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Numãrul 1–2/2005 al ROMANIAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL AFFAIRS, editatã de
Institutul Român pentru Studii Internaþionale
„Nicolae Titulescu“ este dedicat diferitelor aspecte
referitoare la parteneriatul internaþional în era globa-
lizãrii. Sumarul este deschis de discursul rostit de
preºedintele României Traian Bãsescu, la Washington,
în faþa Consiliului pentru Relaþii Externe, cu ocazia
vizitei oficiale pe care a efectuat-o în Statele Unite
aleAmericii în luna marie a acestui an. The Black Sea
Region — advancing freedom, democracy and
regional stability, prezintã viziunea României în pri-
vinþa dezvoltãrii regiunii Mãrii Negre, ca zonã de
stabilitate ºi dezvoltare economicã pentru Europa, ca
ºi contribuþia pe care România poate sã o aducã în
„procesul de promovare a valorilor libertãþii ºi demo-
craþiei în regiunea Mãrii Negre“ (p. 6).
Mihai-Rãzvan Ungureanu, ministrul Afacerilor

Externe, semneazã studiul International security
environment. A Romanian perspective susþinut la
Centrul de Studii NATO, din cadrul ªcolii Naþionale
de Studii Politice ºi Administrative. Studiul este sis-
tematizat în jurul a trei aspecte: Complexitatea pro-
vocãrilor în sfera securitãþii, Redefinirea sistemului
de securitate global creat dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial ºi Rolul României în noua sferã a
securitãþii mediului. Relativ la acest ultim aspect,
este subliniat faptul cã „într-o lume a globalizãrii pro-
vocãrilor de securitatea, România nu poate acþiona
singurã“. Statul român îºi va corela politica de secu-
ritate cu organizaþiile din care face parte (NATO),
sau al cãror membru urmeazã a deveni (Uniunea
Europeanã) (p. 16).
Preºedintele „Proiectului pentru democraþiile în

tranziþie“ ºi director al „Proiectului pentru noul secol
american“, Bruce Pitcairn Jackson, este autorul stu-
diului Viitorul demcraþiei în regiunea Mãrii Negre,
pe care l-a prezenat în faþa Comitetului pentru Relaþii

Externe al Senatului Statelor Unite, la 8 martie 2005.
Bruce Pitcairn Jackson prezintã un scurt istoric al im-
portanþei strategice ºi comerciale a Mãrii Negre ºi
face o analizã geostrategicã a acesteia în prezent, ca
„parte a Europei“. Autorul studiului considerã cã „re-
giunea Mãrii Negre este o arie cu un potenþial demo-
cratic enorm, dar în care democraþia rãmâne riscantã“
(p. 24). Modelele de succes din aceastã zonã sunt
identificate de Bruce Pitcairn Jackson în cazurile
România ºi Bulgaria.
Din sumarul acestui numãr al „Romanian

Journal of International Affairs“ mai semnalãm o
serie de studii care abordeazã probleme de securitate:
Advancing Euro-Atlantic security and democracy in
the Black Sea region, semnat de Vladimir Socor,
Diplomacy, mediation and conflict resolution in the
Balkans, ce-l are ca autor pe Ovidiu-Adrian
Tudorache, European Security in the coming decade:
Transatlantic and global perspectives, semnat de
Jolyon Howorth, Security in globalization: from
national to global, semnat de Ion Cândea, Security in
South Caucasus, semnat de Gabriel Sarafian. Sunt de
semnalat ºi articolele aparþinând lui Sven Biscop
(The European Union and the United Nations — a
global partnership for effective multilateralism),
Steven Blockmans (Reinforcing the institutional
balance within the EU), Ana-Cristina Costea (The
EU as a global actor: setting the scene).
Rubrica de Documente, care încheie sumarul

acestui numãr conþine o serie de texte adoptate de
guvernul României (capitolul Politica Naþionalã de
Securitate din Programul de guvernare pe perioada
2005–2008), de Adunarea Generalã a Naþiunilor
Unite, de Consiliul Nord Atlantic, de Grupul G8, dar
ºi un discurs interesant rostit de Wen Jiabao, pre-
mierul Consiliului de Stat al Republicii Populare
Chineze despre principiile coexistenþei paºnice în
promovarea pãcii ºi a democraþiei.

