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Abstract. The article analyses the Fukuda Doctrine, following the context
in which it appeared, the discourse that formalized it, its implementation,
as well as its successes and consequences. This Japanese doctrine of foreign
policy was an important stage in the reconstruction, after World War II, of
the relations between the states of Southeast Asia and between Japan and
ASEAN.
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Introducere

Japoniei, ca un actor economic ºi politic important în Asia, ºi de fapt, o mare
putere economicã pe plan internaþional, meritã sã i se acorde un interes special,
nu doar datoritã ascensiunii sale de dupã înfrângerea în urma celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, ci ºi pentru contribuþiile sale în regiunea Asia-Pacific. Dacã ne
uitãm la datele cele mai recente privind economia Japoniei, o sã putem observa
cã dupã China, al doilea partener important în schimburi al statului nipon îl re-
prezintã ASEAN – Asociaþia Naþiunilor din Sud-Estul Asiei (eng. Asociation of
South-Eastern Nations), în anul fiscal 2018, exporturile cãtre organizaþie fiind în
valoare de 114,393 miliarde de dolari, iar importurile de 112,175 miliarde de
dolari1. Cu o istorie a secolului XX în care Extremul Orient a cunoscut expan-
siunea imperialistã a Japoniei, ºi, ulterior, rãspândirea violentã a comunismului,
ASEAN a apãrut în 1967 din necesitatea a cinci state din regiunea Asiei de Sud-
Est de a-ºi asigura securitatea naþionalã ºi prosperitatea, Filipine, Indonezia,
Malaysia, Singapore, Thailanda, mai târziu, acestora li s-au alãturat ºi Burma
(Myanmar), Cambodgia, Laos, ºi Vietnam.
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Am încercat aici sã evidenþiez mecanismul prin care Japonia, în pofida trecu-
tului sãu expansionist, marcant pentru scepticismul þãrilor din Sud-Estul Asiei, a
putut sã demareze dezvoltarea unor relaþii pozitive de întrajutorare economicã,
ºi nu numai, cu acestea – mecanismul constând în Doctrina Fukuda, declaratã
public odatã cu discursul premierului din Manilla, 1977. Astfel cã, am încercat
sã analizez Doctrina Fukuda urmãrind contextul în care a apãrut, discursul care
a oficializat-o, punerea sa în practicã, cât ºi succesele ºi urmãrile acesteia. Având
în vedere dezvoltarea relativ recentã a statelor din Asia, precum Japonia, China,
Singapore, am considerat necesar sã înþelegem o etapã importantã a constituirii
relaþiilor în zonã.

Concepte utilizate

Este importantã înþelegerea conceptului central al lucrãrii, ºi anume cel de
„doctrinã“. În unele cazuri, sensul „doctrinei“ este utilizat interºanjabil cu cel al
unui alt concept, „ideologia“. Cele douã concepte sunt înrudite întrucât implicã
un „sistem de credinþe“2, care, dupã cum ne explicã Katarina Brodin în lucrarea
sa „Belief System, Doctrines and Foreign Policy“, reprezintã „un sistem de idei
empirice ºi normative despre realitate“3. Cu alte cuvinte, sistemul de credinþe
este un mod de raportare la realitate prin prescrierea unor comportamente favo-
rabile în concordanþã cu experienþa4. În acest sens, este important sã menþionez
perspectiva exprimatã de Robert Keohane ºi Judith Goldstein conform cãreia
mediul politic este dominat de incertitudine, astfel cã actorii, în absenþa capaci-
tãþii de a putea cunoaºte în întregime acest mediu, sunt nevoiþi sã apeleze la idei
ca „foi de parcurs“5.
Astfel cã, în viziunea lui Lorand Szalay, Won Moon, ºi a Ritei Mae Kelly, din

articolul „Ideology: Its Meaning and Measurement“, ideologia, din punctul de
vedere al psihologiei sociale, „se referã la un sistem de credinþe, la o organizare
a comportamentului specificã, funcþionalã intern pentru un anumit individ sau
grup“6, diferenþiind de ceea ce aceºtia numesc ideologie în sens filosofic, unde
aceasta reprezintã „un set de asumpþii-teze interconectate care pretind cã au
legãturã cu realitatea ºi pot fi evaluate în termenii logicii interne a acestora cât
ºi a relaþiei lor cu realitatea“7. Înþelegem aºadar cã ideologia are mai degrabã
douã conotaþii principale, una „filosoficã“, reprezentând o expunere clarã a unui
sistem de credinþe, care, însã, nu genereazã un comportament deºi îl prescrie,
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deoarece necesitã sã fie internalizatã, adicã, sã devinã ideologie în accepþiunea
celei de-a doua conotaþii, în care aceasta este o caracteristicã a grupurilor ºi indi-
vizilor prin care este definitã realitatea, determinând cert modul în care aceºtia
acþioneazã8. Ideologia în sens „filosofic“ este identificatã de cãtre Szalay et al.
ca fiind „doctrinã“, atribuindu-i denumirea de „doctrinã-pe-hârtie“9.
Cu toate acestea, în articolul de faþã, nu vorbesc despre doctrinã în sensul

