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Diferenþa dintre ghinion ºi nedreptate stã adesea
în bunãvoinþa noastrã de a acþiona sau de a nu a
acþiona în favoarea victimelor, de a (le) blama sau de
a (le) absolvi, de a (le) ajuta, de a (le) uºura situaþia ºi
de a (le) compensa, sau doar de a privi în altã parte.

Judith Shklar, The Faces of Injustice, 1990

Abstract. The paper discusses the conceptual sphere of the term biosecurity,
which is interpreted in a very narrow perspective, while it should be
comprehended in a more complex one. Any discussion about security implies
at present considering both the dimensions of human security and biosecurity.
This is a theoretical and practical political reality, too. As a field,
International Relations already included several distinct components
regarding human security. However, currently, the definition of biosecurity
is disconnected from „human security“, a fact which we consider to be
wrong. The definition of biosecurity concerns solely the regulations for the
misuse of biological materials manipulation, diversion, release, theft and
loss. In our interpretation, though, the big picture of biosecurity should be
approached both from the authorities’ perspective and from the user’s
perspective, as well as from the perspective of the people and from the
perspective of the individual, too. A closely related concept is biosafety,
regarding mostly the protection of public health and environment from
accidental exposure to biological agents. The two concepts are considered
to give the main dimensions of the biorisk management.

Keywords: biosecurity, biosafety, biorisk management, human security,
international relations.

Lumea de astãzi este nevoitã sã înþeleagã ºi sã înveþe rapid managementul
bioriscului pentru a limita numãrul potenþialelor victime în cazul unei ameninþãri
biologice noi, pe cât posibil, înainte ca victimele sã devinã victime. Aºa cum sur-
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prinde Judith Shklar1 într-un demers urmãrind sã identifice feþele nedreptãþii,
idee surprinsã ºi în fragmentul selectat ca moto, existã evenimente catastrofice,
evenimente imprevizibile sau chiar erori, cu repercursiuni teribile, dar problema
nedreptãþii apare întotdeauna atunci când sunt sau ar fi fost soluþii ignorate, care
nu necesitau capacitãþi supraomeneºti, ci doar bunãvoinþã, bunã planificare ºi
bunã-credinþã; nedreptatea apare oricând au fost ignorate fie problemele, fie so-
luþiile existente (ori posibile) la acele probleme „întorcând capul în altã parte“.
Managementul bioriscului ar putea diminua sau chiar evita, catastrofa, nedrep-
tatea sau nenorocirea ºi este exact ce se învaþã acum „din mers“, în întreaga lume,
cu ocazia pandemiei curente, a bolii Covid-19.

Pentru o bunã înþelegere a managementului bioriscului este necesarã o înþele-
gere deplinã a conceptului de biosecuritate. Astfel, ne propunem aici sã discutãm
sfera conceptualã a termenului biosecuritate, în spiritul argumentãrii unei com-
prehensiuni cu necesitate mai amplã. Termenul existã deja în anumite domenii
corelate cu ºtiinþele biologice ºi medicale, interpretat într-o perspectivã foarte
restrânsã mai degrabã decât a fi interconectat ºi explicitat în sensul relevanþei
pentru domeniul relaþiilor internaþionale.

Termenul biosecuritate trebuie înþeles ca sferã conceptualã mult mai com-
plexã ºi aceastã sferã conceptualã are potenþialul de a deveni un sub-domeniu al
relaþiilor internaþionale. Orice discuþie despre „securitate“ presupune în prezent
componente internaþionale privind substanþele potenþial periculoase biologice
realizate sau nu în laborator, dar ºi drepturile omului, dreptul internaþional, etica
în relaþiile internaþionale, statul naþional ºi globalizarea, urmãrind atât implicaþiile
identificate sub raportul securitãþii umane, cât ºi pe cele distinse sub raportul
„thick or thin“ al biosecuritãþii (cu o referire la Michael Walzer)2. În aceastã per-
spectivã, dreptatea (ca ºi securitatea) este un „bun“ care poate fi distribuit în acord
cu principii universale sau derivate din acestea (zona „thin“) sau în acord cu
aspecte particulare mai dificil „traductibile“, care compun zona „thick“.Aceste as-
pecte sunt transferate de Michael Walzer dinspre discuþia privind dreptatea dis-
tributivã, la o teoretizare a rãzboiului just. În opinia noastrã, analiza conceptului
de biosecuritate prezintã de asemenea aspecte „thick“ ºi „thin“, cãci biosecuri-
tatea implicã ºi eventualitatea unui „rãzboi“ cu o ameninþare biologicã concretã,
aºa cum se întâmplã în lume astãzi (februarie-aprilie 2020), un rãzboi care are
nevoie de scopuri ºi reguli. În acest sens, corelând cu dihotomia propusã de
Michael Oakeshott3, ºi anume, societãþi conduse teleocratic ºi societãþi conduse
nomocratic, putem propune o interpretare în care aspectele teleocratice ale
biosecuritãþii sunt mai degrabã „thick“, iar cele nomocratice, mai degrabã „thin“.

