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Abstract. This paper attempts to discuss some aspects of the international
socialization process, advancing the notion that socialization at the
international level is the process of learning a new language and a new
political behaviour. The US Military has been actively engaged in
teaching the NATO language of a Western military to the former communist
militaries of Eastern Europe through a series of military engagement
programs. Since the end of the Cold War, Europe and the near abroad
regions have been in the stage of a large-scale project of international
socialization. European regional organizations such as the OSCE, the
Council of Europe, NATO, and the EU assumed the task of inducting the
transition of these countries to the liberal-democratic standards of the
Western international community. How and when have Western organizations
had an impact on the transformation of Europe? Is this experience useful
to the South Mediterranean and the Middle East? Why have they been
successful in some countries but not in others? How can we adequately
analyse and theorise international socialization in Europe and near abroad
areas? In metodological terms, how can we avoid the trap of excessive
theoretisation?
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Apariþia în teoria relaþiilor internaþionale a unor noi paradigme precum cea de
Socializare internaþionalã aduce o abordare nouã, ce portretizeazã NATO nu
doar ca alianþã militarã interesatã de probleme strategice, ci ºi ca pe o structurã
cu relevanþã în construcþia de instituþii ºi norme de politicã internã. Aceastã para-
digmã derivatã din constructivism atribuie NATO un rol de iniþiator ºi susþinãtor
de procese de redefinire a identitãþilor naþionale ºi, odatã cu ele, a fundamentelor
instituþionale de securitate în Europa Centralã ºi de Est1.
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Socializarea internaþionalã este definitã ca un ansamblu de acþiuni prin care
un anumit actor este determinat sã adopte norme de comportament, instituþii ºi
valori ale altei comunitãþi. Partenerul de „socializare“ internaþionalã poate sã
difere. Unii vin în întâmpinarea acestei socializãri pretinzând cã respectivele va-
lori le-ar fi înnãscute, ceea ce solicitã prin „socializare internaþionalã“ fiind doar
o recunoaºtere a acestor valori intrinseci ºi, eventual, sprijin în crearea de insti-
tuþii care sã le implementeze în societatea post-’89 (este cazul þãrilor central-eu-
ropene). Acelaºi discurs dobândeºte alte valenþe în condiþiile „socializãrii“ inter-
naþionale cu actori care se declarã a avea un alt orizont cultural ºi alte tradiþii
instituþionale, respectiv þãrile islamice. În cazul þãrilor central ºi est-europene nu
este vorba de interesul de a obþine avantaje materiale ºi subsidii de securitate, ci
de dorinþa societãþii civile de aici de a fi acceptatã ca parte a „clubului occidental“,
caz în care este mai potrivit a se vorbi de „autosocializare“.
Dinamica procesului de socializare/autosocializare internaþionalã precum ºi

condiþiile care au favorizat sau inhibat acest proces diferã de la un caz la altul.
Indicatorii de rezultat ai socializãrii internaþionale merg dincolo de adoptarea unor
norme instituþionale, adoptarea unei legislaþii ºi verificarea modului în care este
ea implementatã. Indicatorii în cauzã se referã ºi la aspecte sensibile precum
schimbãri în definirea identitãþii naþionale sau efervescenþa unor idei noi referi-
toare la interesele colective, modul de abordare a diversitãþii, toate procese favo-
rizate de revoluþia informaþionalã din ultimul deceniu2.

Mecanisme ale socializãrii internaþionale

Printre mecanismele soclializãrii internaþionale cele mai vizibile ar fi:
• Persuasiunea, care este mai uºor de acceptat atunci când existã un consens

de opinii în ce priveºte valorile comune (politice, sociale etc). Persuasiunea ca
metodã nu presupune nici existenþa unor mecanisme sau acþiuni de coerciþie di-
rectã ºi nici promisiuni concrete, dar oferã subiecþilor asupra cãrora se exercitã
perspectiva de a juca un rol mai important în contextul socializãrii;
• Un efort sistematic de a impune acelaºi set de norme în situaþii diferite, unor

instituþii diferite, adaptate în funcþie de contextul în care au fost adresate. Mesa-
jul a fost în permanenþã clar, fãrã ambiguitãþi;
• Un efort sistematic de coroborare a propriului discurs cu alte procese simi-

lare ca scop ºi conþinut. Procesul de parteneriat ºi, ulterior, de extindere a alianþei
NATO, de pildã, a presupus în linii mari, principiale acelaºi set de condiþii poli-
tice ºi instituþionale ca ºi cel referitor la obþinerea Clauzei faþã de SUA, admi-
terea cu drepturi depline în Consiliul Europei ºi, ulterior, statutul de þarã candidatã
la admiterea în UE.
• Acceptarea, fie ºi tacitã, a relaþiei profesor–student în cadrul procesului de