Revista oficialã a Consorþiului European pentru
Cercetare Politicã, EUROPEAN JOURNAL OF
POLITICAL RESEARCH, numãrul 6, octombrie
2004, volumul 43, este cu deosebire de interes pentru
analiza evoluþiei democraþiilor europene ºi a proce-
sului de integrare. Sub titlul Who Pays for Entering
Europe? Sectoral Politics and European Union
Accession, J. C. Sharman (University of Sydney) e-
xamineazã efectele activitãþilor de lobby politic sec-

torial reflectate în eforturile guvernelor României ºi
Bulgariei de a reforma economiile lor în scopul acce-
sului în UE.Autorul considerã cã procesul de restruc-
turare este dependent în mod crucial de coincidenþa
dintre grupurile afectate în mod adversativ de refor-
mele motivate de accesul în UE ºi grupurile suficient
de mobilizate în plan intern pentru a bloca acþiunea
de integrare la nivel internaþional. Autorul reliefeazã
necesitatea conectãrii economiei politice interne la



Revista INTERNATIONALE POLITIK a
Societãþii Germane de Politicã Externã se înscrie,
fãrã îndoialã, între cele mai prestigioase reviste ale
continentului. Numãrul 11–12, noiembrie–decembrie
2004 (anul 59 al apariþiei), propune sub tema ge-
nericã „Politica dezvoltãrii“ nu doar un amplu grupaj
de „Analize, eseuri, puncte de vedere, dezbateri“ ce
reuneºte 23 de articole, ci ºi o semnificativã ºi impre-
sionantã dezinhibare a dezbaterii sau o pozitivã re-
laxare analiticã. În mod izbitor, ea se aflã la antipodul
tonului strict „diplomatic“ ºi precaut-prevenitor pre-
dominant în revistele noastre de resort.
Rezultatelor alegerilor din SUA ºi politicii ex-

terne a „celei de-a doua preºedinþii Bush“ le sunt con-
sacrate douã analize, cea semnatã de „vechiul ºi
marele rege al cercetãrii germane a Americii“,
Ernst-Otto Czempiel, ºi interesatã de „noua epocã
imperialã“ ce confirmã prin „statele republicane din
Sud“, prin „fundamentalismul creºtin“ ºi neoconser-
vatorism „tranºeele-atlantice care se întind“ între
SUA ºi Europa din perspectiva direcþiilor de politicã
internaþionalã, ºi cea a lui Christian Hacke care exa-
mineazã chiar diversele cãi posibile pe care George
W. Bush le-ar putea urma în politica externã. Asupra
semnificaþiei rezultatelor alegerilor prezidenþiale
pentru relaþia transatlanticã, îndeosebi pentru rapor-
turile Germaniei cu SUA se pronunþã Jackson Janes
ºi Ebenhard Sandschneider. Aceleaºi raporturi sunt
puse de Harald Müller în termenii „polarizãrii ideolo-
gice“ (în studiul Moºtenirea dezbinatã a Renaºterii)
dat fiind faptul cã dupã preluarea puterii înWashington
de cãtre „camarila neoconservatoare“ rãmâne po-

sibilã doar cooperarea pe baza intereselor comune de
securitate, în detrimentul armoniei. Textele asupra
conflictului atomic din Iran — „doar un vârf al
aisbergului“ (Thomas Weihe) ºi asupra provocãrii
globale pentru anul 2005 cauzate de instabilitate ºi
sãrãcie (Jeffrey D. Sachs) le preced pe cele asupra
dezvoltãrii care urmeazã o problematicã variatã: inte-
rogaþia asupra necesitãþii ca Europa sã aibã ministere
naþionale ale dezvoltãrii (Stefan Brüne), conceptul de
progres ºi apropierea interculturalã (Franziska
Donner), ajutorul pentru dezvoltare adesea lipsit de
selectivitate ºi de scopuri precise (Peter Nunnenkamp),
„cooperarea riscantã“ între actorii politici ai dezvol-
tãrii ºi militari — cazul Afganistanului — (Stephan
Klingebiel ºi Katja Roehder). Politica de dezvoltare
ºi politica de investiþii este cercetatã ºi în privinþa
sãnãtãþii reproductive (Catherina Hinz) ºi a cercetãrii
epidemiei HIV/SIDA (Stefan Elbe), a integrãrii ºi a
pesimismului asupra integrãrii vieþii mondiale
(Georg Koopmann), a „uciderii dezvoltãrii“ prin con-
flictele din Africa (Helmut Strizek, Reiner Tetzlaff)
ºi a angajãrii insuficiente a Europei în Kosovo
(Marie-Janine Calic).
Tot sub semnul dezvoltãrii este pus efortul