Cu toate acestea, accentul trebuie sã cadã pe realitãþile biosecuritãþii, deºi
înþelegem aceste realitãþi nu numai prin date concrete ºi fapte, ci ºi prin „lentilele“
multifocale ale teoriilor filosofiei politice. Ca domeniu, Relaþiile Internaþionale

78 HENRIETA ANIªOARA ªERBAN 2

————————
1 Judith Shklar, The Faces of Injustice, New Haven and London, Yale University Press, 1990.
2 Michael Walzer, Spheres of Justice, Basic Books, 1983 ºi Michael Walzer, Just and Unjust Wars, Basic

Books, 1992.
3 Michael Oakeshott, On Human Conduct, Oxford, Oxford University Press, 1975.



au inclus deja mai multe componente distincte ale teoriilor filosofiei politice, iar
acestea sunt relevante ºi în ceea ce priveºte securitatea umanã.

Pentru a analiza mai precis, precizãm cã definiþia curentã a biosecuritãþii se
referã exclusiv la reglementãrile privind utilizarea greºitã a manipulãrii, diver-
siunii, eliberãrii, furtului ºi pierderii materialelor biologice. Cu toate acestea, în
interpretarea noastrã, imaginea cea mai mare a biosecuritãþii ar trebui abordatã
din perspectiva autoritãþilor ºi din perspectiva utilizatorului, a oamenilor ºi, în
principal, a individului. În prezent, definiþia extrem de îngustã a biosecuritãþii
este deconectatã de la zona de realitãþi, semnificaþii ºi valori desemnatã prin sin-
tagma „securitatea umanã“. Ca urmare, aceasta este o definiþie pe care o consi-
derãm greºitã prin îngustimea nejustificatã a preocupãrilor circumscrise activitã-
þilor ce presupun materiale ºi substanþe biologice, implicaþia acestora pentru rea-
litatea, existenþa ºi viaþa umanã, în general, depãºind atât sfera biologiei, cât ºi
pe cea a comerþului. Un concept, de asemenea, îngust, strâns legat de biosecuri-
tate este cel legat de protecþia sãnãtãþii publice ºi a mediului împotriva expunerii
accidentale la agenþi biologici. Cele douã concepte sunt considerate a da dimen-
siunile principale ale managementului bioriscului. În aceastã lucrare însã, inter-
pretãm „biosecuritatea“, „biosecuritatea“ ºi „managementul bioriscului“ dintr-o
perspectivã novatoare, comprehensivã, cuprinzãtoare despre securitatea umanã.