socializare internaþionalã implicând NATO, pe de o parte, ºi þãrile Europei
Centrale ºi de Est, pe de alta (prin acceptarea ºi introducerea în discursul public
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ºi în documentele strategice a ideii de reformã al cãrei obiectiv era apropierea de
standardele politice, economice ºi instituþionale solicitate de NATO atât pentru
diverse formule de parteneriat, cât ºi pentru statutul de membru cu drepturi
depline). Acest binom a presupus ºi o renunþare sau atenuare a discursului de
facturã naþionalistã care prin natura lui presupune o internalizare/valorizare a
evoluþiilor de pe plan intern ºi respingerea de sugestii externe în general ºi a unor
norme ºi modele de guvernare, în mod particular. Dimensiunea „didacticã“ a NATO
se exprimã în mod concret într-un proces sistematic de consultanþã la toate nive-
lele cu þãrile partenere ºi ulterior candidate, exprimat în burse, întâlniri, stagii,
seminarii, consultanþã directã, iar ulterior, în perioada de preaderare, un program
sistematic de raportare ºi monitorizare a progreselor în mod special politice, insti-
tuþionale (legale, militare strategice) exprimate în documentele MAP (Membership
Action Plan).
• Dinamica activitãþii de consultanþã a NATO, prin conþinut ºi scop, se apro-

pie mai mult de perspectiva constructivistã decât de cea raþionalistã. Studierea
programei/conþinutului numãrului mare de programe de consultanþã derulate cu
partenerii central ºi est-europeni în aceastã perioadã sau a programei celor 280
de academii militare aflate în consorþiul Parteneriatului pentru Pace ºi care au
gãzduit într-un fel sau altul programe de pregãtire dedicate þãrilor candidate la
aderare o confirmã3. Este vorba de studii într-o mai micã mãsurã de strategie ºi
de tehnicã militarã cât de studii de conduitã în ce priveºte valorile democraþiei
occidentale, noile pericole neconvenþionale la adresa securitãþii, relaþia cu pute-
rea civilã, misiunile umanitare etc. Demilitarizarea unor structuri ale ministere-
lor de interne a fost unul dintre rezultatele reformei instituþionale impulsionate
nu de criterii strategice, ci de norme de conduitã în relaþia cu societatea civilã.
• Capacitatea persuatorului/persuadeurului de a oferi recompense dar ºi sanc-

þiuni suficient de credibile pentru actorii implicaþi în procesul de socializare in-
ternaþionalã este un alt angrenaj. Din acest punct de vedere NATO, în relaþia cu
þãrile Europei Centrale ºi de Est în anii ’90, dispunea de toate instrumentele ne-
cesare. Drumul integrãrii în structurile occidentale, accesul la programele de
asistenþã economicã depindeau toate de satisfacerea unor norme de conduitã in-
ternã ºi externã aºa cum erau solicitate de stucturile NATO. Adãugând ºi dimen-
siunea de securitate, a cãrei greutate a crescut mult la începutul anilor ’90 din
cauza instabilitãþii din Balcanii de Vest, NATO dispunea de suficiente stimulente
sau mijloace de sancþionare a celor cu care era angajatã în procesul de socializare
internaþionalã. Respingerea sau acceptarea accesului la o structurã partenerialã
era în mãsurã sã ofere un semnal politic cu impact direct asupra ritmului de in-
vestiþii strãine, accesului la linii de finanþare etc.
Dacã luãm cazul României, primele contacte cu structurile NATO la începu-

tul anilor ’90 au avut un impact redus în discursul clasei politice de la Bucureºti.
Începând cu 1993, însã, odatã cu perspectiva accesului la Uniunea Europeanã ºi

82 LUCIAN JORA 3

————————
3 Frank Schimmelfenning, „NATO’s Enlargement: A Constructivist Explanation“, în Security Studies, Vol. 8,

No. 2-3, 1999, p. 198-234; Thomas Risse-Kappen, „Identity in a Democratic Security Community: The Case
of NATO“, Peter Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics,
New York, Columbia Press, 1996, p. 359-399.



în structurile NATO, ispititoare date fiind turbulenþele din vecinãtatea apropiatã,
vor determina clasa politicã de la putere sã-ºi schimbe retorica ºi conþinutul
discursului politic. Asistãm astfel la o schimbare de identitate politicã, o schim-
bare în definirea interesului naþional ºi a noþiunilor clasice de pericol sau inamic
extern. Motivaþia realã a acestei adaptãri, convingerea sau oportunismul, este
greu de demonstrat, dar înclinãm sã credem cã procesul de socializare politicã
iniþiat de structurile NATO a jucat un rol ce transcende simplul oportunism al po-
liticienilor la putere în România la începutul anilor ’904. În România, schim-
barea de culoare politicã de la putere în toamna anului 2000 nu s-a materializat
într-o încetinire a procesului de reformã ºi schimbare a discursului. E adevãrat
cã o parte a funcþionarilor din administraþie, de regulã tineri care fuseserã pre-
gãtiþi printr-o multitudine de programe în Occident, au fost înlãturaþi în con-
diþiile inexistenþei la acea datã a unui statut al funcþionarului public. Totuºi, spre
surprinderea multor analiºti, vechea generaþie, în pofida inerþiilor ºi a reflexelor,
a apãrut pe scena politicã româneascã a anului 2001 cu un discurs politic ºi iden-
titar adaptat noilor cerinþe ºi realitãþi.
Socializarea internaþionalã facilitatã de persuasiune implicã, pentru a fi efici-

