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Abstract. The article aims to highlight the complexity of one of the most
tense parts of the world — Central Asia. From the economic, social and
political situation and the religious specific of the region to the problems
of drugs trafficking and terrorism, the article makes a radiography of the
region but also of the instruments and the organizations through which the
international community is positioned, collaborate and participate in the
specific issue of the region.
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Destrãmarea URSS a favorizat afirmarea pe scena internaþionalã a unor zone
întinse, aflate timp îndelungat în cadrul acesteia. Astfel, pe lângã Þãrile Baltice,
caucaziene dar ºi Belarus, Republica Moldova ºi Ucraina, au devenit indepen-
dente ºi statele Asiei Centrale — Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenis-
tan ºi Uzbekistan —, fãrã sã fi voit sau acþionat în aceastã direcþie. În anul 1993,
cele cinci republici declarau, în mod oficial, cã se recunosc sub titulatura de Asia
Centralã. Afganistanul, care geografic se aflã în aceeaºi zonã, având o frontierã
cu Uzbekistan, Tadjikistan ºi Turkmenistan, nefãcând parte din URSS, nu s-a re-
gãsit ºi nu se regãseºte sub titulatura Asiei Centrale.
Spaþiu geografic imens, de mãrimea întregii Europe de Vest, aflat la rãscrucea

civilizaþiilor, Asia Centralã este, din pãcate, una din cele mai puþin cunoscute
zone ale lumii. Cele cinci þãri, aflate în mijlocul continentului asiatic, au îm-
preunã 4 milioane km2 ºi o populaþie de aproximativ 60 milioane locuitori, ma-
joritar musulmanã.
În secolul trecut, competiþia între marile puteri a avut loc, în principal, în Eu-

ropa. Odatã cu declinul acestei competiþii pe vechiul continent, asistãm la inten-
sificarea luptei pentru influenþã în Asia Centralã. Creºterea competiþiei econo-
mice, politice ºi, potenþial, militare înAsia-Pacific este în prezent în centrul poli-
ticii globale. Uriaºe rezerve de resurse energetice au transformat aceastã zonã în
centrul de interese ºi arena disputelor pentru acces la resurse. Totuºi, lupta pentru
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resurse nu este singurul motiv al competiþiei regionale între marile puteri, precum
SUA, Rusia ºi China, în aceastã zonã, împiedicând uneori o abordare mai largã,
care sã cuprindã probleme precum dezvoltarea regiunii, combaterea teroris-
mului, islamismul ºi ambiþiile regionale. Aceasta reclamã reexaminarea geopoli-
ticii regiunii, prin identificarea ºi a altor aspecte care determinã competiþia ºi ri-
valitatea marilor puteri în aceastã zonã1.
Dupã dezintegrarea URSS, statele Asiei Centrale — Kazahstan, Kîrgîzstan,

Tadjikistan, Turkmenistan ºi Uzbekistan — ºi-au concentrat eforturile în direcþia
consolidãrii statalitãþii ºi asumãrii responsabilitãþilor specifice unui stat indepen-
dent. În cele peste douã decenii de independenþã, au avut loc schimbãri radicale
în statele acestei regiuni, în societãþile ºi condiþiile de viaþã ale celor aproximativ
60 milioane de oameni ºi 40 grupuri etnice care locuiesc în acest spaþiu. Cea mai
mare transformare constã în faptul cã aceste popoare, pentru prima datã în istoria
lor, au propriul lor stat ºi sunt stãpânii propriului lor destin. ÎnAsia Centralã asis-
tãm în prezent la existenþa a douã tipuri de state: state puternice din punct de ve-
dere teritorial, al populaþiei, economiei, forþelor armate (Uzbekistan, Kazahstan
ºi Turkmenistan) ºi state mai slabe (Kîrgîzstan ºi Tadjikistan), între cele douã ti-
puri de state existând momente de tensiune sau ostilitate cauzate, în principal, de
împãrþirea resurselor naturale. Guvernele statelor Asiei Centrale s-au lovit de di-
ficultãþi crescânde de a menþine stabilitatea internã, de a preveni escaladarea
conflictului între secularism ºi creºterea influenþei islamice — problema cheie
cu care se confruntã regiunea. Dezvoltarea democraþiei, a bunei guvernãri ºi a
unei societãþi deschise rãmân provocãri care necesitã în continuare eforturi susþi-
nute din partea acestora.

Cooperarea regionalã instituþionalizatã

Pe plan regional ºi internaþional, politica promovatã de aceste state poate fi
apreciatã drept un echilibru între urmãrirea intereselor naþionale, rezolvarea
conflictelor etnice ºi teritoriale, dezvoltarea relaþiilor internaþionale. La 21 de-
cembrie 1991, la Alma Ata, a fost semnat actul fondator al Comunitãþii Statelor
Independente, la care au aderat ºi toate cele 5 republici din Asia Centralã. În mai
1992, a fost semnat Tratatul de Securitate Colectivã, cunoscut ºi ca Tratatul de
la Taºkent, de cãtre Rusia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan,
Kîrgîzstan, Tadjikistan ºi Uzbekistan. Moldova, Turkmenistan ºi Ucraina au re-
fuzat sã semneze documentul, iar în 1999 Uzbekistanul s-a retras din Tratat. A-
cesta constituia o combinaþie între alianþele militare clasice (justifica intervenþi-
ile militare în cazul agresiunii asupra unuia din membri) ºi sistemele de securitate
colectivã (permitea pãrþilor sã soluþioneze conflicte în statele ex-sovietice).
Preocupatã de evoluþiile în domeniul securitãþii în spaþiul ex-sovietic, Rusia

a acþionat în direcþia creãrii unei organizaþii de securitate cu conþinut militar, care
sã fie acceptatã drept partener de cãtre NATO ºi alte organizaþii de securitate.
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Bazele unui asemenea for au fost puse în octombrie 2002, când s-a creat Orga-
nizaþia Tratatului de Securitate Colectivã (OTSC), ai cãrei membri au fost sta-
tele care au rãmas în Tratatul de la Taºkent respectiv dinAsia Centralã — Kazah-
stan, Kîrgîzstan, Tadjikistan. OTSC are statut de observator în cadrul Adunãrii
Generale a ONU, a fost recunoscutã de OSCE ºi de Organizaþia de Cooperare de
la Shanghai, dar nu a reuºit sã se transforme într-o puternicã organizaþie militarã,
dupã cum preconiza Moscova. Uzbekistanul a revenit la OTSC, dar posibilitatea
ca acesta sã pãrãseascã organizaþia persistã.
La reuniunea ministerialã a OTSC de la Astana, din 6 aprilie 2012, au fost

discutate mãsuri menite sã facã faþã provocãrilor externe de securitate, îndeosebi
venind din teritoriul afgan, examinându-se mãsuri de securizare a frontierei între
Tadjikistan ºi Afghanistan ºi a tranzitului spre Afganistan. Un plan în aceastã
privinþã exista, dar au apãrut unele neînþelegeri între Uzbekistan ºi Tadjikistan.
A fost adoptatã o declaraþie privind cooperarea cu NATO, sugerându-se o coor-
donare sporitã între cele douã organizaþii în lupta împotriva terorismului ºi a tra-
ficului de droguri.2
Datã fiind importanþa geostrategicã a Asiei Centrale, în 1996, la Shanghai, a

fost semnat acordul asupra unui proiect de securitate regionalã între cinci state:
Rusia, China, Kazahstan, Tadjikistan, Kîrgîzstan. La origine, era vorba de asigu-
rarea securitãþii la graniþa statelor semnatare într-o zonã plinã de conflicte fron-
taliere, declarate sau potenþiale. Acordul încheiat la Shanghai permite þãrilor
semnatare sã spere în stabilizarea unei regiuni ameninþate în primul rând de si-
tuaþia din Afganistan. Acordul a evoluat, devenind o alianþã regionalã impor-
tantã. În inima acesteia se aflã interesul pentru potenþialul regiunii, datorat resur-
selor energetice, devenite, în ultimii ani, o mizã considerabilã pentru majoritatea
statelor importatoare de energie — în primul rând China ºi Europa. În 2001,
Grupul de la Shanghai s-a transformat în Organizaþia de Cooperare de la
Shanghai3, asumându-ºi obiective ambiþioase. Lupta împotriva celor trei calami-
tãþi majore ale epocii — terorismul, separatismul, extremismul — a fost inclusã
în programul organizaþiei, alãturi de problemele de securitate regionalã. La reu-
niunea la nivel înalt de la Astana, din 6 iulie 2005, a fost adoptatã declaraþia co-
munã privind concepþia de cooperare în lupta împotriva terorismului, separatismu-
lui ºi a extremismului. În centrul atenþiei a fost pusã problema asigurãrii securitãþii
regionale, cu accent pe capacitatea organizaþiei de a face faþã provocãrilor ºi
ameninþãrilor actuale, de a asigura securitatea regiunii, inclusiv crearea de meca-
nisme de reacþie comunã.
În 1994, preºedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a propus forma-