Contextul curent al preocupãrii pentru biosecuritate este deosebit de important.
Analiza curentã indicã prioritatea considerãrii a douã dimensiuni: criza declan-
ºatã de virusul SARS-COV-02 ºi tendinþa generalã (periculoasã ºi neeticã) în
afacerile umane de a deplasa responsabilitatea cãtre consumator, în problemele
comerciale, financiare ºi economice, cetãþean, în relaþiile politice sau pacient, în
problemele farmaco-medicale. Securitatea umanã nu este avantajatã de aceastã
tendinþã. Rezonanþa sferei conceptuale a termenului „biosecuritate“ este în zilele
noastre mult mai puternicã, în timp ce, în mod logic, orice discuþie despre „secu-
ritate“ implicã în aceste zile, în mod obligatoriu, nenumãrate aspecte evidenþiate
prin abordarea temelor „securitate umanã“ ºi „biosecuritate“. Ca domeniu, rela-
þiile internaþionale includ componente distincte privind securitatea umanã. Cu
toate acestea, definiþia curentã datã biosecuritãþii este deconectatã de la „securi-
tatea umanã“, referindu-se doar la reglementãrile privind utilizarea greºitã a ma-
nipulãrii, diversiunii, eliberãrii, furtului ºi pierderii materialelor biologice.4
Existã consideraþii ale biosecuritãþii din perspectiva autoritãþilor ºi din per-
spectiva utilizatorului. Un concept strâns este biosecuritatea, în principal în ceea
ce priveºte protecþia sãnãtãþii publice ºi a mediului împotriva expunerii acciden-
tale la agenþi biologici. Cele douã concepte sunt considerate a da dimensiunile
principale ale managementului bioriscului.5 Pornind de la biosecuritate, înþe-
leasã într-o manierã destul de restrânsã, ca urmare a standardelor, procedurilor ºi
politicilor publice, naþionale ºi internaþionale privind riscurile biologice, mana-
gementul riscului ºi limitãrile riscurilor, perspectivele sunt cã analiza privind
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biosiguranþa internaþionalã se va maturiza devenind un sub-domeniu al relaþiilor
internaþionale cu o viziune extinsã asupra „securitãþii umane“, în special în urma
pandemiei de Covid-19 ºi a consecinþelor sale la nivel mondial.

Existã ºi o parte teoreticã inevitabilã a cercetãrii temei biosecuritãþii care
sugereazã un domeniu teoretic de investigat, dar ºi un câmp de re-semnificaþii
conceptuale ºi tematice, surprinzând fenomene noi ºi fluctuante, cu o relevanþã
care are nevoie de interpretare, mai ales din perspectiva potenþialului subliniat
de studiul noilor fenomene pentru a cartografia schimbãrile realitãþilor ºi politi-
cilor din o interacþiune între globalizare ºi glocalizare (influenþa globalã care
agraveazã aspectele ºi fenomenele locale) care nu poate rãmâne limitatã la o
lume academicã sau, dimpotrivã, la afacerile internaþionale actuale, ci afecteazã
treburile cotidiene ºi securitatea umanã actualã ºi viaþa umanã, cu beneficii ºi
repercusiuni surprinzãtoare sau predictibile.

În zona realitãþilor, managementul bioriscului ºi crearea unor sisteme de bio-
securitate deopotrivã comprehensive ºi funcþionale, se confruntã cu o diversitate
de atitudini. La modul ideal acestea reflectã nivelul optim de responsabilitate so-
cialã prin încrederea în autoritãþi ºi ascultarea civilã liber asumatã din convin-
gerea privind raþionalitatea deciziilor ºi din solidaritate, nu dintr-o prudenþã faþã
de repercursiunile prevãzute în deciziile generate de starea de urgenþã.

Mãsurile luate pentru biosecuritate de diverse naþiuni impun distanþarea so-
cialã, izolarea ºi carantina drept metode protective ale populaþiei, pânã la vali-
darea unui vaccin sau a unui tratament. Majoritatea naþiunilor îºi închid graniþele
ºi impun, de asemenea, ºi starea de urgenþã. Coerenþa mãsurilor naþionale atât la
nivel naþional, cât ºi la nivel internaþional este relativã. În Spania, în pofida im-
punerii izolãrii sociale, se permite activitatea stiliºtilor, spre exemplu.6 În lume,
unele graniþe sunt închise unilateral. Tot la nivel internaþional, în pofida acordului
asupra necesitãþii distanþãrii sociale apar noi miºcãri de populaþie, acceptate prin
acorduri guvernamentale în scopuri agricole, pentru culesul primelor recolte de
primãvarã.7

Pandemia de coronavirus a dovedit ºi cã reacþiile xenofobe au fost nelipsite.8
Presa liberã documenteazã avalanºa nu numai de incidenþe xenofobe anti-asiatice
ºi anti-chinezeºti, ci ºi constitui-rea acestor incidente într-un fenomen global,
care este chiar stimulat.9 În acelaºi timp, diferite personalitãþi, precum primarul
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New Yorkului10 sau primarul oraºului Toronto11, ori organizaþii internaþionale,
cum ar fi ONU12 iau poziþie împotriva acestui fenomen xenofob periculos, care
afecteazã „viral“, de data aceasta metaforic, ºi climatul politic mondial. În ge-
neral, deficienþele de comunicare socio-politicã în plan naþional ºi internaþional
agraveazã situaþia. Putem observa cã în timpurile pandemiei, ca întotdeauna în
vremurile de crizã, comunicarea publicã prin presã, televiziune sau reþele sociale
exacerbeazã aspectele senzaþionaliste ºi catastrofice, stimuleazã zvonurile, faci-
liteazã receptarea fake news-urilor ºi erodeazã încrederea publicã, precum ºi so-
lidaritatea necesarã depãºirii oricãrei situaþii dificile.