entã ºi de duratã, o pãtrundere dincolo de nivelul elitelor politice, spre o genera-
lizare a acestor valori în rândul publicului. Acest efort a fost susþinut de explozia
mijloacelor de comunicare în masã private cu interese proprii în procesul de de-
mocratizare ºi generalizarea valorilor economiei de piaþã. Totuºi, sondajele de
opinie ale timpului indicã diferenþe mari în percepþia însãºi a NATO ºi a valorilor
sale de la o þarã la alta în funcþie atât de tradiþii ºi experienþe istorice, cât ºi de
poziþia geostrategicã a fiecãrei þãri în parte. Dacã în România peste 80% dintre
cei intervievaþi aveau o imagine ºi o atitudine favorabilã NATO ºi programului
de reforme interne pe care îl implica relaþia cu aceastã organizaþie, în cazul Ce-
hiei aceleaºi sondaje de opinie indicau un sprijin mai redus ºi chiar suspiciune.
Variabila reprezentatã de experienþa istoricã este rareori pusã în discuþie de poli-
tologi. Apropierea fizicã/geograficã ºi relaþia istoricã cu Germania, distanþa con-
fortabilã faþã de zonele de instabilitate din fosta CSI ºi Balcani, precum ºi par-
ticularitãþile socio-economice ale regimului comunist din Cehoslovacia sunt va-
riabile ce pot sã explice aceastã stare de lucruri.
Schimbãrile intervenite în aºa-numita orientare identitar-naþionalã a cehilor

cãtre naþiunile occidentale în condiþiile unei presupuse identificãri cu naþiunile ºi
spiritualitatea slavã, propuse de unii cercetãtori, care ºi oferã exemple de discursuri
publice ºi campanii media (Alina Gheciu, de pildã) sunt neconvingãtoare atâta
timp cât nu pun în discuþie reprezentativitatea partidelor politice respective ºi a
momentului politic în care au fost puse pe tapet acest gen de argumente (al pier-
derii suveranitãþii naþionale ºi al alienãrii specificului naþional). Acelaºi gen de
discurs poate fi întâlnit ºi în cazul românesc. Scãderea în sondaje a formaþiunilor
politice ce practicã un atare discurs se datoreazã nu neapãrat succesului în
campania de informare a structurilor vestice, cât probabil uzurii acestui gen de
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discurs xenofob ºi a argumentaþiei sale, coroboratã cu dispariþia fizicã a unei pãrþi
din electoratul sãu. Pe lângã schimbãrile generaþionale, se mai poate lua în calcul
lãrgirea orizontului electoratului, mai cosmopolit datoritã liberei circulaþii ºi cu
un mai mare acces la informaþii ºi, nu în ultimul rând, îmbunãtãþirii situaþiei eco-
nomice din aceste þãri.
Un ultim angrenaj ar consta în anumite modificãri ale comportamentului

identitar al NATO în ideea de a se adapta, de a digera noii membri ºi noua
situaþie geopoliticã. Ne referim în primul rând la noua relaþie cu Federaþia Rusã,
cãreia NATO prin „digerarea“ þãrilor central-europene ºi mai ales a Þãrilor Bal-
tice a trebuit sã ofere compensaþii, nu doar instituþionale printr-o serie de for-
mule de parteneriat, ci prin schimbãri de naturã identitarã a Alianþei. Summit-ul
de la Madrid din 1997 a definit ca obiectiv strategic prioritar al NATO în afarã
de extinderea cãtre est ºi strângerea ºi extinderea relaþiilor de parteneriat cu Fe-
deraþia Rusã care s-au materializat ulterior în semnarea unei Carte cu Rusia ºi
crearea unui Consiliu permanent pentru relaþia cu Rusia. În acelaºi timp imi-
nenþa anumitor disfuncþionalitãþi în funcþionarea structurilor militare, generate
de introducerea de noi practici ce presupuneau pluralism, flexibilitate, transparenþã
decizionalã, informarea opiniei publice etc., au determinat structurile NATO sã
„înmoaie“ tonul ºi sã micºoreze presiunea pe schimbãri uneori prea bruºte ºi ino-
portune, iar în anumite cazuri sã accepte chiar o recentralizare. Aici ne referim
în mod specific la calamitãþile din Cehia din 1997, când în intervenþia armatei s-
au constatat erori ºi disfuncþionalitãþi inerente procesului de reformã. Dependenþa
structurilor militare de puterea civilã (care funcþioneazã în vechile democraþii
occidentale) la sfârºitul anilor ’90 în noile democraþii central ºi est-europene s-a
demonstrat ezitantã ºi ineficientã în situaþii de crizã ce impun acþiune imediatã.
Socializarea internaþionalã este inevitabil un dialog între culturi. Vorbind de

