
nea geopoliticã insuflatã de la Departamentul de Stat ºi care a prevalat în zonã
din ’90 încoace — aºa-numita „Ukraine first approach“ — trebuie revizuitã ºi
completatã acum cu o versiune care ar suna cam aºa: „Moldova first approach“.
Aceasta ar însemna cã acest stat nu mai trebuie sã aºtepte absorbþia Ucrainei în
comunitatea euroatlanticã pentru a fi, la rândul lui, înghiþit. Trebuie sã se înceapã
cu R. Moldova, pentru ca proiectul Mãrii Negre sã nu fie complet aruncat la coº.
Iar R. Moldova trebuie sã dea, prin intermediul NATO, acest semnal — respectiv
cã vrea asta cu adevãrat.

Argumentul conflictului transnistrean. Dacã acest conflict a fost în primul
rând unul geopolitic ºi politic — ºi asta a fost! —, atunci devine evident cã orice
aºa-zisã soluþie care ar exclude definitiv opþiunea NATO pentru R. Moldova,
acum sau în viitor, înseamnã, de fapt, o formã de transnistrizare! Adicã a doua
victorie a Federaþiei Ruse în conflictul transnistrean sau pecetluirea victoriei
Federaþiei Ruse în rãzboiul din 1992. Pentru cã, în definitiv, acesta a fost ºi mai
este încã scopul principal al Moscovei în aceastã zonã: blocarea nu atât a UE, cât
a NATO la Prut ºi prezervarea poziþiei strategice numite Transnistria, care dupa
„soluþionare“ se extinde la nivelul Republicii Moldova, ca locaþie strategicã ºi
element de negociere pe axele Ucraina ºi Marea Neagrã.

Concluzii de etapã

Suntem deocamdatã într-un moment în care marile decizii geostrategice sunt
în curs de definitivare în aceastã regiune.

Situaþia politicã din R. Moldova s-a schimbat dupã ultimele alegeri parla-
mentare din 5 aprilie 2009 (repetate la 29 iulie), în urma cãrora „regimul Voro-
nin“ a fost scos de la guvernare. Decizia de securitate fiind una politicã, este foarte
probabil cã documentele analizate în acest volum — specifice mai degrabã unei

14 DAN DUNGACIU 10



viziuni a regimului comunist patronat de Vladimir Voronin — sã fie ajustate, re-
vãzute ºi recalibrate în raport cu noile evoluþii politice.

Dupã intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, modul în care se va pune
problema politicii externe ºi de securitate a Uniunii Europene se modificã. Apar
instituþii noi — în special „Înaltul Reprezentant pentru politica externã ºi politica
de securitate a UE“ — ºi capacitãþile pe aceastã dimensiune ale Bruxelles-ului
vor spori, chiar dacã nu e deocamdatã limpede cum vor fi folosite.

Relaþia cu NATO este una despre care autoritãþile de la Chiºinãu au anunþat
deja cã va fi relaxatã ºi lucrurile merg într-o direcþie bunã. Pânã unde va ajunge
aceastã relaþie nu e cazul sã speculãm acum. E suficient sã spunem cã, indiferent
cât de importante sunt, chiar ºi constituþiile sunt documente revizuibile, create
de oameni la un moment dat pentru a rãspunde unor contexte reale sau percepu-
te, dar posibil de modificat prin mecanismele stipulate chiar în ea. Rãmâne sã
urmãrim aceastã dezbatere în R. Moldova care este departe de a se fi terminat.
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