Atunci când evaluãm conceptul de securitate umanã existã ºi alte teme de re-
flecþie care au rolul de a stabili o perspectivã mai completã asupra biosecuritãþii,
între care includem inclusiv evenimentele ruºinoase ale genocidului etnic, sãrã-
ciei ºi foametei, care ameninþã securitatea fiinþei umane ca fiinþã biologicã, la fel
de mult ca ºi ameninþarea viralã ºi bacteriologicã. De asemenea, ameninþãrile
ecologice (încãlzirea globalã, poluarea etc.) reprezintã o ameninþare de biosecu-
ritate extinsã dincolo de graniþele speciei umane.

Biosecuritatea este o problemã de securitate umanã. Cercetãrile de specia-
litate ale securitãþii umane ar trebui sã ia în considerare probleme etice, mai ales
cã progresul ºtiinþific ºi tehnologic înregistreazã o ratã de dezvoltare mai rapidã
decât codurile etice ºi infuzia eticã a politicilor, standardelor ºi procedurilor
naþionale ºi internaþionale. Elemente ºi fenomene relevante pentru securitatea
umanã ºi biosecuritate, precum securitatea vieþii umane (de exemplu, în faþa
foametei, în faþa sãrãciei sau în faþa ameninþãrilor naturale ºi intenþionate/nein-
tenþionate de laborator, prin reconstituirea de microorganisme ameninþãtoare ca
arme, sau ca etape în cadrul dezvoltãrii ºtiinþei) sunt cu atât mai dramatice în
contextul foametei ºi al sãrãciei neeradicate. Totodatã, aspectele semnificative
pentru biosecuritate sunt mai numeroase decât cele selectate fie prin intuiþia, fie
prin înþelegerea îngustã a „biosecuritãþii“.

Abordarea noastrã propune o primã analizã cu scopul de a extinde înþelegerea
ºtiinþificã a biosecuritãþii, luând în considerare securitatea umanã, adicã, a fiinþelor
umane biologice în faþa multitudinii de ameninþãri care pot fi biologice prin
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natura lor, sau prin þintele biologice considerate (aici ne intereseazã în mod prio-
ritar cele umane, dar acestea nu sunt singurele de considerat). Este necesar ca
problemele de biosiguranþã (biosafety), biosecuritate ºi securitate umanã sã se
poatã aborda într-un mod integrat.

Paºii incipienþi în aceastã direcþie sunt fãcuþi parþial prin studii referitoare la
educaþie ºi securitatea sãnãtãþii globale. Judy Sture, Simon Whitby ºi Dana Perkins
au scris despre „Biosecuritate, biosecuritate ºi regimuri de reglementare man-
datate la nivel internaþional: mecanisme de conformitate pentru educaþie ºi secu-
ritate sanitarã globalã“.13 Autorii analizeazã obligaþiile educaþionale interna-
þionale în materie de biosiguranþã ºi biosecuritate valabile pentru statele naþionale,
precum recunoaºterea existenþei unor astfel de dispoziþii ºi înþelegerea lor ca
fundament pentru o mai bunã conºtientizare a preocupãrilor ºi modalitãþilor de
biosecuritate. Astfel de mãsuri sunt necesare deoarece este firesc ca factorii de
decizie naþionali ºi internaþionali sã-ºi asume ºi sã-ºi îndeplineascã responsabi-
litãþile împotriva utilizãrii incorecte a materialelor periculoase biologice.