culturã ne referim ºi la identitate, cultura ºi identitatea fiind astãzi în atenþia unora
dintre cele mai complicate preocupãri legate de securitate. Atacurile teroriste din
Europa mai ales, înrolarea cetãþenilor britanici în trupele talibanilor sunt toate
parte ale acestei ecuaþii identitare. Se pune întrebarea în ce mãsurã cultura ºi
identitatea, ca variabile ale socializãrii internaþionale, pot sã contribuie la con-
struirea unei pãci durabile. Prin „pace durabilã“ se face de cele mai multe ori re-
ferire la pacea durabilã franco-germanã de dupã al doilea rãzboi mondial, facili-
tatã, ce e drept, ºi de contextul geopolitic dar ºi de eforturile unei generaþii de in-
telectuali care au implementat aceastã idee prin construirea unei structuri unice
ºi de succes (cel puþin pânã acum), Uniunea Europeanã. Socializarea internaþio-
nalã ca precondiþie a construirii unei comunitãþi de securitate în zonele de con-
flict se bazeazã pentru mulþi în primul rând pe dimensiunea economicã. La
aceastã dimensiune în ultimele trei decenii mulþi analiºti adaugã asistenþa dimen-
siunii culturale, fãrã de care orice construcþie ar fi fãrã profunzime ºi efemerã.
Evenimentele post-9/11 au venit doar sã sublinieze necesitatea abordãrii dimen-
siunii identitar-culturale a problemei securitãþii. Metodologic vorbind, genul
acesta de abordare a problemei securitãþii este neconvenþional ºi neconsacrat
încã în analizele academice, dupã cum conceptul de comunitate de securitate nu
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este nici el folosit într-o accepþiune uniformã5. Pornind de la conceptul de pio-
nierat inaugurat de Karl Deutch6, „constructivism“ în relaþiile internaþionale, al
cãror principal promotor pentru Orientul Mijlociu este astãzi Emmanuel Adler7,
se încearcã a se oferi rãspunsuri specifice zonei, pentru noi practici de securitate
mai adaptate noilor pericole prin care se încearcã crearea unui sens al securitãþii
printr-o identificare regionalã care transcende frontierele culturale8. E un demers
privit cu suspiciune (nu de puþine ori cu ironie) de mulþi politicieni sau econo-
miºti, pentru cã indicatorii folosiþi în acest gen de modele sunt greu de mãsurat
ºi în permanenþã discutabili. Nu existã un barometru apt sã mãsoare cu acurateþe
identitatea cuiva, gradul sãu de urã faþã de vecinul de altã religie, vulnerabili-
tatea sa vis-à-vis de practici, informaþii ºi idei, gradul de succes sau insucces pe
termen scurt sau mediu al unui program sau al unor investiþii educaþionale.
Identitatea unui stat, ca ºi a indivizilor de altfel, se construieºte mereu în rela-

þie cu identitatea altui stat sau a altor indivizi. În mãsura în care sunt create noi
regiuni sau readuse la luminã vechi regiuni prin practici de socializare interna-
þionalã ce includ diplomaþia culturalã, un „NOI“ poate sã fie creat. Acest „NOI“
este platforma ce faciliteazã negocierea ºi compromisul între interese conflic-
tuale spre interese comune ca bazã a stabilitãþii politice de duratã9.
Emmanuel Adler considerã cã integrarea economicã mediteraneanã începutã

în 1995 printr-o strategie mai mult sau mai puþin coerentã poate sã fie consi-
deratã laboratorul unui experiment unic în relaþiile internaþionale contemporane.
Experimentul ar consta în crearea prin socializare internaþionalã unei identitãþi
regionale care nu rezidã în afinitãþi de sânge, culturã sau religie, ci în valori ale
societãþii civile. Ne este greu sã acceptãm acest punct de vedere în condiþiile în
care o convergenþã culturalã între cele douã maluri ale Mediteranei existã10. Rãs-
punsul este însã prea complex pentru a se integra în tiparele teoreticienilor care
de dragul frumuseþii modelului adesea sacrificã prin generalizare specificitãþi
esenþiale. De pildã, existã elemente comune la nivel cultural între cele douã ma-
luri ale Mediteranei prin moºtenirea istoricã greco-romano-bizantinã, arabã, nor-
mandã sau otomanã. Ea existã într-o mãsurã mai micã sau mai mare, pentru cã
în Europa însãºi existã diferenþe regionale notabile, Sicilia, Malta, Granda sau
Cipru fiind mai apropiate de identitatea sud-mediteraneanã decât coasta francezã
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sau cea dalmatã, viceversa fiind valabilã în cazul Israelului ºi, într-o oarecare
mãsurã, al Libanului. Provocarea constã în a scoate în evidenþã elementele cultu-
rale comune care unesc cele douã maluri ale Mediteranei în detrimentul elemen-
telor care le separã. Pe de altã parte, a se avea în vedere ºi faptul cã experienþa
istoricã demonstreazã cã adesea cele mai cumplite ºi mai de duratã conflicte nu
izbucnesc între culturi diferite, ci în interiorul aceleiaºi culturi, între cei care vor-
besc aceeaºi limbã ºi locuiesc în acelaºi areal geografic ºi civilizaþional. Dacã e
sã ne referim aici doar la contemporaneitate, conflictul dintre cele douã Corei,
dintre China ºi Taiwan, din interiorul fostei Iugoslavii, din spaþiul ex-sovietic sau
fricþiunile dintre România ºi Republica Moldova vin sã infirme simetria mode-
lelor propuse de Emmanuel Adler.
Adler considerã cã practicile ºi perspectiva impuse de europeni partenerilor