general, ci despre o doctrinã a politicii externe, definitã de cãtre Katarina Brodin,
drept „un sistem de credinþe empirice ºi normative despre sistemul internaþional
ºi rolul unei anumite þãri în acel sistem, dupã cum este declarat în public de cãtre
responsabilii oficiali care iau deciziile în acea þarã“10. Din aceastã perspectivã,
observãm cã doctrina politicii externe reprezintã nu doar modalitatea de rapor-
tare la contextul internaþional al unui stat, ci ºi poziþionarea în context ºi compor-
tamentul prescris în mod oficial pentru a participa în acesta11. Sunt generate,
astfel, o serie de acþiuni aºteptate, ce rezultã din expunerea publicã a acestor
fapte, atât pe plan intern, din partea populaþiei, cât ºi pe plan extern, din partea
celorlalte state12. Cercetãtoarea accentueazã ºi faptul cã „declaraþiile oficiale
influenþeazã baza pe care alþi actori îºi iau deciziile, cel puþin în mãsura în care
lipsesc canale alternative de informare“13. În acest sens, Katarina Brodin men-
þioneazã cã în vederea oficializãrii unei anumite doctrine, deciziile sunt luate cu
precãdere þinându-se cont ºi de rãspunsul posibil pe care îl pot da populaþia, gru-
purile de interes, ºi alte state, sub forma „sancþiunilor“, ce pot fi pozitive sau ne-
gative14. Bert Edström considerã cã doctrinele pot fi delimitate în trei categorii:
doctrinele declarate public, doctrinele ca o componentã psihologicã a responsa-
bililor cu luarea deciziilor ºi doctrinele oficiale15, cele din urmã fiind catalogate
de acesta, în urma parafrazãrii definiþiei propuse de Katarina Brodin, drept „un
construct analitic bazat pe afirmaþiile responsabililor cu luarea deciziilor“16.

Analiza Doctrinei Fukuda
Denumirea doctrinei

Dupã cum susþine Katarina Brodin, atunci când vine vorba despre doctrine,
cu toate cã acestea sunt rezultatul unui efort colectiv, în viziunea unor autori din
literatura de specialitate, este accentuat rolul persoanelor cu putere de decizie
dintr-un stat17, ceea ce ne explicã de ce doctrinele în general poartã denumirile
indivizilor deþinând funcþia cea mai înaltã în ierarhia guvernãrii unei þãri, spre
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exemplu Doctrina Monroe, Doctrina Truman, º.a.m.d. În lucrarea de faþã, denu-
mirea Doctrinei Fukuda, dupã cum este utilizatã de o multitudine de autori
(Yano, 1978; Haddad, 1980; Sudo, 1986; Sudo, 1988a; Sudo, 1988b; Edström, 1999;
Sudo, 2001; Sudo, 2009; Singh, 2013; Pressello, 2014; Iwabuchi, 2015, Envall,
2018), provine de la numele Primului-Ministru al Japoniei din anii 1976-1978,
Takeo Fukuda. Însã, de obicei, doctrinelor li se atribuie ºi o frazã sau un concept
sugestiv pentru viziunea prezentatã, de ex. I did it my way – Gorbaciov,
Containment – Truman. În acest sens, Doctrina Fukuda consider cã ar putea fi
caracterizatã de sintagma „heart-to-heart“ (ro. de la inimã la inimã), þinând cont
cã în discursul Premierului Takeo Fukuda din 18 august 1977, în Manilla, consi-
derat ca fiind declararea publicã a doctrinei, sintagma se regãseºte de patru ori,
iar dupã cum ne spune Katarina Brodin, „repetarea unui mesaj de mai multe ori
înseamnã obþinerea unui efect atât distributiv, cât ºi didactic“18. Putem spune cã
Doctrina Fukuda a reprezentat o doctrinã în adevãratul sens al conceptului,
David Envall clasificând-o drept o „doctrinã declaratã“ datoritã discursului Pre-
mierului nipon19, întrucât nu doar cã prescria comportamentul Japoniei pe plan
extern, însã dupã cum aflãm ºi din alte declaraþii fãcute de cãtre Fukuda ºi alþi
oficiali japonezi, în spatele discursului din 1977 se afla ºi o viziune strategicã
raportatã atât la sistemul internaþional, cât ºi la situaþia regionalã20. Însã aceste
aspecte le voi discuta în cele ce urmeazã. Totuºi, poate fi dificil sã trasãm o linie
clarã între momentul când a început neoficial doctrina ce va avea sã poarte
numele Prim-Ministrului Takeo Fukuda ºi când s-a încheiat, dupã cum ne spune
ºi Bert Edström, anumite caracteristici precedându-l pe Fukuda, în timp ce altele
au fost reiterate de succesorii sãi21.