Un alt exemplu interesant este furnizat de studiul intitulat „Globalizarea bio-
securitãþii“, semnat de R. M.Atlas ºi J. Reppy. Reducerea riscului de bioterorism
necesitã un regim internaþional de „control legal obligatoriu al accesului la agenþi
patogeni periculoºi, transparenþã pentru programele biodefense sancþionate,
transfer de tehnologie ºi asistenþã cãtre þãrile în curs de dezvoltare pentru a pro-
mova în comun biosiguranþa ºi biosecuritatea, conºtientizarea globalã a dilemei
cu dublã utilizare ºi potenþialul abuz de ºtiinþã de cãtre teroriºti ºi dezvoltarea
unei etici globale a conformitãþii.“14 Autorii indicã faptul cã acest regim interna-
þional ar trebui sã utilizeze instituþiile naþionale ºi internaþionale „care au deja un
rol de jucat în asigurarea siguranþei ºi securitãþii“ ºi a resurselor Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii.

Concentrându-ne asupra problemei pandemiei de Covid-19, observãm cã
existã deja o direcþie destul de clarã, conturatã în jurul biosecuritãþii, în ultimele
trei decenii. În primul rând este vorba despre conºtientizarea implicaþiilor etice
dificile sau a pericolelor utilizãrii materialelor biologice ºi mai ales a activitãþilor
de inginerie biologicã ºi geneticã. Realizãrile ºtiinþifice stau mãrturie pentru dez-
voltarea fãrã precedent a ºtiinþelor vieþii prin intermediul noilor tehnologii, prin
noile metode de sintezã în laborator, fie ca o consecinþã, fie ca o reacþie la orice
au întâlnit ºi experimentat în naturã fiinþele umane. Deceniile recente ale mile-
niului al treilea au adus în atenþia unui public globalizat, în pofida unor anumite
bine pãstrate secrecte, de înþeles, frecvenþa descoperirilor deosebite în domenii
precum epidemiologie, sãnãtate publicã, armament biologic, care poate fi sau nu
implicat în acþiuni teroriste sau rãu intenþionate împotriva fiinþelor umane, a re-
coltelor, a animalelor. Conºtientizarea din ce în ce mai acutã a acestor aspecte a
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condus la stabilirea unor standarde, proceduri ºi reguli privind activitãþile de
bioinginerie, a activitãþilor de producere ºi manevrare a materialelor (activitãþi
cuprinse în sintagma synthetic biology).

Tot mai multe laboratoare se ocupã de sinteze biologice de mare risc. Trebuie
luate în considerare ºi examinate ºi activitãþile comunitãþii de bio-hackeri, a bio-
logilor amatori ºi a bio-teroriºtilor. Existã un fapt incontestabil cã existã tot mai
multe laboratoare care se ocupã de agenþi biologici care pot fi periculoºi în mod
potenþial sau în fapt (bacterii, viruºi, gene etc.), iar experienþa subliniazã deja cã
este necesar sã existe standarde, garanþii ºi mai multe reglementãri eficiente în
aceste domenii de activitate, cu referire la erori, accidente sau intenþii rele aso-
ciate cu aceste tipuri de activitãþi.

Aspectul distopic ºi pericolul etic colosal iau contururi mai precise dacã ne
gândim la activitãþile ºtiinþifice concrete din ultimele douã decenii (în perioada
2002-2009) asociate cu cartografierea genomului virusului hepatitei B ºi publi-
carea secvenþelor acestui cod genetic, sinteza chimicã a virusului poliomielitei
sau reconstituirea în laborator a „gripei spaniole“.15

În consecinþã, subiectul biosecuritãþii a fost impus pe agenda politicã globalã
a Organizaþiei Naþiunilor Unite, a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii ºi a aso-
ciaþiilor profesionale de biosiguranþã. Existã o Asociaþie Europeanã pentru Bio-
siguranþã ºi oAsociaþieAmericanã pentru Biosiguranþã, dar poate nu sunt suficient
de implicate, aºa cum ar trebui, în implementarea politicilor publice de biosi-
guranþã în SUA ºi UE. Pânã de curând, agendele naþionale guvernamentale mai
degrabã nu includeau preocupãrile de biosecuritate ºi biosiguranþã.16

Cert este cã lucrurile sunt extrem de complicate. Categoria „agenþilor biolo-
gici“ este vastã ºi include indivizii umani, varietãþile de animale, diverse orga-
nisme ºi microorganisme ar putea fi ameninþãri la rândul lor sau þinte ale ame-
ninþãrilor; dar ameninþarea ar putea fi constituitã de radiaþii sau chiar de guver-
nele sau instituþiile naþionale ºi internaþionale prin acþiunile lor sau prin lipsa lor
de acþiune, care, la limitã, tot agenþi biologici ar fi prin faptul cã au direct sau
indirect drept þinte fiinþe biologice umane. Din aceastã perspectivã, putem com-
pune o imagine mult mai complexã a marii diversitãþi a acþiunilor ºi problemelor
biosecuritãþii.