sud-mediteraneeni, cel puþin pânã acum, nu au nimic de-a face cu perspectiva
constructivistã, aºa cum a fost conceputã de Karl Deutch, fiind mai degrabã o
încercare de a impune prin promisiuni de naturã economicã percepþii europene
ºi un anumit comportament predictibil vecinilor din sud. Construcþia parteneria-
tului euro-mediteranean urmeazã pas cu pas o strategie verificatã în Europa prin
constituirea sistemului de încredere reciprocã construit în Europa de Vest dupã
al doilea rãzboi mondial. Dar condiþiile geopolitice ºi termenii de referinþã sunt
diferiþi. Nu mai existã o ameninþare externã aArmatei Roºii sau una internã a pe-
ricolului comunist. Dupã cum nu mai existã nici un sponsor generos extern care
sã finanþeze un plan Marshall de dimensiunea celui postbelic aplicat de SUAEu-
ropei Occidentale. Pe de altã parte, popoarele sud-mediteraneene nu au cunoscut
experienþa dramaticã a celui de-al doilea rãzboi mondial în mãsura ºi în felul în
care aceastã experienþã a fost cunoscutã de popoarele europene, care sã-i moti-
veze îndeajuns pentru a accepta un plan de reconciliere de genul celui aplicat în
Europa Occidentalã. Experienþa colectivã traumatizantã a rãzboiului a generat
un sentiment ºi un acord colectiv de genul „Sã nu se mai întâmple niciodatã“ be
baza cãruia, la nivelul opiniei publice europene, reconcilierea ºi construcþia co-
munitãþii de securitate care este Uniunea Europeanã a fost posibilã.
Strategiile de politicã internaþionalã ale unui actor în vecinãtatea apropiatã a

UE, în termeni de securitate, nu sunt focalizate pe probleme ale unei potenþiale
confruntãri militare, cum a fost cazul în Europa ante-1989. Spre deosebire de
Europa postbelicã, în vecinãtatea apropiatã nu existã alianþe fixe, aliniate în blo-
curi bine delimitate. Proliferarea armamentului de distrugere în masã s-a dovedit
a fi de mai mici proporþii decât se bãnuia în Europa anilor ’80, un alt potenþial
argument ce teoretic ar putea sã faciliteze procesul de instaurare a încrederii reci-
proce ºi a unui nou concept de securitate11.
Modelul european de integrare prin „socializare internaþionalã“ e o experienþã

utilã, dar nu poate fi aplicat peste tot. Pentru vecinãtatea apropiatã sud ºi est-me-
diteraneanã variabilele sunt diferite. Diferenþele culturale sunt eclipsate adesea
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de diferenþele de dezvoltare economicã. Diferenþele de mentalitate cauzate parte
de nivelul de dezvoltare economicã, parte de diferenþele de mentalitate datorate
culturii islamice, care e un stil de viaþã, nu doar o religie, fac integrarea regionalã
între cele douã maluri ale Mediteranei mai dificilã decât integrarea europeanã
sau integrarea regionalã în zona Asia-Pacific. Evenimentele din 9/11 au schimbat
ºi mai mult datele problemei introducând în paradigmã ceea ce Adler numeºte
partea negativã a globalizãrii. Principalele atribute ale noii ordini mondiale
post-rãzboi rece care au fãcut posibilã semnarea Declaraþiei de la Barcelona nu
mai existã începând din toamna anului 2001. Dupã ºocul iniþial provocat de aten-
tatele de la 9/11, trezirea ºi reacþia SUA a fost rapidã ºi hotãrâtã, probabil mai
rapidã ºi mai hotãrâtã decât se aºteptau majoritatea analiºtilor. Ideea conflictului
între civilizaþii, respectiv între Occident ºi Islam, se suprapunea nesperat de bine
în parte cu interesele fundamentaliºtilor islamici care vedeau în evenimente oca-
zia realizãrii unitãþii lumii islamice ºi în parte cu interesele acelor cercuri pentru
care expansiunea economicã presupune existenþa unui duºman care sã mobili-
zeze. Diferenþa constã în faptul cã acum duºmanul ºi pericolul sunt mai difuze,
mai greu de identificat, mijloacele de abordare eficiente fiind mai subtile.
Ce se înþelege prin „convergenþa civilizaþiilor“ include dar nu se limiteazã la