Contextul istoric – germenii
reafirmãrii regionale

Dupã cum am precizat anterior, a existat un întreg context ce a necesitat o
definire pentru a putea emite ideile ºi prescrie setul de acþiuni ºi comportamente
în concordanþã cu acestea, care au stat la baza Doctrinei Fukuda. O incursiune în
realitatea istoricã a vremii ne va arãta un stat care a resimþit puternic efectele
crizei petrolului din 1973 pe plan intern ºi dependent de resursele naturale ale
altor þãri22, cât ºi o împrejurime complexã, cu o multitudine de factori externi
interconectaþi între ei, care a necesitat o emitere clarã ºi afirmare a poziþiei
Japoniei într-un astfel de sistem, realizate prin discursul Prim-Ministrului Takeo
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Fukuda în Manilla, în anul 1977. Data discursului, 18 august, a fost relevantã da-
toritã faptului cã acesta a fost susþinut la zece zile dupã aniversarea a zece ani de
la înfiinþarea Asociaþiei Naþiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN, eng. Association
of South-Eastern Asian Nations)
ASEAN s-a înfiinþat la data de 8 august 1967, având cinci state fondatoare:

Filipine, Indonezia, Malaysia, Singapore ºi Thailanda. Încã de la înfiinþarea sa,
Japonia fusese interesatã de alãturarea acestei organizaþii, „vãzând formarea sa
ca o afirmare a regionalismului Asiei de Sud-Est, astfel încurajând tacit strategia
de dezvoltare regionalã de la Tokyo“23, însã, în baza faptului cã reprezenta o
organizaþie regionalã, Japoniei i-a fost refuzatã intenþia de aderare24. Mai mult,
populaþia japonezã era dezinteresatã de poziþia Japoniei faþã de Asia de Sud-Est,
în timp ce o parte din mass media descria ASEAN ca o ameninþare la securitatea
economicã25. De altfel, trecutul Japoniei ca vector al imperialismului înAsia, cât
ºi expansiunea economicã a acesteia în prima jumãtate a anilor 1970 au repre-
zentat o provocare pentru colaborarea Japoniei cu ASEAN, deoarece a generat
apariþia unor sentimente anti-japoneze în Thailanda ºi Indonezia, culminând în
proteste odatã cu vizita Premierului Tanaka în 197426.
Cu toate cã ASEAN exista încã din 1967, primul summit al statelor membre

a avut loc în anul 1976, când, în urma deznodãmântului Rãzboiului din Vietnam,
acestea au stabilit patru principii de bazã ale organizaþiei: „1. ASEAN ca un
vehicul indigen al acordului ºi cooperãrii a avut succes în a încuraja cooperarea
ºi solidaritatea regionalã; 2. Existenþa subversiunii, infiltrãrii ºi insurgenþei în
statele membre este o provocare majorã ºi reprezintã o ameninþare la adresa
ASEAN; 3. Misiunea urgentã a ASEAN ar fi sã se consolideze pe sine. Expan-
siunea ASEAN rãmâne un obiectiv dezirabil; 4. Sfârºitul rãzboaielor în Indo-
china a alterat semnificativ situaþia politicã din Sud-Estul Asiei ºi ASEAN ar
trebui sã se adreseze acestei situaþii.“27. Pe lângã acest fapt, Premierul Lee Kuan
Yew al Singapore a afirmat faptul cã Japonia ar trebui sã mãreascã numãrul de
ajutoare economice cãtre regiune, cât ºi sã se implice în susþinerea dezvoltãrii
industriale28. Mai mult, instaurarea regimurilor comuniste în Vietnam, Laos ºi
Cambodgia a produs temeri pentru liderii statelor membre ASEAN, prin ame-
ninþarea reprezentatã de efectul „domino“29. Însã, influenþa chinezã pe de o parte,
ºi sovieticã pe de altã parte, reprezenta o provocare ºi pentru Japonia30, cu atât
mai mult cu cât Rãzboiul din Vietnam a slãbit prezenþa americanã în regiune,
forþând Japonia sã îºi construiascã o politicã externã clarã31.
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Takeo Fukuda ºi mãiestria discursivã