Dar de ce ar trebui sã instituim biosecuritatea ca o ramurã a relaþiilor interna-
þionale? Acum este clar. Boli precum Covid-19 sfideazã graniþele naþionale, în
special în lumea noastrã, care este deja extrem de conectatã, dinamicã ºi relaþio-
nalã datoritã globalizãrii, neoliberalismului ºi preocupãrilor ecologiste care au
caracterizat pânã de curând omenirea contemporanã. Deºi statele naþionale sunt
primele responsabile ºi primele trase la rãspundere pentru mãsurile luate în con-
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s-a impus necesitatea unei strategii împotriva unei potenþiale pandemii, dupã ce un virus nou, de tip corona-
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siderare pentru evitarea, limitarea ºi eradicarea pandemiilor, instituþiile interna-
þionale ºi politicile, standardele ºi procedurile susþinute la nivel internaþional
îmbunãtãþesc sau reduc ºansele realizãrii unui context internaþional de siguranþã.
În acelaºi timp, putem remarca faptul cã lumea relaþiilor internaþionale nu este
cumva deasupra ºi dincolo de state – este o lume a statelor, reafirmând statele.

În lumea relaþiilor internaþionale existã sfere de influenþã ºi încercãri persis-
tente de reconfigurare hegemonicã, de concentrare a influenþei la nivel interna-
þional: cu toate acestea, tema securitãþii umane este deja prezentã ºi ar trebui sã
genereze, sã includã ºi sã perfecþioneze politici, standarde ºi reguli de biose-
curitate. Tema securitãþii umane ar trebui, de asemenea, ºi sã fie o preocupare
importantã a securitãþii naþionale. Dupã cum a arãtat D. Hubert în studiul sãu din
revista „Security Dialogue“ (An Idea That Works in Practice, 2004), analiza se-
curitãþii umane este analiza suveranitãþii. De asemenea este extrem de relevant
faptul cã, în 2006, S. J. Maclean a publicat studiul intitulat A Decade of Human
Security: Global Governance and New Multilateralisms (Ashgate), iar S. N.
MacFarlane ºi Y. F. Khong, în acelaºi an, cartea intitulatã Human Security and
the UN: A Critical History (Indiana University Press). Aceste lucrãri nu ilustreazã
doar o bibliografie variatã, ci aratã cã nici mãcar pe parcursul unui deceniu (ceea
ce reprezintã un interval de timp semnificativ în epoca vitezei ºi a tehnologiei
„dromocraþiei“ (adicã a „democraþiei accelerate“) evidenþiatã de filosoful Paul
Virilio ºi a „identitãþii fluide“ (într-o „modernitate lichidã“, conform sociolo-
gului Z. Bauman) biosecuritatea nu ar putea fi în niciun fel relevant corelatã cu
studiile din bioeticã ºi politicile bio pentru a influenþa într-un mod eficient ºi
coerent naþional agendele, standardele, procedurile ºi politicile internaþionale,
pentru a avea eficienþa securitãþii umane ºi a biosecuritãþii, la nivel naþional ºi
internaþional.