rea unei Uniuni Euroasiatice, dotatã cu monedã unicã — rubla — ºi cu un co-
mandament militar integrat. Propunerea a cunoscut multe variante de-a lungul
anilor, toate eºuând în procesul de organizare a unei adevãrate cooperãri econo-
mice între statele din regiune.
În 2011, Vladimir Putin a propus crearea Uniunii Eurasia în fostul spaþiu so-

vietic. Primul pas a fost fãcut în ianuarie 2012, la reuniunea membrilor Uniunii
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Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan) care a pus bazele creãrii aºa-numitului Spa-
þiu Economic Comun. Urmãtorul pas avut în vedere este iniþierea creãrii unei zo-
ne de liber schimb, o „comunitate economicã de la Atlantic la Pacific“, cuprin-
zând Uniunea Eurasia (condusã de Rusia) ºi Uniunea Europeanã, care ar putea
evolua spre „forme mai avansate de integrare, precum politici industriale, tehno-
logice ºi energetice comune“. „Acest sistem de parteneriat dintre Uniunea Eurasia
ºi Uniunea Europeanã — considerã iniþiatorii — poate crea premise reale pentru
schimbarea configuraþiei geopolitice ºi geoeconomice pe întregul spaþiu Europa-
Eurasia, cu consecinþe pozitive evidente pe plan global“, mesaj ce corespunde
apelurilor Moscovei cãtre Europa Occidentalã (prin Germania ºi Franþa) de a se
crea o „Europã Lãrgitã“ sau „Europa-Eurasia“4.

Provocãri

Toate statele Asiei Centrale ºi populaþiile acestora se confruntã cu provocãri
deosebite. Din punct de vedere european (în special vest-european), s-ar pãrea
cã între aceste state nu ar exista mari diferenþe. Totuºi, cãlãtorind dintr-o þarã în
alta, poþi constata trãsãturi distinctive ale fiecãreia din cele cinci þãri din aceastã
regiune, care sunt evidente. Acest lucru este cu atât mai surprinzãtor având în ve-
dere numeroasele probleme ºi provocãri comune cu care se confruntã toate cele
cinci state. Fiecare stat descrie aceste probleme în mod diferit, tocmai pentru a-ºi
evidenþia identitatea. Cele mai importante provocãri sunt urmãtoarele: toate sta-
tele Asiei Centrale s-au confruntat simultan cu probleme legate de tranziþie ºi
edificarea statului naþional; inexistenþa de state predecesoare de la care sã fi
moºtenit identitatea statalã; numeroase minoritãþi, iar în unele state minoritãþi
numeric importante; demarcarea nedefinitã a frontierelor, iar în zone critice fãrã
demarcare; probleme nerezolvate de distribuire a resurselor, în special gestiona-
rea resurselor de apã; acutizarea problemelor economice ºi ecologice, precum ºi
a preocupãrilor sociale decurgând din acestea; lipsa tradiþiilor democratice ºi a
domniei legii (statului de drept); terorismul internaþional, extremismul violent,
crima organizatã, traficul de droguri ºi arme; poziþia geopoliticã — punct de in-
tersecþie pentru interesele strategice ale Federaþiei Ruse, SUA, Chinei, Turciei ºi
Iranului.
O provocare deosebitã o constituie proximitatea statelor central-asiatice faþã

de Afganistan. În multe capitale ale regiunii acesta este considerat cel mai mare
risc pentru securitatea lor. Traficul de droguri, terorismul internaþional ºi promo-
varea fundamentalismului islamic îºi au rãdãcinile în Afganistan. Totodatã, din
motive politice ºi social-economice, teroriºtii ºi fundamentaliºtii din Asia Cen-
tralã se considerã într-un mediu favorabil obiectivelor lor. De aceea, mãsurile ferme
împotriva teroriºtilor sunt o provocare specialã pentru o stabilitate ºi securitate
durabilã. Dar, privind situaþia de la distanþã, trebuie admis cã este mai uºor de
explicat terorismul decât de controlat. Intrã în strategia teroriºtilor de a forþa pânã
la limitã statul de drept.
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În perioada de independenþã, statele Asiei Centrale au realizat anumite pro-
grese, diferite de la þarã la þarã. Peste douã decenii de independenþã au produs
schimbãri radicale în statele acestei regiuni, în societãþile ºi condiþiile de viaþã
ale celor aproximativ 60 milioane de oameni ºi 40 de grupuri etnice care locuiesc
în acest spaþiu. Cea mai mare transformare constã în faptul cã aceste popoare,
pentru prima datã în istoria lor, au propriul lor stat ºi sunt stãpânii propriului lor
destin. În acelaºi timp, în procesul de transformãri a avut loc restaurarea tradiþi-
ilor seculare culturale ºi religioase. Totodatã, caracterul islamic ºi musulman al
majoritãþii populaþiei devine tot mai proeminent — 60-90% din populaþia fiecã-
rei þãri este formatã din practicanþi activi ai religiei respective. Pe de altã parte,
secularismul moºtenit din perioada sovieticã pare sã aibã, încã, rãdãcini adânci.
Toate statele Asiei Centrale au constituþii seculare, iar necesitatea evitãrii con-
flictului între secularism ºi islam este problema cheie cu care se confruntã regiu-
nea. În abordarea problemelorAsiei Centrale trebuie avut în vedere faptul cã este
o regiune în care triburile constituiau o normã politicã timp de milenii ºi în care
instituþii financiare ºi juridice occidentale n-au existat niciodatã. Guvernele cen-
tral-asiatice, pe plan intern, se orienteazã spre tradiþii ale unei societãþi orientale.
În ciuda experienþelor comune, fiecare din cele 5 þãri dinAsia Centralã are un

anumit grad de difererenþiere. Kazahstan — þara cu teritoriul cel mai vast, cu o
populaþie de aproximativ 16 milioane de locuitori, cu bogate rezerve de petrol ºi
gaze, precum ºi cu reforme de piaþã — a devenit un fel de putere regionalã. Ka-
zahstanul este principalul exportator de cereale al zonei, fiind parte a comerþului
internaþional de grâne. Din 1993, Kazahstan a primit investiþii directe de peste
30 miliarde dolari, ceea ce reprezintã circa 80% din totalul investiþiilor în Asia
Centralã. A fost prima þarã din Asia Centralã care a semnat Protocolul Opþional
al Convenþiei ONU contra torturii. În 2010, a deþinut preºedinþia în exerciþiu a
OSCE, marcatã de evenimente ºi acþiuni deosebite. Summitul OSCE de la
Astana (2-3 decembrie 2010) a relevat atenþia acordatã Asiei Centrale, consti-
tuind un succes al preºedinþiei în exerciþiu, deþinutã de Kazahstan.
Prin resurse bogate se distinge, de asemenea, Turkmenistanul, iar dupã

schimbarea la vârf s-au creat oportunitãþi pentru o relaþie mai bunã a forurilor in-
ternaþionale cu aceastã þarã ºi o activizare a cooperãrii regionale. Cu o populaþie
de aproximativ 5 milioane de locuitori, Turkmenistanul, deºi membru al CSI, nu
participã la niciun acord de integrare militarã, declarându-se neutru. Poziþia sa
geograficã face ca acesta sã fie mai departe de Rusia, iar Uzbekistanul ºi Iranul
sunt de cea mai mare relevanþã pentru viitorul sãu. Pe mãsura dezvoltãrii noilor
conducte în zonã, rezervele colosale de gaze naturale vor asigura un viitor pro-
sper acestei þãri. Punctele sale forte sunt bogãþia de hidrocarburi, în special gaze,
ºi poziþia de stat riveran la Marea Caspicã.
De cealaltã parte se aflã state slab dezvoltate economic — Kîrgîzstan ºi