ceea ce este înþeleasã de regulã ca ºi „cooperare culturalã“ (constând în întâlniri
între capii clerului celor trei mari religii monoteiste sau proiecte de cooperare în
domeniul artistic sau al patrimoniului istoric), ci în primul rând iniþierea unui
proces de realizare a unei accepþiuni comune a principiilor normative legate de
ordinea socialã, ordinea de drept, separarea puterilor în stat, independenþa justi-
þiei, drepturile omului, pacea ºi securitatea.
Unul dintre aspectele importante ale agendei internaþionale dupã 9/11 a con-

stat în importanþa acordatã „rãzboiului împotriva terorii“ ca element central al
agendei politice internaþionale în detrimentul problemelor legate de dezvoltarea
societãþii civile, a drepturilor omului ºi practicilor cooperative în materie de mã-
suri de securitate. „Rãzboiul împotriva terorii“ s-a potrivit ca o mãnuºã cu prac-
ticile regimurilor autoritare de a suprima prin violenþã orice fel de opoziþie sub
acuzaþia de practici teroriste. A se nota de pildã cã într-o serie de þãri sud-medi-
teraneene opoziþia este de regulã reprezentatã de partide islamiste care se opun
valului de modernizare/occidentalizare uneori forþatã promovatã de guverne auto-
ritare cum sunt cel din Tunisia sau cel din Algeria. În ciuda eforturilor leader-ilor
europeni de a se detaºa de abordãri de tipul „conflict al civilizaþiilor“, acest mod
de a percepe relaþiile cu vecinii arabi ºi-a fãcut loc în mass-media ºi în conºtiinþa
colectivã a opiniei publice din þãrile nord-mediteraneene.Atentatele teroriste recente
din Franþa, Marea Britanie ºi mai ales Spania au contribuit la aceste evoluþii.
Specific pentru zona vecinãtãþii apropiate sud ºi est-mediteraneene a UE se

vorbeºte de trei scenarii.
Primul scenariu favorizeazã dezvoltarea în continuare în zona Mediteranei a

comunitãþii de securitate aºa cum a fost schiþatã în Parteneriatul Euro-meditera-
nean prin Declaraþia de la Barcelona. E un scenariu potrivit cãruia agenþii globa-
lizãrii, extinderea pieþelor ºi a liberalizãrii accesului vor favoriza modificãri ale
culturii identitare în sensul dorit de artizanii integrãrii regionale. E un model de
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integrare care nu ar presupune impunerea unui design economic hegemonic din
partea Nordului ºi nici modificãri substanþiale la nivel de structurã a politicilor
economice ale Nordului pentru a se adapta necesitãþilor partenerilor din Sud. Ex-
perienþa empiricã a unei structuri regionale heterogene precum ASEAN indicã
integrarea regionalã ca posibilã prin crearea unui sentiment al intereselor proprii
economice ºi de securitate salvgardate de practici integraþioniste, dar care nu
presupun modificãri ale practicilor identitare12. În acest scenariu soarta proce-
sului de pace din Orientul Mijlociu este legatã de soarta procesului de integrare
regionalã mediteraneanã13.
Al doilea scenariu presupune o continuare a practicilor ºi politicilor anterioare

Declaraþiei de la Barcelona din 1995 caracterizate prin tatonãri, stagnare, întru-
niri, declaraþii mai mult sau mai puþin sterile, liberalizãri ad hoc ale accesului pe
piaþa UE pentru anumite produse sud-mediteraneene sensibile. Socializarea in-
ternaþionalã implementatã prin Parteneriatul Euro-mediteranean în acest sce-
nariu va supravieþui dar ca element marginal al practicilor internaþionale ale zo-
nei, probabil ca ºi ceea ce este acum Zona Economicã a Mãrii Negre, care existã
de iure, dar de facto este un element marginal economic ºi politic în zonã. Alvaro
de Vasconcelos vorbeºte de posibilitatea practicãrii unui „regionalism deschis“
ce presupune funcþionarea de legãturi politice ºi de securitate trans-meditera-
neene fãrã ca acestea sã evolueze într-o identitate regionalã14. „Regionalismul
deschis“ poate fi o etichetã acceptabilã pentru ceea ce sunt în general relaþiile
centru — periferie într-o structurã regionalã internaþionalã. Este scenariul exi-
stent de facto ºi acum ºi care este considerat ca fiind cel mai plauzibil sã se ma-
terializeze în condiþiile actuale pentru viitorul pe termen scurt ºi mediu.
Al treilea scenariu este avansat în mod special de Adler sub denumirea ge-