Dupã cum aflãm din analiza lui Bert Edström asupra discursurilor Premierului
Takeo Fukuda urmãrind trei indicatori, „obiective naþionale“, „roluri internaþio-
nale“, ºi „relaþii bilaterale“, aflãm cã în prima categorie se regãsea în principal
„securitatea“ urmatã de „prosperitate“, „pace“, „supravieþuire“, ºi „recunoaºtere“;
în cea de-a doua categorie cu preponderenþã „rolul de contribuitor la pace“, apoi
„contribuitor la prosperitate“, „model“, „pod“, „lider“; iar în ultima erau menþio-
nate relaþiile bilaterale ale Japoniei cu SUA, ASEAN, China, URSS, Coreea de
Sud, Indochina, India, Pakistan, Burma, Europa de Vest, Oceania, Orientul Mij-
lociu, America Centralã ºi de Sud, ºi Africa32. În discursul lui Takeo Fukuda din
1977 Japonia era definitã ca o mare putere economicã, având însã slãbiciunea
faptului cã depindea de resursele naturale ale altor state33. În acelaºi timp,
Japonia de atunci era prezentatã ca un vector al pãcii, prosperitãþi, libertãþii ºi
democraþiei34. Takeo Fukuda menþiona o viziune asupra lumii asiatice împãrtãºitã
de Japonia ºi þãrile membre ASEAN, care ar trebui sã stea la baza cultivãrii unor
relaþii ce depãºesc interesele economice „materialiste“35. Premierul japonez, de
asemenea, lãuda eforturile ºi reuºitele colective ale ASEAN, pronunþând faptul
cã Japonia se va angaja sã susþinã proiectele industriale viitoare ale ASEAN prin
rãspunderea la solicitarea de un miliard de dolari a organizaþiei, cât ºi intensifi-
carea colaborãrii între cei doi actori în sectoarele agriculturii, sãnãtãþii ºi edu-
caþiei, însã era critic privind formarea unui „bloc economic“ atât între Japonia ºi
ASEAN cât ºi între þãrile care fãceau parte din organizaþie, deoarece ar fi limitat
posibilitatea dezvoltãrii unor relaþii economice cu alte state36. Însã, þinând cont
cã din ASEAN nu fãceau parte la vremea respectivã statele comuniste din Indo-
china, Cambodgia, Laos, ºi Vietnam, Fukuda susþinea cã în vederea asigurãrii se-
curitãþii regiunii Asiei de Sud-Est, Japonia se va orienta ºi spre cooperarea cu
acestea din urmã37.
Prim-Ministrul Japoniei încheia discursul sãu anunþând proiecþiile parcursului

Japoniei în viitor prin cei trei „stâlpi“ ai politicii externe: menþinerea Japoniei ca
putere paºnicã, construirea ºi solidificarea unor legãturi economice, politice,
sociale ºi culturale „de la inimã la inimã“ (eng. heart-to-heart) cu statele din
Sud-Estul Asiei, ºi cooperarea ca membru egal cu statele din ASEAN ºi dezvol-
tarea unor relaþii pozitive cu statele din Indochina38. Primul dintre aceºti stâlpi
fãcea referire la poziþia Japoniei ca mare putere economicã care, deºi beneficia
de capacitãþile necesare producerii de arme nucleare, refuza sã facã demersuri în
sensul acesta, dorind mai degrabã sã se afirme prin relaþii pozitive cu statele atât
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din Sud-Estul Asiei, cât ºi din restul lumii. În felul acesta, Fukuda promova o
imagine aflatã în opoziþie cu Japonia militaristã, imperialistã ºi totalitarã a lui
Hideki Tojo. Cel de-al doilea „stâlp“ consta în dorinþa lui Fukuda nu doar de a
fi acordate ajutoare economice mutuale ºi importãri-exportãri bidirecþionale, ci
ºi promovarea culturii japoneze în statele membre ASEAN, ºi a culturilor Asiei
de Sud-Est în Japonia, scopul fiind sã diminueze sentimentele anti-japoneze din
prima jumãtate a anilor 1970. Ultimul stâlp prevedea o relaþionare a Japoniei cu
ASEAN pe baza încrederii, cât ºi, în vederea instaurãrii „pãcii ºi prosperitãþii“39
în regiune, consolidarea unei poziþii non-agresive ºi de ajutorare a statelor din
Indochina. Cel de-al treilea stâlp avea astfel rolul sã extindã influenþa Japoniei
în Asia de Sud-Est pentru a remedia slãbirea prezenþei americane ºi a diminua
influenþele Chinei ºi URSS-ului, cât ºi sã menþinã stabilitatea între ASEAN
non-comunist ºi statele comuniste indochineze. Într-adevãr, dupã cum ne spune
ºi William Haddad în lucrarea „Japan, the Fukuda Doctrine, and ASEAN“,
primul stâlp avea rolul de a elimina temerile þãrilor din Asia de Sud-Est faþã de
un stat japonez puternic militarizat, în timp ce ultimele douã urmãreau sã decon-
struiascã perspectiva asupra Japoniei ca „animal economic“40. În acest context,
Doctrina Fukuda a avut un impact major mai ales în continentul asiatic, cu pre-
cãdere în regiunea Asiei de Sud-Est.