Lumea contemporanã nu e doar o lume a vitezei ºi o lume a modernitãþii
lichide, ci este ºi o lume chaordicã în care realitãþi tip „haos“ ºi realitãþi tip
„ordine“ emerg ºi se succed într-un mod adaptativ, prin procese de auto-organi-
zare, care reclamã „leadershipul chaordic“.17 Caracterul chaordic apare mai
evident în timpul crizei pandemiei curente. Aparent urgenþa este limitarea crizei
prin control sporit ºi prin diminuarea unor câºtiguri democratice, prin ordo-
nanþe militare, stare de urgenþã, supraveghere sporitã a spaþiului public. În fapt,
reacþia adecvatã este responsabilizarea sporitã a societãþii la toate nivelurile în
mod spontan (emergent) cu fenomene de auto-organizare ºi solidarizare, sau
chiar de leadership chaordic generalizat, la cazul fiecãrui individ care devine
conºtient cã trebuie sã ia cea mai bunã decizie pentru sine ºi pentru ceilalþi în
timp util ºi în cel mai adecvat mod. Sistemele chaordice nu sunt doar sisteme
complexe ºi deschise; sunt sisteme evolutive, potenþial surprinzãtoare a cãror
desfãºurare ºi auto-organizare poate fi prea puþin controlatã nomocratic ºi prea
puþin garantatã printr-o simplã orientare teleocraticã. Fiecare individ responsabi-
lizat contribuie la calitatea auto-organizãrii sistemului prin asumarea liber-con-
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simþitã a unui set de þeluri sociale raþionale, rezonabile ºi inteligibile ale unor
sisteme complexe ºi schimbãtoare, într-un grad ºi la un nivel mult mai acut decât
cel al „lichiditãþii“ remarcate de Z. Bauman. Este esenþial ca sistemele de biose-
curitate proiectate sã þinã cont ºi de aspectul chaordic al contemporaneitãþii, al
omului ºi al societãþii. Managementul bioriscului ar trebui sã beneficieze de
ideile managementului chaordic.

Cercetãtorii Karen Armstrong, Barbara Barratt ºi Stephen Goldson estimeazã
sisteme de biosecuritate imaginate într-un continuum de bio-protecþie, pornind
de la surse de risc (pornind de la importuri, vase de transport, corespondenþã, pa-
sageri, aer, apã, uscat), ca în schema de mai jos, considerând standarde ºi situaþii
particulare pre-graniþã ºi post-graniþã, mãsuri de verificare, forme adecvate de
rãspuns etc.

Armstrong, Karen & Barratt, Barbara & Goldson, Stephen. (2017).
Biosecurity in the bioprotection continuum: the complexities for pasture…
https://www.researchgate.net/figure/Key-activities-undertaken-across-the-
biosecurity-system-in-New-Zealand-to-reduce-the-risk_fig1_326315566

Tema asistenþei globale transfrontaliere asiguratã de organizaþiile internaþio-
nale guvernelor naþionale va necesita o schimbare de perspectivã în ceea ce pri-
veºte afacerile interne ca problemã a statelor naþionale. Iniþiative valoroase pentru
securitatea umanã la nivel planetar ar putea fi generate de reflecþia asupra mo-
dului în care se pot corecta decifienþele perpetuate decenii la rând de statele
naþionale (corupþia, proasta guvernare, managementul deficitar al situaþiilor difi-

9 BIOSECURITATEA, CA DOMENIU DE STUDIU ÎN RELAÞIILE INTERNAÞIONALE 85



cile ºi al fondurilor publice, lipsa reacþiei optime, lipsa de experienþã ºi altele),
precum ºi de anumite suspiciuni privind suveranitatea ºi, în consecinþã, de o con-
cepþie reînnoitã despre securitatea naþionalã18.

Este relevant ca discuþia despre biosecuritate sã includã ºi dimensiunea eticã.
În relaþiile internaþionale, deºi etica relaþiilor internaþionale continuã sã fie un
subdomeniu marginal, notãm urmãtoarea idee: „Dacã etica vizeazã în esenþã ale-
gerea ºi securitatea umanã se realizeazã prin politici etice, atunci creatorul poli-
ticilor de securitate ºi analistul trebuie sã acorde prioritate deciziilor, întrucât o
boalã este mai rea decât alta, indiferent cât de mult se va obiecta cu privire la o
ierarhie propusã. ªi acesta este primul lucru pe care trebuie sã îl aºteptãm de la
o agendã de securitate [dacã este sã avem o utilitate publicã pentru agenda pu-
blicã a securitãþii umane]“.19 Comisia pentru securitate umanã (ONU) a stabilit
o ierarhie a ameninþãrilor la biosecuritate, care se poate dovedi a fi un instru-
ment, un precedent generator de legitimitate sporitã, util în dezvoltarea de po-
litici publice lucide, realiste ºi eficiente. Totodatã, autoritatea OMS ar putea fi
consideratã ºi o ameninþare la adresa securitãþii pentru imagine a liderilor politici
naþionali ºi, în cele din urmã, la existenþa statului naþional, atât în perioada pan-
demiei, cât ºi dupã sfârºitul acesteia.