nericã de Triaj, prin asociere cu practica durã din antichitate ºi evul mediu de a
selecta dupã o bãtãlie dintre rãniþi pe cei care au ºanse de a fi salvaþi ºi a lãsa sã
moarã pe cei percepuþi ca fãrã de ºansã, pentru folosirea eficientã a resurselor
disponibile15. În acest scenariu Mediterana de Est cu conflictul din Orientul Mij-
lociu, proximitatea Iranului, perspectiva unui nou rãzboi civil în Liban etc. ar pu-
tea fi consideratã de politicienii UE prea afectatã pentru a mai fi salvatã, ori sal-
varea acesteia sã fie lasatã în mâinile cuiva fie mai interesat, fie cu mai multe
mijloace disponibile, adicã SUA. În acest scenariu Uniunea Europeanã ºi în pri-
mul rând statele nord-mediteraneene Spania, Portugalia, Italia ºi Franþa ar urma
sã se concentreze pe asistenþa accordatã þãrilor Mediteranei de Sud-Vest, unde
Procesul Barcelona a produs deja rezultate vizibile (spectaculoase în Tunisia)16.
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În anumite situaþii, termenii de referinþã a ceea ce numim aici „socializare in-
ternaþionalã“ sunt difuzi. În dimensiunea sa culturalã, deºi marginal abordatã,
existã diferenþe de opinie la nivelul conceptelor mai ales. Uniunea Europeanã
condiþioneazã implementarea zonei economice de liber-schimb, a facilitãþiilor
fiscale ºi dimensiunea ajutorului pentru dezvoltare de progrese în ce priveºte
transparenþa guvernãrii, accesul la informaþii, libertatea de expresie, într-un cuvânt
progrese pe calea democratizãrii. În relaþiile cu vecinãtatea apropiatã în general
ºi cu vecinii din sud în mod special, nu creºterea discrepanþei de nivel de trai ar
fi cea mai importantã variabilã, ci creºterea gradului de conºtientizare a acestei
discrepanþe datoritã generalizãrii ºi accesibilitãþii canalelor de informare în masã
(televiziunea prin satelit ºi, într-o mãsurã crescândã, internetul). E un paradox
care demonstreazã fragilitatea construcþilor teoretice aplicate ad-litteram, pentru
cã accesibilitatea mijloacelor de comunicare potrivit viziunii constructiviste de-
terminã o cunoaºtere mai bunã ºi deci un dialog între culturi. Unui grad mai mare
de informare i se adaugã proporþional cerinþe mai mari, respectiv presiuni faþã de
guvernele statelor respective care timp de decenii au practicat o politicã paterna-
listã. Or probabil niciodatã nu a existat o discrepanþã mai mare între aºteptãrile
efective ale populaþiei ºi capacitatea respectivelor guverne de a satisface aceste
aºteptãri, cu consecinþe directe asupra stabilitãþii politice ºi presiunilor imigra-
þioniste. Presiunile imigraþioniste sunt accentuate de proximitatea geograficã de
15 km în cazul Marocului faþã de Spania, respectiv 150 km în cazul Tunisiei faþã
de Italia, ºi de structura demograficã a acestor societãþi în care 75% din populaþie
are sub 30 de ani.
Dintre elementele care au afectat eficienþa socializãrii internaþionale în relaþia

Nord-Sud, respectiv relaþia cu vecinãtatea apropiatã, se pot enumera:
• Un anumit paternalism care mai ales în cazul unor þãri cu un trecut colonial

deranjeazã ºi creeazã frustrare în rândul opiniei publice mai ales;
• Un anumit complex de superioritate al statelor occidentale, inclusiv al celor

din Europa Centralã ºi de Est nou intrate în club, care genereazã acest paterna-
lism. Rezultatul îl constituie o datã în plus o accentuare a sentimentului de frus-
trare ce alimenteazã neîncrederea ºi atitudinile xenofobe. A se nota de pildã re-
laþia României cu Republica Moldova;
• Fluxul informaþional ºi, implicit, influenþele culturale, chiar dacã nu sunt în