Tadjikistan — care s-au confruntat cu conflicte interne. Tadjikistan, þarã cu relief
predominant muntos, are o populaþie de circa 7 milioane de locuitori. Rãzboiul
civil din 1992-1997 a rãvãºit þara. La un deceniu ºi jumãtate de la terminarea rãz-
boiului, guvernul tadjik a reuºit sã asigure o anumitã stabilitate ºi securitate a
þãrii, ceea ce i-a permis sã se concentreze asupra dezoltãrii democraþiei ºi econo-
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miei, eradicãrii sãrãciei. Baza militarã rusã este amplasatã în oraºele Duºanbe,
Kuliab ºi Kurgan-Tube.
Kîrgîzstan, cu o populaþie de circa 5,3 milioane de locuitori, este o þarã sãracã,

care se confruntã cu problema lipsei de energie electricã ºi cu o climã asprã.
Uzbekistan ocupã o poziþie intermediarã. Þara cea mai populatã a Asiei Cen-

trale (peste 24 milioane de locuitori), Uzbekistanul se considerã descendent di-
rect al vastului imperiu al lui Tamerlan (1336-1404), a cãrui capitalã — Samarkand
— se considera un centru cultural al regiunii. Prin poziþia sa geograficã are fron-
tierã comunã cu toate celelalte patru þãri central-asiatice, la frontierele cãrora se
aflã o importantã minoritate uzbekã.
Toate cele trei stat, Kîrgîzstan, Tadjikistan ºi Uzbekistan, se aflã pe Valea Fer-

ghana, o zonã de conflict intratã în islamul tradiþional în care se menþine riscul
unor confruntãri interetnice ºi tensiuni interstatale.
Populaþia rusã, prezentã în toate cele 5 republici, reprezenta, înainte de inde-

pendenþã, inteligenþa tehnico-inginereascã, iar exodul acesteia a afectat eco-
nomiile þãrilor respective.5
Pe plan economic, transformãrile în cele 5 þãri au fost sistemice. Deºi gradul

de transformare diferã de la o þarã la alta, au fost adoptate reforme economice
radicale ºi de privatizare extinsã, s-a dezvoltat sectorul privat, s-a introdus mo-
nedã naþionalã. În general, au fost puse bazele economiei de piaþã ºi este exclusã
revenirea la sistemul economiei socialiste.
Acelaºi lucru se poate spune despre domeniul politic. În ciuda unei serii de

limitãri, în fiecare din cele cinci state sunt prezente structuri democratice de ba-
zã: constituþie democraticã, parlament, jurisprudenþã, mai multe partide, organi-
zaþii neguvernamentale, alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Totuºi, aceste state
sunt încã dominate de regimuri autoritare, conduse de preºedinþi puternici, deºi
ºi în aceastã privinþã existã unele diferenþieri de la regim totalitar (cum a fost re-
gimul Nyiazov în Turkmenistan), pânã la o democraþie de faþadã, ca în Kazahstan.
Însã, la o analizã din punctul de vedere al criteriilor de democraþie reprezenta-
tivã, transformãrile politice evidenþiazã serioase puncte slabe: nu existã un sis-
tem de supraveghere (checks and balance) pentru controlul asupra puterii de
stat; drepturile omului ºi cele civile sunt limitate ºi deseori încãlcate brutal; li-
bertatea presei este limitatã; sistemul partidelor, sindicatelor ºi al organizaþiilor
neguvernamentale este slab ºi nu este, încã, pe deplin integrat într-un sistem par-
lamentar. Deosebit de negativ pentru dezvoltarea viitoare a unor state ºi a regiu-
nii în ansamblu este monopolizarea puterii în mâinile unor grupuri relativ re-
strânse, care se bazeazã pe anumite interese, ceea ce conduce la un înalt grad de
limitãri, care împiedicã dezvoltarea cooperãrii regionale, vitalã pentru dezvol-
tarea întregii regiuni.
Regiunea s-a confruntat cu conflicte intrastatale — 1992-1997 rãzboiul civil

din Tadjikistan, 2005 miºcãri violente în Uzbekistan, douã schimbãri forþate de
regim în Kîrgîzstan, 2005 ºi 2010, ºi tulburãri ale petroliºtilor în Kazahstan —
2011.
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Pentru înþelegerea complexitãþii proceselor regiunii, este necesar sã avem în
vedere avantajele Asiei Centrale, precum ºi obstacolele ºi pãrþile slabe ale aces-
tei regiuni. Dupã cum am menþionat, statele Asiei Centrale nu ºi-au câºtigat in-
dependenþa, ele au devenit independente prin dezintegrarea URSS. Absenþa miº-
cãrilor pentru independenþã a rezultat într-un progres limitat în direcþia refor-
melor democratice. De asemenea, þãrile Asiei Centrale nu au beneficiat de o
diasporã activã în Occident, cum a fost cazul þãrilor din Europa Centralã ºi de
Est. Trebuie subliniat, totodatã, faptul cã þãrile din Asia Centralã au pornit de la
zero în crearea unei democraþii funcþionale, fãrã a beneficia de precedente isto-
rice sau modele de urmat din regiune. Existã, totodatã, o percepþie cã lupta pen-
tru democraþie ºi drepturile omului înseamnã înlocuirea actualilor guvernanþi, o
percepþie eronatã, ce ar trebui abandonatã pentru a ajunge la o schimbare internã
realã ºi a oferi un spaþiu politic de funcþionare pentru reformatori ºi societatea civilã.
Politologul american Zbigniew Brzezinski, referindu-se la zona cuprinzând

statele ex-sovietice din Asia Centralã ºi Caucazul de Sud, respectiv Kazahstan,
Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Geor-
gia, precum ºi Afganistan, a folosit termenul Balcanii Eurasiei. În timp ce Bal-
canii reprezintã o mizã geopoliticã în Europa, Balcanii Eurasiei constituie o foarte
importantã mizã economicã, fiind o zonã bogatã în resurse naturale, îndeosebi
petrol ºi gaze.6 Accesul la resursele bogate ale zonei ºi împãrþirea acestora re-
prezintã obiective care stimuleazã atât ambiþiile naþionale, cât ºi reînvierea unor
aspiraþii imperiale ºi rivalitãþi internaþionale.7
Dezintegrarea URSS a produs un vid de putere chiar în inima Eurasiei, mani-

festat în Rusia printr-o crizã de sistem ºi prin slãbiciune ºi confuzie în noile state
independente. Ameninþarea exploziei fundamentalismului islamic în noile state
din Asia Centralã este o preocupare atât pentru Rusia, cât ºi pentru SUA ºi alte
state occidentale. Statele Asiei Centrale, susþinute din exterior de þãri islamice,
precum Iran, Turcia, Pakistan, Arabia Sauditã, au acþionat pentru consolidarea
identitãþii naþionale ºi a suveranitãþii statale, manifestând anumite rezerve atât
faþã de avantajele integrãrii economice ºi politice cu Rusia, cât ºi faþã de apro-
pierea de Occident, deºi din motive diferite. Rusia a folosit relaþiile sale cu dife-
rite þãri ºi regimuri. Obiectivul vizat era prevenirea implicãrii Occidentului în
zona sa de influenþã, în spaþiul ex-sovietic. Totodatã, sprijinul Rusiei faþã de
aceste regimuri ºi þãri nu merge dincolo de afectarea relaþiilor sale cu actori oc-
cidentali importanþi, precum SUA, Franþa, Anglia ºi Germania.

Implicarea organismelor internaþionale în Asia Centralã

Statele Asiei Centrale au devenit membre ale ONU ºi OSCE la scurt timp
dupã declararea independenþei, ceea ce le-a permis sã-ºi dezvolte capacitatea de
participare activã în procesele de adoptare a deciziilor ºi activitãþile acestor or-
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ganizaþii. La rândul lor, cele douã organizaþii s-au implicat direct ºi au cooperat
în soluþionarea crizelor ºi tensiunilor interne, precum rãzboiul civil din Tadjikistan,
crizele guvernamentale din Kîrgîzstan, tensiunile din Uzbekistan. Diferite agen-
þii ºi programe ale ONU, cu prezenþe în toate cele cinci þãri, acordã asistenþã în
edificarea capacitãþii acestor state în diferite domenii: Programul Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Oficiul Naþiunilor Unite pentru controlul dro-
gurilor (UNODC),Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Cen-
trul Regional ONU pentru Diplomaþie Preventivã în Asia Centralã (UNRCCA).
ONU considerã cã Asia Centralã este una din cele mai interdependente regi-

uni ale lumii, cu o populaþie numeroasã, o posibilã piaþã comunã ºi aflatã la in-
tersecþia de cãi energetice.
Izbucnirea rãzboiului civil în Tadjikistan, în mai 1992, a dus la stabilirea pri-

mei misiuni CSCE/OSCE înAsia Centralã, în 1993, care urma sã colaboreze strâns
cu misiunea ONU în acordarea de asistenþã în dezvoltarea statului de drept, de-
mocraþiei, respectarea drepturilor omului, reconstrucþia postconflict. Anul urmã-
tor, la iniþiativa preºedintelui Uzbekistanului, CSCE/OSCE a deschis la Taºkent
Oficiul de legãturã pentru Asia Centralã. Evoluþiile regionale, în special ascen-
siunea talibanilor în Afganistan ºi problemele legate de reformele politice ºi eco-
nomice înAsia Centralã, au dus la creºterea interesului SUA ºi al Europei pentru
Asia Centralã, OSCE prezentându-se drept forul potrivit pentru consolidarea co-
operãrii. Ca urmare a situaþiei de securitate în Afganistan ºi a apariþiei grupãrilor
militante în Asia Centralã (de exemplu Miºcarea Islamicã a Uzbekistanului —
IMU), statele central-asiatice au fost, de asemenea, interesate în lãrgirea coope-
rãrii în domeniul securitãþii. În 1998, OSCE a încheiat înþelegeri cu Kazahstan,
Kîrgîzstan ºi Turkmenistan pentru a deschide Centrele OSCE laAlmaty, Bishkek
ºi Ashabad. Oficiul de Legãturã de la Taºkent a fost transformat, în anul 2000,
în Centrul OSCE, iar Misiunea OSCE în Tadjikistan a devenit, în octombrie
2002, Centrul OSCE în Duºanbe. În 2006, Centrul OSCE de la Taºkent s-a trans-
format în Oficiul Coordonatorului Proiectelor OSCE. Activitãþile prezenþelor
OSCE în Asia Centralã sunt guvernate de mandatele convenite între statele gaz-
dã ºi organizaþie.
Uniunea Europeanã a început cooperarea cu Asia Centralã la scurt timp dupã