Urmãrile Doctrinei – Efecte, reacþii,
susþinãtori ºi critici

În mod cert, cel mai puternic efect al Doctrinei Fukuda a fost unul de naturã
pozitivã întrucât a deschis un canal de comunicare ºi întrajutorare pentru
Japonia ºi statele membre ASEAN, permiþând succesorilor lui Fukuda sã conso-
lideze ºi sã fructifice cât mai mult relaþiile cu þãrile membre ASEAN. Reuºitele
Doctrinei Fukuda pot fi observate prin ForumulASEAN-Japonia, primul fiind în
Tokyo, cel de-al doilea în Jakarta în anul 1977, cât ºi prin primul meeting al
miniºtrilor de externe ai Japoniei ºi þãrilor din ASEAN din 1978, aceste întruniri
continuând ºi dupã demisia din funcþie a lui Takeo Fukuda41. În plus, se poate
observa creºterea schimbului, investiþiilor, ajutoarelor, între Japonia ºi ASEAN
din anul 1977 pânã în anul 1978 cu 2838, 281, respectiv 180 milioane de dolari
americani; tendinþa de creºtere anualã oprindu-se de-abia în 198142. Valoarea
importurilor ºi exporturilor din ºi cãtre statele membre ASEAN a urmãrit, de
asemenea, acelaºi proces progresiv43. În acelaºi timp, iniþiativele lui Fukuda au
avut impact pozitiv ºi asupra populaþiilor din ASEAN, imaginea Japoniei fiind
îmbunãtãþitã44.
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De altfel, iniþiativa Japoniei prezentatã în discursul Prim-Ministrului Fukuda
s-a bucurat nu doar de suportul ASEAN, ci ºi al Statelor Unite45. Mai mult,
aproape de finalul guvernãrii lui Takeo Fukuda, în urma modificãrii perspectivei
Chinei asupra Uniunii Sovietice, cele douã þãri au semnat în august 1978 un
Tratat de Pace ºi Prietenie, China lãudând noua doctrinã japonezã, însã, de
asemenea, susþinând cã Japonia trebuia sã se dezvolte ºi în sectorul apãrãrii, din
cauza influenþei sovietice în Asia46. Având în vedere faptul cã Fukuda în dis-
cursul sãu menþiona ºi cooperarea cu statele din Indochina, Vietnamul, deºi
iniþial privea sceptic intenþiile Japoniei, în urma oficializãrii Doctrinei Fukuda,
ºi-a schimbat viziunea într-una pozitivã faþã de noua direcþie47. Hanoiul, de ase-
menea, anunþase cã va recunoaºte ASEAN drept o organizaþie ºi va încerca sã
colaboreze cu aceasta pentru a gãsi soluþii privind conflictele regionale48.
Pe plan intern, în mare parte exista un consens general asupra beneficiilor

aduse de Doctrina Fukuda, atât din partea presei cât ºi din partea politicienilor49.
Cu toate acestea, dupã cum ne spune Haddad, o parte din presa japonezã critica
faptul cã discursul Premierului a fost ambiguu, în timp ce un ziar menþiona
faptul cã reîntors în Japonia, Premierul afirmase cã se va interesa de cele cinci
proiecte industriale ale statelor din ASEAN, în contrast cu oferirea unui miliard
de dolari dintr-o declaraþie din Kuala Lumpur50. De altfel, în ceea ce priveºte po-
litica internã, „Ministrul de Externe Hideo Boo a plecat din timpul unei ºedinþe
de guvern când a fost adusã în discuþie cooperararea culturalã“51, invocând ulte-
rior ca motiv faptul cã nu ar fi fost suficiente fonduri52. Partidul Socialist Japo-
nez ºi Partidul Comunist Japonez au exprimat o aversiune faþã de Doctrina
Fukuda pe motiv cã, urmãrind-o, Japonia nu fãcea decât sã acþioneze dupã inte-
resele Statelor Unite53. Pe plan extern, cu toate realizãrile economice ale Japo-
niei datorate demersului întreprins de Fukuda, acestea nu au rezolvat dezechi-
librul schimburilor cuASEAN în favoare sa, fapt care a provocat reacþii negative
în presa din Sud-Estul Asiei, ºi, pe lângã acesta, Fukuda ºi administraþia sa au
reuºit sã implementeze, relativ îngreunat, doar câteva dintre promisiunile dis-
cursului sãu54. În pofida acestor evenimente ºi a retragerii lui Takeo Fukuda din
funcþia de Prim-Ministru în urma alegerilor pentru conducerea Partidului Liberal
Democratic, premisele Doctrinei Fukuda au fost reutilizate ºi readaptate în dis-
cursurile unora dintre Premierii succesivi în legãturã cu orientãrile Japoniei cãtre
Asia de Sud-Est.
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Adepþii artei „heart-to-heart“

Dupã cum am amintit, Takeo Fukuda ºi doctrina atribuitã lui au marcat pu-
ternic relaþionarea ulterioarã a Japoniei cu þãrile din ASEAN, cât ºi cu cele din
Indochina. Astfel cã, probabil cel mai pronunþat continuator al lui Fukuda a fost
Prim-Ministrul Zenko Suzuki, care, în iulie 1981, în cadrul vizitelor sale în
statele membre ASEAN, punctase patru puncte de convergenþã economicã între
Japonia ºi ASEAN: „(1) dezvoltarea ruralã ºi promovarea agriculturii; (2) dez-
voltarea surselor de energie; (3) dezvoltarea resurselor umane; ºi (4) promovarea
întreprinderilor mici ºi mijlocii“55. Într-un discurs susþinut la Bangkok afirma cã
„(1) Japonia nu va juca un rol militar în comunitatea internaþionalã; (2) Japonia
va juca un rol politic corespunzãtor cu statusul sãu în comunitatea naþiunilor
pentru a ajuta la menþinerea pãcii în lume; ºi (3) Japonia va accentua cele patru
sectoare de politicã menþionate anterior în cooperarea sa economicã“56. Obser-
vãm astfel o similaritate între promisiunile lui Suzuki de la Bangkok ºi cele ale
lui Fukuda de la Manilla; Sueo Sudo, în lucrarea sa „Japan-ASEAN Relations:
New Dimensions in Japanese Foreign Policy“, spunând chiar cã discursul lui
Suzuki nu ar fi putut reprezenta oficializarea unei doctrine precum discursul din
august 1977 al lui Fukuda pentru cã nu era decât o reproducere a celui din
urmã57, iar Bert Edström numeºte obiectivele naþionale ale lui Suzuki drept
„copie la indigo“ dupã cele ale lui Takeo Fukuda58. În plus, dupã cum ne aratã
Edström, atât Suzuki cât ºi succesorii sãi, Nakasone, ºi Takeshita, utilizau sin-
tagma lui Fukuda, kyôchô to rentai (ro. cooperare ºi solidaritate), pentru a descrie
relaþia pe care Japonia ar trebui sã o aibã cu lumea59.
Mai mult, la împlinirea a zece ºi, ulterior, a douãzeci de ani de la susþine-