Un aspect crucial pentru existenþa statului naþional stã în responsabilitatea ºi
eficienþa cu care poate rãspunde ameninþãrilor de securitate ºi biosecuritate. Spre
exemplu, Covid-19 reprezintã o ameninþare de securitate la adresa imaginii ºi,
în final, a legitimitãþii existenþei statului naþional.

Trebuie, de asemenea, sã subliniem faptul cã drepturile omului sunt baza
legitimã pentru satisfacerea atât a nevoilor umane de existenþã ºi dezvoltare, cât
ºi a cerinþelor securitãþii ºi biosecuritãþii umane. Prin urmare, mãsurile dificile,
uºor de justificat ºi acceptat în perioadele dificile, precum stabilirea stãrii de
necesitate se pot perpetua ca soluþii pe termen lung, cu efecte nedorite pentru
viitorul democratic, cu repercusiuni nedorite, la nivelul drepturilor omului ºi, ca
un efect boomerang, cu consecinþe negative asupra demnitãþii umane, calitãþii
vieþii umane, securitãþii umane ºi biosecuritãþii, atât de dificil de stabilit ºi pro-
tejat printr-un sistem eficient ºi cuprinzãtor.

Resemnificarea conceptelor de securitate în timpul ameninþãrilor biologice
implicã capacitatea analiticã de a dezasambla statele în cele mai mici compo-
nente, indivizii umani ºi de a reforma societãþile umane prin politici publice nu
numai responsive ºi transparente, ci ºi pragmatice ºi proactive. Principiile binecu-
noscute ºi verificate ale bunei guvernãri sunt singurele care pot standardiza ºi
coordona mãsurile locale, naþionale ºi globale în vederea realizãrii biosecuritãþii
ca securitate umanã ºi de stat.

***

Cosmopolitismul a plasat individul emancipat în centrul tuturor preocupã-
rilor; cu toate acestea, ameninþãrile biologice reunesc îngrijorãrile cu privire la
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individ, naþiune, federaþii ºi uniuni, dar ºi specia în ansamblu ºi, împreunã, cu un
context mai larg de biodiversitate. Biostrategiile necesare în vederea unor meca-
nisme internaþionale de biosecuritate pornesc de la urgenþa ºi importanþa elabo-
rãrii unui sistem mondial de sãnãtate cu indicatori obligatorii, capacitãþi ºi pro-
ceduri similare raportate la numãrul de locuitori în toate þãrile lumii, indiferent
de stadiul de dezvoltare. Se poate realiza un astfel de sistem de sãnãtate publicã
cel puþin la nivelul Uniunii Europene? Este aceastã cale de acþiune utopicã? Pan-
demia reprezintã un factor dramatic de schimbare a lumii. Biosecuritatea trece
în fruntea preocupãrilor pentru securitatea naþionalã ºi internaþionalã, fiind totodatã
un test al socialitãþii, omeniei, solidaritãþii, calmului civic, democraþiei la nivel
naþional ºi internaþional. Dar în acelaºi timp, aceastã crizã este un test al econo-
miilor naþionale ºi al economiei internaþionale, un test al funcþionalitãþii insti-
tuþiilor internationale specializate, sau cel puþin relevante în abordarea riscurilor
de biosecuritate, un test al legislaþiei internaþionale ºi un test al funcþionalitãþii
vitezei reactive ºi adaptabilitãþii marilor organisme de tipul ONU sau OMS.

Domeniul biosecuritãþii va trebui sã fie nu numai interdisciplinar, ci ºi in-
cluziv. Preocuparea pentru securitatea statului ca securitate umanã implicã înþe-
legerea dimensiunii biologice a statului ºi a societãþii globale, relativitatea eman-
cipaþiei umane din biologic, problemele legate de dezvoltarea durabilã în relaþie
cu biosecuritatea, precum ºi temele contingente cu ecologismul din punct de
vedere al biosecuritãþii, al aspectelor economice ºi democratice. Statul are acum
oportunitatea de a înþelege natura globalã a oricãrei ameninþãri biologice locale.
Analizele de securitate ºi relaþii internaþionale nu vor mai putea ignora multiplele
dimensiuni ale fenomenului ameninþãrilor critice de tip biologic asupra substra-
tului biologic uman, animal ºi vegetal, cu implicaþii ºi repercusiuni umane.
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