ce cele cinci þãri — Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan ºi Uzbe-
kistan — s-au declarat independente. Ulterior, relaþiile s-au intensificat, iar în
2007 a fost adoptatã Strategia UE pentru Asia Centralã, care reflectã importanþa
pe care o reprezintã regiunea, rãspunzând, totodatã, interesului þãrilor regiunii.
Strategia prevede sporirea cooperãrii, consolidatã printr-un dialog politic regulat
la nivel ministerial. În cadrul unei politici coerente, se prevede dezvoltarea dia-
logului ºi cooperãrii în domeniile drepturilor omului, educaþiei, statului de drept,
energiei, transportului, mediului înconjurãtor ºi managementului apei, comer-
þului ºi relaþiilor economice, precum ºi abordarea aspectelor privind riscurile ºi
provocãrile comune. Strategia UE pentruAsia Centralã a fost reafirmatã de Con-
siliul UE în iunie 2012, atât strategia, cât ºi ariile prioritare de cooperare fiind
considerate, în continuare, relevante. Totodatã, s-a recunoscut faptul cã regiunea
se confruntã tot mai mult cu noi provocãri, îndeosebi evoluþiile din Afganistan,
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ºi cã aspectele de securitate au devenit prioritare în relaþiile cu UE. Pentru pe-
rioada 2007-2013, pentru cooperarea cu Asia Centralã s-au alocat 675 mil. euro.
Pentru consolidarea abordãrii comune în Asia Centralã, statele membre ale UE
ºi Comisia Europeanã s-au angajat sã colaboreze strâns în ºapte arii identificate
de strategie ºi reflectate în documentul privind Cooperarea regionalã în Asia
Centralã.
Strategia pune un accent deosebit pe trei domenii principale ale dialogului ºi

cooperãrii: statul de drept; educaþia ºi mediul înconjurãtor. În consecinþã, au fost
lansate o serie de iniþiative în domeniile menþionate. Astfel, Platforma UE-Asia
Centralã privind statul de drept, proiect devenit operaþional la sfârºitul anului
2011, prevede sprijinirea reformelor ºi schimbul de experienþã în domeniul re-
formei justiþiei, inclusiv dialogul la diferite niveluri (întâlniri regulate la nivel
ministerial, regional ºi naþional), precum ºi proiecte specifice pe termen lung.
Iniþiativa UE — Asia Centralã privind educaþia, adoptatã de Consiliul European
în 2007, a contribuit la sprijinirea legãturilor în acest domeniu, rezultând în creº-
terea schimburilor educaþionale, sprijinirea reformelor în domeniul educaþiei,
pregãtirea vocaþionalã, domeniu cheie pentru dezvoltarea economico-socialã. A-
ceasta a fost urmatã de Platforma UE — Asia privind educaþia, lansatã în fe-
bruarie 2012, vizând consolidarea reformelor educaþionale în regiune prin pro-
movarea politicii dialogului ºi o mai bunã coordonare a proiectelor ºi pro-
gramelor finanþate de donatori. În domeniul mediului înconjurãtor a fost creat un
Grup de lucru comun UE—Asia Centralã pentru facilitarea cooperãrii regionale
în domeniile modificãrii climatice, protecþiei mediului, folosirii raþionale a re-
surselor de apã, gestionarea pãmântului ºi a pãdurii.
În 2010, a fost lansat proiectul privind Facilitarea Investiþiilor pentru Asia

Centralã (IFCA) la nivel regional, vizând promovarea investiþiilor în domenii
cheie precum energia, mediul, întreprinderile mici ºi mijlocii, transporturile.
Prin acest proiect, în perioada 2010-2013 au fost alocate 65 milioane euro pentru
sprijinirea bãncilor locale în Kazahstan în finanþarea proiectelor de eficienþã
energeticã, reducerea pierderilor de energie, precum ºi îmbunãtãþirea sistemelor
de dezinfectare a apei în Tadjikistan8.

Rãzboiul din Afganistan a avut un impact important
asupra politicii de securitate a þãrilor din regiune

ºi a situaþiei geopolitice, în ansamblu

Astfel, pentru a preveni incursiunea talibanilor, guvernul Tadjikistanului a
dublat numãrul grãnicerilor de-a lungul frontierei sale cuAfganistan. În perspec-
tiva retragerii forþelor coaliþiei internaþionale din Afganistan, Tadjikistan a cãpã-
tat o importanþã geostrategicã crescândã în menþinerea stabilitãþii în regiune ºi
prevenirea grupãrilor islamice extremiste de a sfida statele seculare din Asia
Centralã. Este de aºteptat ca tema afganã sã capete o importanþã deosebitã pentru
asigurarea securitãþii ºi stabilitãþii þãrilor regiunii ºi dincolo de aceasta. În acest sens,
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se mizeazã pe creºterea asistenþei internaþionale pentru reconstrucþia economicã
a regiunii, inclusiv construcþia drumurilor ºi cãilor ferate, liniilor de transmitere
a energiei electrice, a conductelor de petrol ºi gaze între Afganistan ºi þãrile din
regiune. Au fost propuse o serie de proiecte vizând cooperarea regionalã, consi-
derându-se cã procesele de dezvoltare multidimensionalã a acesteia trebuie sã
includã Afganistanul.
În 29-30 noiembrie, la Duºanbe, a avut loc Conferinþa privind cooperarea

între þãrile regiunii ºi Afganistan privind controlul asupra narcoticelor. Obiecti-
vul conferinþei a vizat cooperarea la nivel regional, cu participarea donorilor,
discutarea provocãrilor pe care le reprezintã traficul de droguri. A fost examinatã
abordarea comunã pentru stabilizarea situaþiei ºi combaterea expansiunii dro-
gurilor în Asia Centralã dupã retragerea trupelor coaliþiei internaþionale din Af-
ganistan. La reuniune au participat reprezentanþii agenþiilor de specialitate din
Afganistan, Iran, Pakistan, Kîrgîzstan, Kazahstan, Tadjikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Rusia, China, SUA ºi Turcia. Au fost prezenþi reprezentanþi ai
UNODC ºi UE, subliniindu-se necesitatea de a conjuga eforturile pentru comba-
terea traficului de droguri. La reuniune a avut loc un schimb de vederi asupra si-
tuaþiei din regiune ºi pregãtirilor pentru adoptarea unor mãsuri concrete pentru
combaterea traficului de droguri. S-a subliniat necesitatea consolidãrii efor-
turilor comunitãþii internaþionale de a asigura o luptã internaþionalã eficientã îm-
potriva criminalitãþii transnaþionale ºi lãrgirea cooperãrii între autoritãþile res-
ponsabile din þãrile regiunii. Programul Regional pentru Afganistan ºi þãrile ve-
cine cuprinde sprijinul UNODC pentru eforturile þãrilor Asiei Centrale în com-
baterea traficului de droguri. S-a decis organizarea anualã a acestor conferinþe,
prin rotaþie, în þãrile participante. Urmãtoarea reuniune va avea loc în Iran.
La 28 septembrie 2013, cu prilejul sesiuniiAdunãrii Generale a ONU, la New

York, a avut loc reuniunea consacratã Asiei Centrale, la care au fost examinate
cãile de asistenþã a þãrilor din regiune pentru a face faþã în mod eficient pro-
blemelor urgente cu care se confruntã. Miniºtrii de Externe ai Uzbekistanului ºi
Kazahstanului au atras atenþia asupra ameninþãrii serioase pentru securitatea re-
gionalã ºi globalã pe care o reprezintã terorismul, extremismul ºi traficul de dro-
guri provenind din Afganistan. Ei au acuzat Occidentul pentru eºecul de a asi-
gura o soluþie politicã în conflictul din Afganistan, înainte de retragerea trupelor.
Cele 5 republici — Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan, Kîrgîzstan ºi Turkme-
nistan — nu au încredere cã SUA sau NATO vor asigura securitatea regiunii
dupã 2014, din cauza eºecului colectiv de a asigura pacea în Afganistan. Cele
mai vulnerabile þãri sunt Tadjikistan, Uzbekistan ºi Turkmenistan care au o fron-
tierã comunã cu Afganistanul de nord (1.900 km). Asia Centralã se confruntã cu
o nouã ameninþare din partea militanþilor islamici.
În perspectiva retragerii trupelor ISAAF din Afganistan în 2014, se aºteaptã