rea discursului în Manilla, Prim-Ministrul Takeshita, respectiv Prim-Ministrul
Hashimoto au susþinut discursuri promovând colaborãri cu ASEAN, printr-un
fond ASEAN-Japonez, în cazul lui Takeshita, ºi propunerea unui summit
Japonia-ASEAN regulat a lui Hashimoto60. În ultimã instanþã, Takeo Fukuda men-
þiona în cartea sa, Kaiko Kyûjûnen, publicatã în 1995: „Simt cã Doctrina Fukuda
trãieºte neclintitã în regiune [Asia de Sud-Est]“61.

Evaluarea Doctrinei

Dupã cum am menþionat, cu toate cã unele critici erau legate de faptul cã
Takeo Fukuda nu a grãbit implementarea tuturor obiectivelor din discursul sãu,
este prea mult sã spunem cã materializarea promisiunilor sale a fost un eºec.
Japonia era nevoitã sã limiteze rãspândirea comunismului în Asia de Sud-Est, nu
doar pentru cã ar fi rãmas unul dintre puþinele state liberal-democrate în Orientul
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Îndepãrtat, ci ºi datoritã faptului cã peste trei sferturi din petrolul importat ºi
mai mult de o treime din schimburi treceau prin Strâmtoarea Malacca62. Teama
iniþialã a Guvernului Fukuda în urma Cãderii Saigonului era cã o alianþã Sino-
Vietnamezã ar fi însemnat o expansiune comunistã în statele dinASEAN ºi Burma
(actualul Myanmar), însã rãcirea relaþiilor între Moscova ºi Beijing ºi tensiunile
crescânde între Vietnam ºi Cambodgia au înlãturat aceastã fricã, culminând în
Tratatul de Pace ºi Prietenie între China ºi Japonia din 197863.
În concordanþã cu viziunea lui Fukuda, o relaþionare bunã cu statele din Indochina

era vitalã pentru menþinerea securitãþii în regiunea Asiei de Sud-Est, iar cel mai
important actor era considerat ca fiind Vietnamul64. Astfel cã, dupã cum aflãm,
exporturile ºi importurile Japoniei cu Vietnamul, de la 4,4 milioane de dolari,
respectiv 7,6 milioane de dolari în 1973, au ajuns în 1978 sã fie în valoare de
216,8 milioane de dolari, respectiv 50,8 milioane de dolari americani65. Pentru
a þine în ºah Hanoiul astfel încât Vietnamul sã nu adopte un comportament
agresiv în regiune, guvernarea Fukuda a gãsit soluþia acordãrii unui ajutor extern
statului vietnamez66. În 1978 Japonia decisese sã acorde Vietnamului 4, res-
pectiv 10 miliarde de yeni, cel din urmã angajându-se sã plãteascã datoria în
26 de ani67. În pofida încercãrilor Japoniei de pacificare a Vietnamului, acesta a
invadat Cambodgia, þinând-o sub ocupaþie pânã în 1989, fapt care a forþat statul
nipon sã condamne atacul ºi sã sisteze ajutorul extern în 198168. De menþionat
este cã, dupã cum calculase aproape profetic Toru Yano ecuaþia geopoliticã, in-
stabilitatea regiunii a fost un impediment pentru diplomaþia niponã69, Rãzboiul
Cambodgian-Vietnamez izbucnind încã de la finele anului 1978, însã liderii ja-
ponezi au ezitat sã condamne direct Hanoiul70. Este totuºi demn de atenþie cã
Japonia a încercat sã se implice activ ºi în Indochina.
În ceea ce priveºte promisiunile lui Fukuda cãtre ASEAN, situaþia este puþin