totalitate unidirecþionale, sunt net în favoarea þãrilor occidentale, dar pot sã fie
atenuate prin programe specifice de cunoaºtere reciprocã, la care se adaugã, în
ultimele douã decenii mai ales, cosmopolitismul unor capitale europene ce gãzdu-
iesc comunitãþi masive de imigranþi. A se nota cã înAmsterdam, de pildã, populaþia
olandezã reprezintã actualmente doar un procent de 40%, restul fiind imigranþi,
între care comunitatea musulmanã este cea mai numeroasã. Viceversa, numãrul
crescând de turiºti ºi vizitatori europeni poate sã aibã teoretic un efect pozitiv în
sensul cunoaºterii reciproce. Spunem teoretic pentru cã, pe de-o parte, în anu-
mite þãri precum Egiptul zonele turistice sunt total izolate de comunitatea localã,
iar pe de altã parte diferenþele economice dintre turiºti ºi localnici pot sã accen-
tueze frustrarea.
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Atragem atenþia în final asupra lipsei unor variabile importante din angre-
najul unei pãrþi consistente a analizelor de gen. Termenii de referinþã europeni
occidentali sunt receptaþi diferit în societãþi care nu au evoluat în tandem.
Procesul de formare a naþiunilor moderne în Europa s-a încheiat în secolul XIX.
În afara Europei acest proces este încã în desfãºurare. O parte a acestor state sud-
mediteraneene, balcanice sau din vecinãtatea apropiatã sunt marcate de conflicte
interne deschise sau latente datorate caracterului incomplet de constituire a pro-
priei identitãþi naþionale. Sunt state în care interesele propriului trib sau propriei
confesiuni prevaleazã înaintea celor de ordin statal. Crearea unei identitãþi na-
þionale reale neimpuse care sã transcendã identitatea tribalã sau confesionalã e o
precondiþie a creãrii unei identitãþi regionale de genul celei dorite de europeni ºi
teoretizate de Emmanuel Adler. Suprapunerea unei realitãþi postindustriale ºi
postnaþionale practicatã de unii analiºti în strategii de politicã externã care a fã-
cut posibil avansul construcþiei europene e incompatibilã cu problemele unor so-
cietãþi în anumite cazuri preindustriale sau prenaþionale, rezultatele fiind distor-
sionate. Succesul însuºi al Uniunii Europene ca structurã postnaþionalã grefatã
pe realitãþi postindustriale/postsuverane este pus în discuþie ºi considerat prea
ambiþios pentru stadiul actual de dezvoltare al societãþilor europene. Adãugând
aici procesul de extindere spre est prin înglobarea unor societãþi aflate departe
de stadiul postindustrial de dezvoltare în care ipotetic s-ar afla UE-12 ºi poten-
þiala includere a Balcanilor de Vest ºi a Turciei, doza de incertitudine ºi potenþialul
eºec al modelului UE însãºi nu trebuie excluse. În cele din urmã fascinaþia mo-
delului european de integrare constã tocmai în acceptarea acestui risc al extin-
derii cu riscul „cãderii în istorie“. Valoarea „mizei“ puse în joc de UE justificã
riscul atâta timp cât acest risc este introdus în calculul paradigmei extinderii UE
ºi al exportului modelului de securitate european.

BIBLIOGRAFIE

Acharya,Amitav, 1995 „ARegional Security Community in SoutheastAsia?“, în The Journal of Stra-
tegic Studies, 1995, nr. 18;

Acharya, Amitav, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem
of Regional Order, London, Routledge, 2001;

Adler, Emmanuel, Barnett, Michael, „Taking Identity and Our Critics Seriously“, în Cooperation
and Conflict, 2000, Nr. 35/3, p. 321-329;

Adler, Emmanuel, Barnett, Michael (eds.), Security Communities, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998;

Adler, Emanuel, „Imagined (Security) Communities,“ în Millennium Vol. 26/2, 1997;
Attina, Fulvio, „Partnership and Security: Some Theoretical and Empirical Reasons for Positive

Developments in the Euro-Mediterranean Area“, în F. Attina and S. Stavridis (eds.), The
Barcelona Process and Euro-Mediterranean Issues from Stuttgart to Marseille, Milan,
Giuffre, 2001;

Deudney, Daniel, „Binding Sovereigns: Authorities, Structures, and Geopolitics in Philadelphian
Systems,“ în Thomas J. Biersteker and Cynthia Weber (eds.), State Sovereignty as Social
Construct, Cambridge, Cambridge University Press, 1996;

Deutsch, Karl W., Burrell, Sidney A., Kann, Robert A., Lee, Maurice, Jr., Lichterman, Martin,
Lindgren, Raymond E., Loewenheim, Francis L., Wagenen, Richard W. Van, Political
Community and the North Atlantic State, Princeton, Princeton University Press, 1957;

90 LUCIAN JORA 11



Gillespie, Richard, „Spain and the Western Mediterranean“, Working Paper, 37/01, Economic and
Social Research Council, Sussex European Institute, 2001;

Meyer Christoph O., „Convergence Towards a European Strategic Culture? A Constructivist
Framework for Explaining Changing Norms“, European Journal of International Relations, Vol.
11, No. 4, 2005;

Price Richard and Reus-Smit Christian, „Dangerous Liaisons? Critical International Theory and
Constructivism“, European Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3, 1998;

Reus-Smit, Christian, „Imagining society: constructivism and the English school“, în British
Journal of Politics and International Relations, Vol. 4, No. 3, 2002;

Schimmelfenning, Frank, „NATO’s Enlargement:AConstructivist Explanation“, în Security Studies,
Vol. 8, No. 2-3, 1999, p. 198-234; Risse-Kappen, Thomas, „Identity in a Democratic Security
Community: The Case of NATO“, în Peter Katzenstein (ed.), The Culture of National Security:
Norms and Identity in World Politics, New York, Columbia Press, 1996;

Vasconcelos, Alvaro, „European Union and MERCOSUR“, în Mario Telo (ed.), The European Union
and the new Regionalism, Burlington Vt., Ashgate, 2001;

Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999;

Wendt, Alexander, „Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power
Politics“, în International Organization, Vol. 46, No. 2, 1992;

Wendt, Alexander, „Collective Identity Formation and the International State“, în American Political
Science Review, 1994, Nr. 88;

Wendt, Alexander, „On Construction and Causation in International Relations“, în Review of
International Studies, 1988, Nr. 24/5.

12 PARADIGME ALE SOCIALIZÃRII INTERNAÞIONALE ÎN EUROPA 91