Turciei (saga) de a adera la UE (F. Stephen Larrabee).
Privirea îndrepatã cãtre Fratele cel Mare este numitã
de Fraser Cameron lipsa de încredere a publicului eu-
ropean în guvernarea americanã, percepþie care, în
opinia autorului, se poate modifica dacã Europa va
deveni un partener adevãrat pentru SUA, adicã dacã
îºi va „îngemãna resursele în privinþa politicii in-
ternaþionale“. William Richard Smyser realizeazã
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cea internaþionalã, analizând totodatã consecinþele
economice ale reformelor aplicate pentru accesul în
UE ºi distribuþia puterii organizaþionale în industria ºi
agricultura României ºi în cele ale Bulgariei. În plus,
autorul cautã sã schiþeze modul în care „se leagã“ po-
litica internã ºi politica internaþionalã prin inter-
mediul mijloacelor ºi motivelor utilizate de actorii
interni ca rãspuns la evoluþiile internaþionale în
termenii economiei de „învingãtori ºi învinºi“.
Subscriind tezei conform cãreia rezultatele eco-
nomice sunt translatate în influenþã politicã ºi putere
instituþionalã, autorul specificã rolul pattern-urilor de
motive, strategii ºi circumstanþe în realizarea obiec-
tivelor politice de cãtre constituenþii economici. Ca
urmare, datã fiind importanþa grupurilor interne in-
formale în lobby-urile sectoriale, autorul considerã
semnificativã interogaþia asupra actorilor cu adevãrat
importanþi în procesul de aderare ºi asupra capaci-
tãþilor lor politice. De asemenea, deosebit de inte-
resant este studiul semnat de Lauren M. McLaren
(University of Nottingham) despre Opoziþia la inte-
grarea europeanã ºi teama de pierderea identitãþii
naþionale. Autorul este interesat de gradul în care

cetãþenii UE transpun teama de pierderea identitãþii
naþionale într-un sentiment general de teamã de pro-
cesul de integrare. Concluziile unei cercetãri aplicate
exprimã faptul cã efectele acestei temeri nu sunt
substanþiale în planul atitudinii faþã de UE ºi cã un rol
important în opoziþia faþã de UE îl joacã utilitarismul
egocentric ºi cel sociotropic. Alte trei studii —
Curþile, noul constituþionalism ºi drepturile imigran-
þilor: cazul Consiliului Constituþional Francez de C.
Jopke (Universität Bremen) ºi E. Marzal (European
University Institute, Florenþa), Alegere versus
sensibilitate: reacþia partidelor la preocupãrile
publice de Michael D. McDonald (University of
Washington SUNY), Ian Budge (University of Essex)
ºi Paul Penning (University Nrije, Amsterdam) ºi
Guvernarea de partid ºi democraþiile est-europene: o
colectare de date (1990–2003) de Ferdinand
Miller-Rommel, Katja Fettelschoss ºi Phillip Harfst
(Universität Lüneburg, Germania) — dau ima-
ginea unui numãr articulat deopotrivã de contri-
buþii teoretice ºi de cercetãri cantitative ºi calitative
comparate.



Gabriela Tãnãsescu

3 REVISTA REVISTELOR 133

retrospectiva celor 60 de ani de politicã americanã în
Europa sub titlul A fost odatã, nu va mai fi niciodatã,
cu referire la staþionarea trupelor americane în
Europa, la sprijinirea procesului de unificare euro-
peanã ºi la controlul strategic. Este analizatã ºi ascen-
siunea politicã a lui Nicolas Sarkozy ºi ºansele sale

de câºtigare a alegerilor prezidenþiale în 2007 (Martin
Koopmann). Articolul care încheie acest remarcabil
numãr este cel al lui Heinz Kluss ºi intitulat Immanuel
Kant ºi distanþa tunului. Îndepãrtarea de iluzia unei
pãci eterne.

Articolele publicate în GENDER & SOCIETY,
nr. 6/decembrie 2004, volumul 18, publicaþie oficiatã
de „Sociologists for Women in Society“, oferã o ima-
gine a complexitãþii ariei de analizã în domeniul cer-
cetãrilor de gen.
În studiul Mobilizing Mothers For War. Cross-

National Framing Strategies in Nicaragua’s Contra
War Lorraine Bayard de Volo (University of Kansas)
abordeazã teoretic fenomenul utilizãrii imagologice a
maternitãþii de cãtre state pe timp de rãzboi ºi al mo-
bilizãrii femeilor mame, pornind de la analiza-cadru
a rãzboiului din Nicaragua.
În Nicaragua, observã autoarea, atât pentru san-

diniºti, cât ºi pentru antisandiniºti, cuvântul „mamã“
este sinonim cu „femeie“, în timp ce alte identitãþi fe-
minine se aflã în dizgraþie. În mod ironic, în timp ce
Frontul Sandinist de Salvare Naþionalã (cultivând
imaginea femeii luptãtoare) a fost înfrânt în alegerile
din 1990, Violeta Chamorro a câºtigat preºedinþia tot
printr-o campanie bazatã pe imaginea maternalã.
Chamorro, „mama tuturor nicaraguanilor“, a „bãtut“
gherila lui Daniel Ortega ºi a deschis drumul unei ere
neoliberale ºi social-conservatoare în acelaºi timp.
Potrivit autoarei studiului, acest exemplu su-