mai complexã. În primul rând, trebuie þinut minte cã mandatul lui Takeo Fukuda
s-a încheiat în decembrie 1978 ca urmare a victoriei lui Ohira în alegerile din in-
teriorul Partidului Liberal Democrat. În acest context, Premierul Fukuda a reuºit
sã ia doar câteva dintre demersurile menþionate, în timp ce altele au fost imple-
mentate de cãtre succesorii sãi. Antecedent discursului de la Manilla, „ministe-
rele implicate [în discuþiile privind ASEAN] au ajuns la urmãtoarele convenþii:
(1) vor fi acordate împrumuturi în valoare de un miliard de dolari americani
celor cinci proiecte regionale ale ASEAN; (2) vor fi discutate STABEX [stabili-
zarea preþurilor exporturilor] ºi fondul alocat (400 milioane de dolari americani);
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ºi (3) problemele tarifelor vor fi examinate drept parte a Rundei Tokyo“71. Cele
trei acorduri au fost reiterate ºi în cadrul celui de-al doilea Forum Japonia-
ASEAN de la Tokyo, 1977, la care s-a adãugat ºi un al patrulea acord, înfiinþarea
unor programe de schimb cultural între statul nipon ºi organizaþie72. Dintre
aceste convenþii, primul reprezintã ºi o promisiune fãcutã clar de Fukuda în dis-
cursul din 1977, iar Japonia a contribuit la finanþarea proiectelor Indoneziei,
Malaysiei ºi Thailandei73. De asemenea, statul japonez propusese reducerea tari-
felor pe importurile de creveþi, conserve de ananas, ulei de palmier, ulei de
cocos, banane ºi ulterior ºi pe produsele din domeniile mineritului, ºi manu-
facturii venite din statele ASEAN74; însã statele membreASEAN cereau concesii
mai mari75. În ceea ce priveºte STABEX, Japonia ºi ASEAN nu ajunseserã nici
în 1988 la un acord, însã Japonia a contribuit cu ºapte miliarde de yeni la Con-
siliul Internaþional al Cositorului (Malaysia, Indonezia ºi Thailanda fiind produ-
cãtoare), ºi a încercat sã ajute la formarea unei convenþii a cauciucului76. În cele
din urmã, Fukuda a reuºit sã stabileascã alocarea unei sume de 5 miliarde de yeni
la fondul cultural ASEAN menit sã asigure dezvoltarea unor relaþii de schimb
cultural echivalent între Japonia ºi ASEAN77. Cu toate acestea, din cauza întâr-
zierii implementãrilor pe de o parte, iar pe de altã parte a faptului cã anumite
obiective nu fuseserã îndeplinite, precum rezolvarea problemei balanþei schim-
bului înclinatã spre Japonia, solidificarea în totalitate a relaþiilor Japoniei cu sta-
tele din ASEAN, deºi un proces început, a fost îngreunatã.
În timp ce Toru Yano ezita sã numeascã discursul lui Takeo Fukuda din 1977

drept oficializarea unei doctrine78, alþi autori din literatura de specialitate numeau
Doctrina Fukuda drept „o piesã rarã a diplomaþiei internaþionale“79, „fundamentul
politicilor ASEAN ale Japoniei“80, „o maturizare a politicii externe a Japoniei“81,
„cadrul prin care Japonia voia sã realizeze obiective de securitate ºi geopolitice
importante în Asia de Sud-Est“82. Într-adevãr, am amintit cã Doctrina Fukuda
s-a bucurat de suport din partea majoritãþii actorilor implicaþi în securitatea Asiei,
ASEAN, China, Vietnamul, Statele Unite, dar ºi pe plan intern, din partea presei
ºi a altor politicieni. La începutul acestui subcapitol am menþionat cã realizarea
obiectivelor nu poate fi consideratã un eºec, însã, pot spune cã nu poate fi numitã
nici un succes în totalitate, întrucât mãsurile de pacificare a Vietnamului au
eºuat, iar anumite aspecte economice rãmãseserã nerezolvate între Japonia ºi
ASEAN.
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Consideraþii finale

Un fapt care mi se pare important de menþionat, în primul rând, este acela cã
politicile culturale, în principal promovarea schimbului cultural între Japonia ºi
ASEAN, ale lui Fukuda au reprezentat un exerciþiu de soft power. Dupã cum
ne spuneKoichi Iwabuchi, „cultura tradiþionalã, învãþarea limbii [japoneze], schimbul
intelectual ºi programele de schimb interpersonale au fost instrumentele cheie
utilizate [în a face populaþiile altor þãri receptive la poziþiile Japoniei]“83. În acest
context, putem vedea elemente din discursul lui Fukuda din 1977 ca fiind o
modalitate de exersare a soft power-ului japonez, cu atât mai mult cu cât ne
uitãm la „cultura tradiþionalã“ ºi „programele de schimb interpersonal (eng.
people-to-people)“84 (Iwabuchi, 2015) menþionate de Iwabuchi ºi la „tradiþia
Asiaticã“ ºi „înþelegerea de la inimã la inimã (eng. heart-to-heart)“85 ale lui
Fukuda. Discutasem anterior cã Fukuda încercase sã schimbe perspectiva sta-
telor membre ASEAN asupra Japoniei din statul imperial militarist, cu pretenþii
de supremaþie ºi Japonia ca exploatator economic în Japonia pacifistã, egalita-
ristã, partener echivalent al organizaþiei – urmãrind acest fir logic discursul lui
Fukuda a avut pe lângã rolul de a prezenta orientarea Japoniei, ºi cel de naraþiune
strategicã prin care sã aclimatizeze þãrile din ASEAN la direcþia statului nipon.
Sunt de pãrere cã Doctrina Fukuda poate fi vãzutã printr-o lentilã realistã, în