sporirea influenþei unor actori internaþionali ºi a rolului acestora în asigurarea
stabilitãþii ºi securitãþii regionale. Rolul Rusiei, Chinei ºi SUA în Asia Centralã,
rivalitãþile ºi strategiile acestora au evoluat în ultima decadã; din 2001, lupta îm-
potriva terorismului în Afganistan a condus la apropierea intereselor Rusiei ºi
SUA, în ciuda unor divergenþe pe alte probleme, inclusiv în spaþiul ex-sovietic. Cu
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toate acestea, Rusia este preocupatã de consolidarea relaþiilor între Washington
ºi þãrile Asiei Centrale, considerându-le o provocare pentru rolul priveligiat al
Moscovei. Spre deosebire de Caucazul de Sud, Asia Centralã apare ca un teren
al cooperãrii ºi competiþiei trilaterale. Moscova priveºte Beijingul ca pe o con-
trapondere la aspiraþiile SUA. În acelaºi timp, Rusia, împreunã cu China ºi alte
þãri, este într-o continuã disputã cu Occidentul privind inviolabilitatea suverani-
tãþii de stat în timpul unui conflict ºi justificarea intervenþiei în procesele politice
interne. Totodatã, China este foarte eficientã în promovarea intereselor sale eco-
nomice în regiune. Beijingul este un competitor al Moscovei în domeniul econo-
mic. Deºi existã un potenþial cert, cooperarea între Rusia, China ºi SUA este mai
degrabã limitatã.
Rezervele de materii prime ºi energetice în Asia Centralã fac ca regiunea sã

prezinte un interes deosebit, îndeosebi pentru China ºi Rusia. Cele douã þãri au
interese comune în regiune, fiind, totodatã, într-o acerbã competiþie una cu cea-
laltã, relaþiile lor fiind caracterizate atât de cooperare, cât ºi de competiþie. De la
izbucnirea crizei financiare, China s-a impus ca un important partener comercial
pentru þãrile Asiei Centrale ºi ar saluta folosirea cadrului oferit de Organizaþia
Tratatului de Cooperare de la Shanghai (OTSC) pentru promovarea integrãrii ºi
investiþiilor economice regionale. Atât Rusia, cât ºi þãrile central-asiatice se tem,
însã, de eventualele repercusiuni politice ale creºterii ponderii economice a Chi-
nei în regiune. Rusia este preocupatã, de asemenea, de recentele succese ale Chi-
nei în domeniul energiei. De la deschiderea, în decembrie 2009, a gazoductului
China–Asia Centralã, gazul din Turkmenistan a început sã se îndrepte spre est,
departe de vechea reþea de conducte, controlatã de Rusia. La aceasta se va adãuga,
în curând, gazul din Uzbekistan. Este, totodatã, în construcþie gazoductul din Ka-
zahstan ºi sunt avute în vedere alte asemenea lucrãri. În plus, Beijingul foloseºte
preþuri mai mici, afectând negocierile Gazpromului pentru noi contracte majore9.
Rusia preferã sã recurgã la cadrul oferit de Organizaþia Tratatului de Securitate

Colectivã (OTSC), dominat de Moscova ºi din care China nu face parte, pentru
a restabili prezenþa sa pe frontiera tadjiko-afganã ºi a creºte, astfel, controlul asu-
pra dimensiunii militare în Asia Centralã, sub pretextul eforturilor de conlucrare
regionalã împotriva terorismului ºi a traficului de droguri. Recent, Rusia a sem-
nat cu Tadjikistan prelungirea pânã în 2042 a prezenþei trupelor sale la frontiera
tadjiko-afganã. Uzbekistanul, însã, se opune ferm creºterii rolului OTSC ºi OCS
în regiune, preferând un plan propriu pentru Afganistan10.
Deºi relaþiile între cele douã þãri s-au îmbunãtãþit dupã prãbuºirea URSS, Ru-

sia ºi China nu au fost, însã, capabile sã gãseascã un teren sau o strategie comunã
privind Asia Centralã; ele au o serie de interese comune care sunt temporare ºi
limitate, dar existã încã multe probleme în care sunt competitori, dacã nu chiar
inamici, considerã Gunter Knabe, expert german în aceastã problemã.11 Rusia,
care posedã materii prime, încearcã sã-ºi sporeascã influenþa politicã ºi militarã
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în regiune, fiind, în principal, interesatã sã menþinã controlul asupra principale-
lor cãi de transport pentru gaz ºi petrol. Expertul rus Andrei Groºin, de la Institu-
tul Rus pentru Þãrile CSI, considerã însã cã nu existã o rivalitate pronunþatã între
cele douã þãri; cã interesele de afaceri chineze nu au pus probleme Rusiei ºi cã
ultimul deceniu a arãtat cã expansiunea economicã a Chinei în Asia Centralã a
fost, mai degrabã, în defavoarea afacerilor Occidentului, decât ale Rusiei; cã li-
derii chinezi au o abordare realistã privind interesele Rusiei ºi ale þãrilor Asiei
Centrale. Expertul rus a admis cã Beijingul ar lãsa Rusiei rolul de a-ºi asuma res-
ponsabilitatea pentru evoluþiile politice ºi, în special, militare în regiune.12
În ultimii ani, politica în schimbare a SUA privind Asia Centralã evidenþiazã

un efort de a rãspunde evoluþiilor din zonã. În acelaºi timp, evoluþia situaþiei de
securitate în Afganistan ºi insecuritatea crescândã privind aprovizionarea ener-
geticã au contribuit la creºterea interesului SUA pentru securitatea ºi cooperarea
economicã în Asia Centralã. Rusia ºi China au reacþionat la aceste provocãri la
fel ca SUA. Orientarea politicã a statelor Asiei Centrale ºi asigurarea prezenþei
strategice în regiune sunt douã domenii cheie în care SUA se aflã în competiþie
cu Rusia ºi China. Totuºi, parteneriatul Rusia-China nu trebuie vãzut ca fiind an-
tiamerican. Deºi existã o suspiciune considerabilã privind obiectivele SUA în
Asia Centralã, interesele diveregente între statele regiunii în cadrul Organizaþiei
de Cooperare de la Shanghai, în special între Rusia ºi China, limiteazã orice ac-
tivitate antiamericanã coordonatã. Existã tendinþa unor analiºti de a privi com-
petiþia SUA–Rusia–China în regiune ca un fel de „noul mare joc“, ignorând inte-
resele comune pe care marile puteri le împãrtãºesc în abordarea problemelor
transnaþionale în Asia Centralã.13

Poziþia þãrilor din zonã faþã de competiþia SUA–Rusia–China

„Americanii nu sunt iubiþi, ruºii nu sunt crezuþi, iar influenþa crescândã a Chi-
nei sperie“ — a rezumat un observator situaþia. Tãrile din Asia Centralã sunt
adesea considerate drept observatori pasivi ai rivalitãþii, conflictului de interese
între SUA, Rusia ºi China. Totuºi, deºi nu se poate nega competiþia ºi rivalitatea
între SUA, Rusia ºi China, existã ºi exemple de colaborare privind obiective co-
mune. Totodatã, trebuie spus cã elitele politice din Asia Centralã par sã benefi-
cieze cel mai mult ca urmare a interesului crescând al marilor puteri faþã de re-
giune, care nu este determinat numai de rezervele energetice. Elitele politice din
Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan ºi Uzbekistan au stabilit „re-
guli locale“ pentru a-i „juca“ pe cei trei mari actori unul împotriva celuilalt, în
beneficiul audienþei interne, pentru a-i convinge pe rivalii politici ºi a-ºi consolida
propria putere.
Este interesant de urmãrit modul în care fiecare din cei trei mari actori ºi-au

dezvoltat la un moment dat relaþii clientelare cu þãrile dinAsia Centralã. Cãutând
sã-ºi promoveze propriile interese în regiune, Moscova, Washingtonul ºi Beijingul
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adesea au ignorat rapoartele privind violarea drepturilor omului ºi au fost dispuse
sã coopereze cu liderii corupþi.
Deºi majoritatea regimurilor din regiune au rezistat timp de peste douãzeci de

ani, Asia Centralã intrã acum într-o perioadã de potenþialã instabilitate politicã.
Dupã retragerea trupelor ISAAF dinAfganistan în 2014, Uzbekistan, Tadjikistan
ºi Turkmenistan pot fi afectate de o potenþialã resurecþie a radicalismului isla-
mic. Kazahstan ºi Uzbekistan, ambele state guvernate îndelung de preºedinþi au-
toritari, octogenari, sunt vulnerabile din cauza riscurilor de succesiune. Kîrgîzstan
nu ºi-a revenit încã dupã cele douã evenimente violente de crizã guvernamentalã,
din ultima decadã.
De menþionat cã legea privind Conceptul Naþional de Securitate, adoptatã de