gereazã între altele motive de suspiciune în legãturã

cu spontaneitatea acþiunilor colective materne, ca
rãspuns la represiunea politicã ºi conflict. Sexuality,
Power and Camaraderie in Service Work de Kari
Lerum (University of Washington, Bothel) exami-
neazã problemele legate de gen, sexualitate ºi putere
în contextul datelor culese din trei locuri de muncã pe
o duratã de 14 luni (iunie 1998–august 1999): restau-
rantele Blue Heron, Club X, Annie’s.
Aplicarea unei grile teoretice acestor spaþii de

activitate cunoscute de autorul analizei atât din per-
spectiva angajatului, cât ºi din aceea a observatorului
participativ conduce la concluzia cã particularitãþile
unui astfel de loc de muncã pot fi interpretate ca
expresie a nivelului cultural al celor care îl frecven-
teazã, a modului de integrare a acestora într-o civili-
zaþie, a condiþiilor de organizare ºi mai puþin ca ex-
presie a unui simbolism erotic.
Aceste douã articole se remarcã dintr-o gamã

provocatoare de titluri precum: Negotiating Feminity
in Support Groups for Wives of Ex-Gay Christian
Men (Michele Wolkomir), Gendered Religious
Organizations: The Case of Tehevarada Buddnism in
America (Wendy Cadge) etc., sugerând diversitatea ºi
dificultatea aspectelor care participã la definirea
obiectului ºi metodei ºtiinþelor socio-politice.

EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN’S
STUDY, nr. 4, noiembrie 2004, volumul 11, propune
cititorilor trei articole ºi trei comunicãri prezentate la
sesiunea Passing on Feminism þinutã la Amsterdam
pe 23 ianuarie 2004.
Articolul Procreative Mothers (Sexual Difference)

and Child-Free Sister (Gender): Feminism and
Fertility semnat de Juliet C. W. Mitchell oferã o
perspectivã teoreticã asupra fenomenului schimbãrii
condiþiei femeii ºi a familiei dupã al doilea rãzboi
mondial, luând ca exemplu situaþia din Marea
Britanie. Prin impunerea feminismului ca avangardã
politicã ºi a schimbãrii demografice ca bazã socio-
economicã a sa, femeia nu mai este definitã prin
familie, mai precis prin procreaþie. Articolul propune
ca noua folosire a termenului „gen“, intrând în arena
politicã, sã devinã un concept cheie al feminismului,
indicând „sexualitatea nonprocreativã“. Autoarea

este de pãrere cã sugestia lansatã de Judith Butler po-
trivit cãreia o astfel de noþiune de „gen“ ar bulversa
status quo-ul într-o manierã revoluþionarã nu poate fi
susþinutã: „Mai curând decât o tulburare a univer-
sului, apariþia «genului» reflectã tranziþia cãtre o
nouã ordine democraticã“. Nu se specificã ºi dacã o
astfel de „nouã ordine“ este moralã, igienicã, echi-
libratã sau dezirabilã.
Lisa Adkins în Passing on Feminism: From

Consciousness to Reflexivity? observã cã diagnos-
ticul unui „feminism trecãtor“, sau chiar al unui eºec
al reproducerii feminismului este construit pe o serie
de prezumþii privitoare la ceea ce ar putea fi obiec-
tivele proprii feminismului ºi pe relaþia dintre aceste
obiective cu conºtiinþa ºi subiectivitatea feministe.
Scopurile proprii feminismului, sunt externe, în afara
fenomenelor socio-empirice precum „femeia“ sau
„feminitatea“, aceste fenomene existând în ordinea



unor imperative socio-structurale. Conºtiinþa fe-
ministã ºi „agenþia politicã feministã“ s-au constituit
prin reflecþie asupra obiectivelor, dar formele contem-
porane de feminism se caracterizeazã prin autore-
flecþie, care neagã aspectele externe sau socio-
empirice.
Articolul Belindei Giannesii, Voiceless Woman:

Observe, But from the Centre, are drept subiect trans-
formarea principiilor practice ale feminismului

italian contemporan într-un fenomen cultural ºi teo-
retic. Contrar ideii unei renaºteri feministe a culturii
tradiþionale, autoarea se concentreazã asupra laturii
creative ºi umanitare a fenomenului, sugerând astfel
o cale de a regândi o posibilã materializare a femi-
nismului ca desfãºurare (femininã) a unei activitãþi
misionare. Posibilitatea unei „tristeþi teoretice“ a pro-
iectului pare exclusã.
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