sensul în care, aceasta a reprezentat, în mare parte, o serie de acþiuni de balansãri
externe. În sensul acesta, demersurile lui Fukuda cãtre ASEAN au reprezentat o
modalitate prin care Japonia a încercat sã imunizeze statele membre la rãspân-
direa comunismului ce se apropia din Vestul acestora, având ºi douã interese pu-
ternice în spate, comerþul cu þãrile respective, ºi menþinerea Strâmtorii Malacca
sub egida „prietenilor“, din cauza importului de petrol care trece prin strâm-
toarea respectivã. Cu toate acestea, Japonia nu încerca sã fereascã ASEAN de
Cambodgia ºi Vietnam, ba chiar încuraja colaborarea între organizaþie ºi statele
din Indochina. În plus, Japonia, dupã cum am observat, ajutase economic
Vietnamul, întreprindea relaþii diplomatice cu Hanoiul, ajutase la recunoaºterea
ASEAN de cãtre administraþia LêDuẩn, ºi chiar ezitase sã condamne ocuparea
Cambodgiei, însã aceste acþiuni, dupã cum aminteºte ºi Andrea Pressello, putem
spune cã aveau rolul de a îndepãrta Vietnamul de URSS ºi China86. Însã, traiec-
toria relaþiilor diplomatice ale Japoniei avea sã mai numere o reuºitã, ºi anume
Tratatul de Pace ºi Prietenie între Japonia ºi China din 1978, lãsând Japonia cu
un singur „inamic“, URSS. Fãrã sã fi fost însã afirmat, acþiunile ºi politicile ni-
pone ale Doctrinei Fukuda comunicã subtil acest lucru. Pare cã Japonia percepea
statul din Nord-Vestul sãu ca un pericol mai mare pentru propria securitate decât
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alte þãri de pe acelaºi continent, fapt care ar avea sens dacã ne gândim cã dupã
cãderea Saigonului, prezenþa americanã în Asia de Sud-Est scãzuse, ºi am
menþionat anterior de ce Japonia avea un interes în regiune – stabilitatea regiunii
însemna într-un fel sau altul stabilitatea economicã a Japoniei.

Concluzii

Pentru a concluziona, cu toate cã Japonia ºi ASEAN au devenit parteneri
importanþi în prezent, aceastã relaþionare, dupã cum am putut observa în aceastã
lucrare, s-a datorat în mare parte Doctrinei Premierului Takeo Fukuda – pe care
am putea-o numi Doctrina Heart-to-Heart (ro. de la inimã la inimã) – oficiali-
zatã prin discursul sãu de la Manilla din 1977. Menitã sã rãspundã la provocãrile
diminuãrii prezenþei americane ºi extinderii influenþelor chineze ºi sovietice,
Doctrina Fukuda a reprezentat o reorientare economicã, politicã, socialã, ºi cul-
turalã, cãtre regiunea Asiei de Sud-Est, atât cãtre statele membre ASEAN de la
acea vreme, cât ºi cãtre Indochina, þinând cont de tensiunile din zonã.
În timp ce câteva dintre promisiunile lui Fukuda ºi ale Guvernului sãu au fost

implementate, anume acordarea unor ajutoare pentru finanþarea celor cinci pro-
iecte industriale ale statelor ASEAN, reducerea tarifelor pe produsele importate
din ASEAN ºi contribuþia financiarã la un Fond Cultural comun între statul
nipon ºi organizaþie, procesul îngreunat al îndeplinirii acestora, balanþa de schim-
buri dezechilibratã în favoarea Japoniei, au atras ºi critici din partea þãrilor mem-
bre ASEAN. De asemenea, eforturile Japoniei de a reglementa situaþia tensio-
natã din regiunea Asiei de Sud-Est prin îmbunãtãþirea relaþiilor cu Hanoiul, nu a
putut opri ocupaþia militarã a Cambodgiei de cãtre Vietnam. Dupã cum am
arãtat, aceste acþiuni pot fi vãzute dintr-un punct de vedere realist ca balansãri
externe ale Japoniei, iniþial faþã de URSS ºi China, ulterior faþã doar de Uniunea
Sovieticã, în urma semnãrii Tratatului de Pace ºi Prietenie sino-nipon. De altfel,
discursul lui Fukuda poate fi vãzut ca un exerciþiu de soft power, în care ima-
ginea Japoniei din timpul sãu, contrasta puternic cu cea din timpul lui Hideki
Tojo, la care se adaugã proiectele culturale propuse cu statele din ASEAN, dupã
cum spunea chiar Fukuda, reprezentarea lui consta în Japonia „ca un nou tip de
mare putere“87 – cooperativã, paºnicã, armonioasã. În pofida defectelor menþio-
nate, Doctrina Fukuda, a continuat sã reprezinte un etalon în relaþionarea Japo-
niei cu statele din Sud-Estul Asiei, influenþând discursurile, politicile, ºi modali-
tatea de raportare a succesorilor sãi la funcþia de Prim-Ministru al Japoniei faþã
de regiune.
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