Kîrgîzstan în iunie 2012, defineºte interesele naþionale ale þãrii ºi evidenþiazã
ameninþãrile externe ºi interne pentru securitatea acesteia. Printre ameninþãrile
externe figureazã sporirea conflictelor între marile puteri ale lumii pe plan global
ºi în Asia Centralã, precum ºi între unele þãri din regiune; expansiunea teroris-
mului internaþional ºi a extremismului religios; traficul internaþional de droguri
în Asia Centralã; acutizarea problemelor privind apa ºi energia în Asia Centralã;
probleme legate de formalizarea internaþionalã a frontierelor de stat între unele
þãri din regiune; probleme demografice nerezolvate în Valea Ferghana.14 Kîrgîzstan
a devenit centrul legãturilor militare ale Rusiei cu Asia Centralã. În noiembrie
2012, autoritãþile ruse au anunþat intenþia de a oferi asistenþã militarã în valoare
de 1,5 miliarde dolari pentru Kîrgîzstan ºi Tadjikistan, iar în februarie 2013 presa
a informat despre apropiata construire a celei de-a doua baze militare ruse în
Kîrgîzstan, precum ºi intenþia de a acorda asistenþã în renovareaAeroportului In-
ternaþional Manas, pentru a-l transforma într-un centru logistic modern. La rândul
lor, SUA au anunþat creºterea pachetului de asistenþã pentru „pacea ºi securitatea“
în Kîrgîzstan, de la 6,3 mil. dolari la 9,2 mil. dolari.
Spre deosebire de alte regiuni din spaþiul ex-sovietic, statele Asiei Centrale

nu au manifestat aspiraþii clare de integrare în NATO sau UE, balansarea lor
între Moscova ºi Washington fiind adesea determinatã de dispute bilaterale ºi de
dinamica competiþiei regionale.
Competiþia militarã în curs în Asia Centralã, pe plan bilateral ºi multilateral,

implicând organizaþii precum Organizaþia Tratatului de Cooperare ºi Securitate
ºi NATO, afecteazã obiectivul comun de a proteja regiunea de potenþiale ame-
ninþãri teroriste ºi extremiste. În ciuda declaraþiilor privind legãturile dintre Mos-
cova ºi Washington pe de o parte, ºi capitalele regiunii, pe de alta, situaþia de
securitate în Asia Centralã reclamã o abordare coordonatã globalã.15

Obiective ºi strategii privind Asia Centralã

a. De la dezintegrarea URSS, Rusia a declarat spaþiul ex-sovietic drept zona
de importanþã crucialã pentru interesele sale strategice majore, iar noul Concept
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de Politicã Externã al Federaþiei Ruse16 considerã acest spaþiu de „responsabi-
litate specialã“ pentru Moscova. Pe lângã problemele de securitate, Moscova are
interese economice în zonã. Potenþiala influenþã destabilizatoare a grupurilor ra-
dicale islamiste ºi a reþelelor de traficanþi de droguri este o preocupare majorã
pentru Rusia. Pentru Rusia, stabilitatea Asiei Centrale este foarte importantã, ca
urmare a extinderii tulburãrilor musulmane în interiorul Rusiei. Rusia doreºte sã
menþinã statu quo-ul, respectiv regimurile autoritare existente ºi stabilirea plat-
formelor pentru bazele militare ºi a dreptului de intervenþie, dacã ar fi necesar,
prin Organizaþia Tratatului de Securitate Colectivã (OTSC). Moscova considerã
cã actualii lideri din Asia Centralã au fost capabili sã limiteze ameninþarea radi-
calismului islamic ºi este preocupatã de faptul cã schimbarea regimurilor, com-
binatã cu retragerea trupelor NATO, ar facilita rãspândirea radicalismului isla-
mic spre Rusia. Aceste preocupãri au determinat Rusia sã ofere diferite forme de
asistenþã în domeniul securitãþii statelor mai vulnerabile din regiune. Numai în
ultimul an, Rusia a extins acordul de închiriere a bazelor militare în Kîrgîzstan
ºi Tadjikistan; a vândut armament Kîrgîzstanului ºi Turkmenistanului; a încercat sã
convingã Uzbekistanul sã revinã în Organizaþia Tratatului de Cooperare ºi Securitate
ºi a fost de acord sã ofere 1,3 miliarde dolari Kîrgîzstanului ºi Tadjikistanului
pentru modernizarea forþelor militare ale acestora ºi asigurarea securitãþii dupã
plecarea trupelor occidentale.17
În ultima decadã, Rusia a acþionat pentru menþinerea monopolului asupra

tranzitului de petrol ºi gaze dinAsia Centralã. Pânã în 2005, toate conductele im-
portante din regiune traversau Rusia, acordând acesteia dreptul de control asupra
taxelor, ceea ce i-a conferit pârghiile de influenþã economicã ºi politicã asupra
þãrilor care depindeau de aceste livrãri. Construcþia conductelor alternative a eli-
minat monopolul Rusiei asupra tranzitului hidrocarburilor din Asia Centralã.
Statele producãtoare de energie din regiune pot acum sã vândã produsele lor
Chinei ºi Iranului. În acelaºi timp, schimbãrile în privinþa cererii ºi ofertei în Eu-
ropa au afectat semnificaþia politicã ºi economicã a monopolului Rusiei asupra
furnizãrii gazului natural unor þãri europene. Dezvoltarea de noi metode de ex-
tracþie a gazului de ºist în SUA a crescut furnizarea acestuia în Europa, iar criza
financiarã globalã a dus la reducerea drasticã a cererii. Aceºti factori au afectat
abilitatea Rusiei de a stabili preþuri ºi de a folosi controlul asupra furnizãrii ener-
giei în scopuri politice. Totodatã, Rusia sperã sã consolideze poziþia regimurilor
din Asia Centralã opunându-se promovãrii democraþiei din exterior ºi oricãrei
prezenþe militare sau politice a SUA în zonã.18
Liderii ruºi se tem cã poziþia Kremlinului în Asia Centralã va fi gradual în-

locuitã de creºterea influenþei politice ºi a puterii economice a Chinei. Pentru a-
ºi menþine poziþia în Asia Centralã, Rusia s-a concentrat pe implicarea Chinei în
reþelele ºi instituþiile regionale, reþinând nivelul de influenþã prin instituþiile în
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care China nu este membru. Astfel, în domeniul securitãþii, Rusia a combinat
participarea la Organizaþia de Cooperare de la Shanghai (OCS) cu rolul sãu în
Organizaþia Tratatului de Securitate Colectivã (OTSC). În timp ce OCS consti-
tuie un forum neutru, unde Rusia poate discuta aspecte de securitate ºi planifica
operaþiuni ºi exerciþii comune cu China, OTSC permite Rusiei sã abordeze pro-
blemele de securitate ale Asiei Centrale fãrã participarea Chinei. În acelaºi timp,
Rusia are în vedere sã se opunã influenþei economice crescânde a Chinei în Asia
Centralã prin crearea Uniunii Vamale. Este de aºteptat ca aceasta sã includã, în
2014, Kîrgîzstan ºi Tadjikistanul. Propunerea privind crearea Uniunii Euroasia-
tice, în 2015, face parte, de asemenea, din eforturile de a consolida legãturile
economice ale Asiei Centrale cu Rusia.
b. Încã înainte de atacurile din 11 septembrie 2001, între analiºtii militari

americani exista o înþelegere a faptului cã „Eurasia“ va deveni o prioritate în me-
diul de securitate al secolului XXI. Au fost elaborate studii consacrate zonei de
cãtre Consiliul Atlantic al SUA ºi Institutul privind Asia Centralã ºi Caucaz
(CACI) al Universitãþii Johns Hopkins privind Evaluarea strategicã a Eurasiei
Centrale19. De asemenea, Armata SUA a comandat un studiu similar privind im-
plicaþiile conflictelor din Caucaz ºi Asia Centralã pentru armata SUA20.
Politica externã a SUA faþã de Asia Centralã este mult influenþatã de cartea

lui Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its
Geostrategic Imperatives, orientatã spre protejarea hegemoniei SUA faþã de
orice posibil pretendent. Brzezinki formuleazã ceea ce SUA ar trebui sã facã
pentru a-ºi pãstra poziþia de superputere. El subliniazã cã, pentru a-ºi pãstra he-
gemonia, SUA ar trebui sã menþinã un „pluralism geopolitic“ în spaþiul postso-
vietic21, rezolvând astfel încercarea Rusiei de a-ºi recâºtiga influenþa în statele
ex-sovietice. În opinia sa, modul în care SUA vor manipula ºi acomoda princi-
palii actori geostrategici pe tabla de ºah euroasiaticã ºi în care se vor descurca
cu actorii geopolitici cheie în Eurasia va fi critic pentru longevitatea ºi stabili-
tatea supremaþiei globale a Americii. În acest scop, el considerã cã sarcina cea
mai urgentã este de a se asigura cã niciun stat sau combinaþie de state n-ar do-
bândi capacitatea de a elimina SUA din Eurasia ºi nici de a diminua în mod
semnificativ rolul sãu de arbitru decisiv.
Vassilis Fouskas ºi Bulent Gokay, autorii cãrþii Noul imperialism american,

prezintã situaþia astfel: „Ca singurã superputere rãmasã dupã dezintegrarea blo-
cului sovietic, Statele Unite se includ singure în regiuni strategice ale Eurasiei ºi
ancoreazã influenþa geopoliticã a SUA în aceste zone pentru a preveni toate
competiþiile reale sau potenþiale de a sfida hegemonia sa globalã“22.
Nu e un secret preocuparea SUA de a-ºi pãstra dominaþia globalã. De aceea,

obiectivul sãu de a întãri o asemenea putere globalã prin creºterea influenþei în
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Asia Centralã nu trebuie sã fie o mare surprizã. Acest obiectiv a fost deja stipulat
clar în Proiectul pentru un nou secol american (Project for a New American
Century / PNAC), bazat pe documentul redactat de fostul secretar al Apãrãrii,
Paul Wolfowitz, care a subliniat cã nu trebuie sã se permitã niciunei þãri sã sfi-
deze hegemonia SUA23. Deºi nu se menþioneazã expres, documentul face, evi-
dent, referire la Rusia ºi China, cei mai probabili challengeri ai puterii SUA.
Urmãrind atent evoluþia poziþiei ºi acþiunile SUA, se degajã constatarea cã

SUA ar avea urmãtoarele obiective strategice în Asia Centralã: prevenirea domi-
naþiei Rusiei în regiune; crearea unei alianþe tactice/slabe cu Rusia ºi China pen-
tru prevenirea venirii la guvernare a miºcãrilor islamice ºi limitarea extinderii in-
fluenþei din partea Iranului islamic; folosirea Turciei, a ideologiei panturce îm-
potriva influenþei din partea Iranului, Rusiei ºi Chinei; folosirea programului
NATO „Parteneriatul pentru pace“ pentru o prezenþã militarã occidentalã în re-
giune; folosirea resurselor energetice ale regiunii pentru reducerea dependenþei
Washingtonului de resurse energetice din alte zone.
În 2012, SUA au alocat aproximativ 215 milioane de dolari pentru asistenþa

în domeniul securitãþii þãrilor din Asia Centralã. În esenþã, aceastã asistenþã s-a
referit la întãrirea capacitãþii instituþiilor responsabile de aplicarea legislaþiei
(law enforcement) — justiþia, poliþia etc. — de a se ocupa de riscurile transnaþio-
nale, inclusiv terorismul ºi traficul de droguri. SUA sunt conºtiente cã interesul
în combaterea terorismului ºi a altor riscuri transfrontaliere este împãrtãºit ºi de
alþi actori, iar cooperarea cu acestea în Asia Centralã este de naturã sã favorizeze
stabilitatea ºi securitatea regionalã. Statele Asiei Centrale se confruntã cu o pa-
letã largã de provocãri care, ca ºi în multe alte societãþi, pot stimula radicalismul
pe termen lung ºi ameninþa securitatea ºi interesele SUA ºi ale aliaþilor sãi24.

c. China vizeazã creºterea influenþei sale economice ºi politice în Asia Cen-
tralã, fãrã a elimina Rusia, dintr-o serie de motive, cum ar fi: Asia Centralã a de-
venit furnizorul principal de energie pentru China; Asia Centralã serveºte drept
zona tampon de securitate pentru China atât cu Rusia, cât ºi cu SUA; China ur-
mãreºte sã previnã ca separatiºtii uiguri din provincia Xinjiang sã foloseascã
Asia Centralã drept adãpost sigur.
Pentru atingerea acestor obiective, China a fãcut investiþii considerabile în

economiile þãrilor Asiei Centrale, îndeosebi în infrastructura energeticã. China
obþine materii prime din þãrile regiunii, în schimbul produselor finite (tehnice,
alimentare ºi bunuri de consum). Statele Asiei Centrale sunt, în consecinþã, în si-
tuaþia în care dacã doresc sprijinul economic ºi politic al Chinei, ºi sigur îl do-
resc, trebuie sã accepte regulile acesteia.
Creºterea prezenþei chineze în Asia Centralã pare de neoprit. Energia, indus-

tria, cultura, infrastructura, securitatea — nimic nu pare sã fie în afara influenþei
Beijingului, ceea ce reprezintã o serioasã preocupare geopoliticã pentru alþi ac-
tori importanþi, care se tem cã regiunea ar putea cãdea sub influenþa acestui pu-
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ternic vecin. Pe baza strategiei faþã de Asia Centralã, din 1991 China ºi-a con-
solidat poziþia în regiune în diferite domenii — în principal economic ºi ener-
getic, dar ºi politic —, îndeosebi prin relaþii bilaterale ºi iniþiative multilaterale,
precum Organizaþia de Cooperare de la Shanghai, care include toate statele cen-
tral-asiatice (cu excepþia Turkmenistanului) ºi Rusia. În prima decadã, strategia
a vizat, îndeosebi, securitatea ºi stabilitatea, întãrirea noilor frontiere pentru a
preveni aspiraþiile separatiste ºi pretenþiile independentiste ale populaþiei uigure
din regiunea Xinjiang. China dezvoltase relaþii bilaterale în principal cu þãrile
vecine — Kazahstan, Kîrgîzstan ºi Tadjikistan — ºi a soluþionat problemele de
frontierã, moºtenite dupã dezintegrarea URSS. Complementaritatea între econo-
miile chinezã ºi central-asiaticã a contribuit la dezvoltarea unor relaþii econo-
mice profunde, întrucât China este importator de materii prime ºi reprezintã o al-
ternativã ºi o piaþã largã pentru economiile acestor þãri, fãrã ieºire la mare. În
prezent, China pare sã fie cel mai puternic actor geopolitic în Asia Centralã.25
Consolidarea statutului sãu în regiune este obiectivul principal al Chinei, care

a sprijinit temerile guvernelor seculare actuale cã rãspândirea instabilitãþii ar
putea afecta relaþiile comerciale regionale ºi cãile de export.
Asia Centralã reprezintã, poate, regiunea geograficã în care interesele de

securitate ale Chinei ºi Rusiei se suprapun cel mai mult. Deºi, adeseori, sunt în
competiþie în problemele energiei ºi oportunitãþilor comerciale ale Asiei Cen-
trale, cele douã state împãrtãºesc obiectivul limitãrii instabilitãþii potenþiale în
regiune. Ele se tem, îndeosebi, de separatismul etnic în teritoriile de frontierã,
sprijinit de miºcãrile fundamentaliste din Asia Centralã. Interesele de securitate
regionalã, împãrtãºite de Beijing ºi Moscova, înseamnã cã noile state indepen-
dente ale Asiei Centrale au devenit un element unificator în relaþiile chino-ruse.
Interesele lor comune de securitate în Asia Centralã sunt manifestate vizibil în
cadrul Organizaþiei de Cooperare de la Shanghai. Totuºi, cele douã guverne ma-
nifestã suspiciune unul faþã de activitãþile celuilalt în Asia Centalã, unde firmele
lor controlate de stat concureazã pentru petrol ºi gaz.
În ceea ce priveºte statele central-asiatice, acestea promoveazã o politicã

multivectorialã, care tinde sã echilibreze ºi sã mizeze nu numai pe Rusia ºi Chi-
na, dar ºi pe SUA, Turcia ºi chiar instituþii financiare internaþionale. Dacã ar fi
sã numeascã preferinþa lor, regimurile Asiei Centrale ar menþiona Rusia, fiind
„rãul pe care-l cunosc“, toþi liderii fiind produsul perioadei sovietice ºi ºtiind
cum sã se poarte cu partenerii ruºi. Deºi faþã de China existã o anumitã temere,
statele regiunii au nevoie de asistenþa ºi resursele economice ale acesteia. Uniu-
nea Europeanã este, de asemenea, prezentã în Asia Centralã cu unele programe,
dar implicarea sa nu se poate compara cu cea a Rusiei ºi Chinei.

Concluzii

Analiºtii politici considerã cã cele peste douã decenii de independenþã a þã-
rilor Asiei Centrale sugereazã cã schimbãrile pozitive în regiune nu vor fi rapide,
vor fi inegale ºi într-o largã mãsurã dependente de dinamicile interne, cu interfe-
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renþe istorice ºi geografice. Aceasta înseamnã cã eforturile vizând o securitate
cuprinzãtoare în regiune vor presupune o planificare pe termen lung, pragmaticã,
ºi acordarea unei atenþii sporite domeniilor educaþiei ºi dezvoltãrii economice. O
atenþie corespunzãtoare se cere acordatã dinamicilor interne pentru a înþelege ºi
a reacþiona adecvat la ameninþãrile netradiþionale care provin, într-o largã mã-
surã, din clivajele legate de aspecte social-economice ºi de identitate, care au ge-
nerat crizele care au avut loc în unele þãri. Totodatã, o crizã internã ar putea fi
amplificatã de implicarea externã, ceea ce sugereazã cã este necesarã o deosebitã
grijã din partea comunitãþii internaþionale în impunerea unor soluþii statelor
confruntate cu crize interne.26
Problema apei a devenit îngrijorãtoare atât la nivel naþional, cât ºi la nivelul

întregii regiuni. Poluarea apei din reþelele de distribuþie a anumitor zone central-
asiatice are repercusiuni asupra sãnãtãþii populaþiei. Proasta calitate a apei pota-
bile, tratarea insuficientã a acesteia se aflã la originea creºterii numãrului mala-
diilor intestinale ºi, implicit, a ratei înalte a mortalitãþii.
Regiunea Asiei Centrale se caracterizeazã printr-o diversitate economicã,

culturalã ºi de civilizaþie a tinerelor state formate. Fiecare dintre þãrile aparþinând
geografic acestei regiuni a experimentat frãmântãri ºi mai parcurge încã transfor-
mãri în cãutarea noii sale identitãþi, aspirã la sau îºi creeazã deja parteneriate ºi
alianþe în urmãrirea interesului naþional. Este un spaþiu vulnerabil, confruntat cu
riscuri, interne ºi externe, la adresa securitãþii, cum ar fi: confruntãri între marile
puteri pe plan global ºi în Asia Centralã, precum ºi între unele þãri din regiune;
terorismul internaþional ºi extremismul religios; pericolele generate de probleme
nerezolvate, inclusiv formalizarea frontierelor de stat; traficul de fiinþe umane;
traficul de droguri; traficul cu armament ºi muniþie; migraþia ilegalã; lipsa de sta-
bilitate a statelor din regiune; deteriorarea educaþiei publice; creºterea influenþei
sectelor religioase netradiþionale.
La reuniunea privind Angajarea Comunitãþii Internaþionale în Afganistan ºi

Statele Asiei Centrale — Provocãri, Sinergii, Posibile Rãspunsuri ºi Rolul OSCE
(Viena, 11-12 martie 2013), s-a apreciat cã procesul de tranziþie în Afganistan s-a
soldat cu unele rezultate pozitive, dar cã situaþia rãmâne fragilã ºi reversibilã.
Reuniunea a examinat evoluþiile ºi provocãrile pentru statele central-asiatice, în-
deosebi în lumina perioadei actuale de tranziþie în domeniul securitãþii ºi tranzi-
þiei politice din 2014, în Afganistan. S-a subliniat cã securitatea în Afganistan
este direct legatã de securitatea ºi stabilitatea regiunii, reclamându-se continua-
rea sprijinului internaþional pentru consolidarea ºi gestionarea securitãþii fron-
tierelor, combaterea terorismului, a traficului de droguri ºi a altor riscuri transna-
þionale. Participarea activã a comunitãþii internaþionale în sprijinirea iniþiativelor
regionale precum Heart of Asia, RECCA ºi Noul Drum al Mãtãsii va contribui
la implementarea acestora de cãtre actorii regionali ºi la abordarea nevoilor ime-
diate ºi viitoare ale Afganistanului ºi ale regiunii, în ansamblu. Având în vedere
conceptul atotcuprinzãtor de securitate al OSCE ºi poziþia sa unicã de platformã

18 ASIA CENTRALÃ — EVOLUÞII, PROVOCÃRI, STRATEGII, PERSPECTIVE 33

————————
26 OSCE and Central Asia, Past visions, future perspectives, Talks during the Seminar at the OSCE

Academy in Bishkek, noiembrie 2010.



de dialog între toate pãrþile interesate, organizaþia îºi propune sã continue exami-
narea oportunitãþilor pentru cooperarea între toþi actorii relevanþi, îndeosebi în
domeniile sale de relevanþã — pregãtirea forþelor de poliþie ºi de frontierã, buna
guvernare ºi democratizare, dezvoltarea economicã ºi protejarea mediului.27
Competiþia militarã actualã în Asia Centralã, atât la nivel bilateral, cât ºi mul-

tilateral, implicând OTSC ºi NATO, nu poate decât împiedica atingerea obiec-
tivului comun de garantare a securitãþii regiunii faþã de potenþialele ameninþãri
teroriste ºi extremiste din Afganistan ºi Pakistan. În ciuda declaraþiilor privind
consolidarea legãturilor între Moscova ºi Washington, pe de o parte, ºi capitalele
regionale, pe de alta, situaþia de securitate în Asia Centralã are nevoie de o abor-
dare globalã coordonatã. Traficul de droguri este una din problemele care ar pu-
tea fi abordate eficient printr-o cooperare concretã. Din pãcate, Rusia s-a opus,
iar ulterior a blocat propunerea SUA din februarie 2012 privind Iniþiativa de lup-
tã contra narcoticelor în Asia Centralã, ceea ce evidenþiazã faptul cã þãrile mem-
bre ale OTSC ºi NATO ar trebui sã acþioneze pentru reconcilierea poziþiilor ºi
elaborarea unei strategii comune pentru un viitor paºnic al Asiei Centrale.28
Dupã ieºirea dinAfganistan, SUA ar trebui sã articuleze o strategie clarã pen-

truAsia Centralã, considerã analiºtii americani.29 Ca un element al strategiei sale
pe termen lung privind Asia Centralã, SUA ar trebui sã evalueze în ce mãsurã
deciziile sale privind prezenþa militarã ºi parteneriatul regional vor afecta relaþi-
ile geopolitice cu statele vecine Asiei Centrale, îndeosebi Rusia ºi China. SUA
trebuie sã rãmânã angajate în aceastã regiune, însã este necesar sã gãseascã cãi
de a reduce tensiunile pe care prezenþa sa le poate provoca, îndeosebi în Rusia
ºi China30. În mãsura în care activitãþile Chinei ºi Rusiei în Asia Centralã contri-
buie la consolidarea dezvoltãrii regiunii ºi sunt îndreptate împotriva tendinþelor
de sprijinire a activitãþilor extremiste, Statele Unite n-ar trebui sã ezite de a se
alãtura acestora în vederea accelerãrii realizãrii obiectivelor comune. În aceastã
parte a lumii, duºmanul sau adversarul nu este vreun stat ca atare, ci mai degrabã
tendinþele ºi condiþiile pe care le susþine ºi protecþia acordatã indivizilor ºi miº-
cãrilor care comit atacuri teroriste, considerã analiºtii politici. În elaborarea stra-
tegiei sale, SUAn-ar trebui sã cadã în capcana de a aborda implicarea înAsia Cen-
tralã prin prisma Rãzboiului Rece sau a Marelui Joc, paradigme care încurajeazã
interpretarea evoluþiilor geopolitice prin suma zero.
SUA, Rusia ºi China sunt angajate dinamic în Asia Centralã, unde concureazã

pentru acces la sursele bogate de energie. Totuºi, dupã cum am arãtat, petrolul ºi
gazul nu sunt singurele motive care justificã prezenþa acestora ºi modul în care
desfãºoarã operaþiunile lor în aºa-numitul Nou Mare Joc sau în Marea Tablã de
ªah. SUA, Rusia ºi China sunt conduse de propriul lor obiectiv de a obþine cât
mai multã influenþã ºi, eventual, a deþine hegemonia regionalã. De aceea, acce-
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sul la resursele energetice este numai un obiectiv imediat, care serveºte obiec-
tivul de bazã, acela de a obþine, a menþine ºi de a întãri aceastã influenþã. Deºi
luptã pentru influenþã, SUA, Rusia ºi China pot ajunge sã coopereze în domenii
în care au interese comune, precum soluþionarea conflictelor etnice, combaterea
terorismului ºi a islamismului radical.
Abilitatea SUA, Rusiei ºi Chinei, sau lipsa acesteia, de a gãsi ºi accepta noul

echilibru de putere între ele va decide viitorul regiunii. Mai degrabã cooperarea,
decât confruntarea, ar fi beneficã celor trei puteri ºi ar contribui la consolidarea
stabilitãþii locale. O nouã competiþie geopoliticã ar periclita situaþia acestora ºi a
þãrilor din regiune. De aceea, principala provocare ar fi sã depãºeascã obstacolele
interne pentru a deschide calea spre un echilibru efectiv de influenþã în regiune.
Încurajatoare apare, în acest sens, declaraþia subsecretarului general al ONU, dr.
Noeleen Heyzer, la reuniunea Consiliului ºefilor de stat ºi de guvern al Organizaþiei
de Securitate ºi Cooperare de la Shanghai, care a avut loc la Taºkent, la 30 noiem-
brie 2013: „Împreunã putem construi o Super-Magistralã a Mãtãsii, un coridor de
prosperitate economicã, ºi progresul dezvoltãrii, care sã serveascã drept model
al cooperãrii, spre binele celor mai sãrace comunitãþi din Asia Centralã“31.
Cooperarea regionalã este esenþialã pentru dezvoltarea, stabilitatea ºi prospe-

ritatea regiunii, dar aceasta trebuie sã meargã mânã în mânã cu reformele in-
terne. Progresul în problemele cu care se confruntã Asia Centralã — inclusiv in-
vestiþiile insuficiente, clima, riscurile de dezastre naturale, epidemiile ºi teroris-
mul — este obstrucþionat de corupþie ºi slaba capacitate administrativã, sublinia-
zã dl Johaness F. Linn, director executiv al Wolfensohn Center for Development,
autorul principal al Raportului UNDP — Central Asia Human Development.
Comunitatea internaþionalã este hotãrâtã sã rãmânã implicatã în regiune, inclusiv
prin promovarea cooperãrii regionale, care sã ia în considerare prioritãþile þãrilor
ºi ale regiunii în ansamblu.
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