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Rezumat: Acest articol doreşte să prezinte modul cum fenomenul de globalizare 

impune un anume efect comportamental statelor în relaţiile internaţionale politice, 

economice, culturale şi militare.  

În prezent, crizele care domină populaţia civilizată au ca fundament confesiunile 

religioase, dorinţa de revenire la vechile teritorii etnice şi recuperarea sau cucerirea unor 

zone bogate în resurse naturale, esenţiale vieţii sau mai rar întâlnite pe glob. Manifestări 

naive ale unor actori determină luarea unor măsuri radicale, extremiste de către ceilalţi, 

astfel conflictul declanşat nu poate fi stăvilit prea uşor, printr-o simplă invitaţie la 

cugetare. Omul, prin inteligenţa sa, construieşte şi distruge pentru a reconstrui. Şi atunci 

apare întrebarea: Globalizarea adună sau dezbină? 

De aceea, intervenţia forurilor internaţionale concepute pentru a preveni şi, mai 

târziu, a monitoriza anumite zone de pe glob, sprijinul umanitar acordat populaţiei 

marginalizate şi impunerea revenirii la starea de normalitate pentru statele conflictuale se 

confirmă a fi un deziderat al prezentului. 
 

Cuvinte-cheie: globalizare; crize interstatale contemporane; mediere internaţională; 

prevenire conflict. 

 

Abstract: This article presents the way in which the globalization phenomenon 

imposes a certain behavioral effect over the states in international political, economical, 

cultural and military relationships.  

At present, the crises which dominate the civilized population are based on religious 

beliefs, the willingness to come back to the old ethnic territories and recover or conquer 

certain areas rich in natural resources, essential to life, or more rarely encountered on the 
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globe. „Naive” manifestations of some actors determine the employment of extreme, 

radical measures by others and so, the conflict that arises cannot be extinguished easily 

through a simple invitation to reflect, to meditate. The Man, through his intelligence, builds 

and destroys in order to rebuild. And then the question arises: Does globalization bring 

people together or does it separate them?  

That is why, the intervention of international forums conceived to prevent and, later 

on, monitor certain areas on the globe, the humanitarian support granted to the 

marginalized populations and the directive of coming back to a state of normality imposed 

to conflict states is shown to be a need of the present. 
 

Keywords: globalization; interstate contemporary crises; international mediation; 

conflict prevention. 

 

 

„Problema sărăciei nu poate fi rezolvată prin mai puţină 

globalizare, ci avem nevoie de mai multă”. 
 

Romano Prodi 
(fost preşedinte al Comisiei Europene, 

între anii:1999 – 2004) 

 

Globalizarea – fenomen complex ce determină apariţia crizelor 
 

xistă un adevăr incontestabil, rezultat din simpla observaţie a 

parcurgerii timpului societăţii internaţionale contemporane. Că ne 

place sau nu, este benefic sau nu umanităţii, va decide istoria. Noi astăzi trebuie să 

depăşim încercările prezentului şi să adaptăm nevoile sociale la dezvoltarea 

tehnologică explozivă, ce vine să devanseze capacitatea de înţelegere a majorităţii 

pământene. Globalizarea nu reprezintă ceva nou, ca termen, dar şi ca efect are 

rădăcini adânci, de peste 2500 de ani. Marile religii superioare: Creştinismul, 

Budismul şi Islamismul au avut acest ţel şi astăzi resimţim tendinţe de manifestare, 

impunere sau dezvoltare a acestora, sub diferite forme de manifestare. 

În prezent, ca pentru multe alte probleme nerezolvate se caută definiţii, însă 

pentru globalizare există prea multe interpretări. Principalul domeniu de analiză şi 

influenţă îl reprezintă cel economic, cu toate dependenţele: industrial, comercial, 

turistic şi cultural. Desigur, acest fenomen este mult mai complex, putem complica 

explicaţiile până la nonsens. În sens pragmatic însă, globalizarea reprezintă un 

proces multicauzal, care are drept rezultat faptul că evenimente care se produc într-

o parte a globului au reprecursiuni din ce în ce mai ample şi convingătoare asupra 

problemelor societăţilor din alte părţi ale globului1. Vizibil pentru noi este 

domeniul social care are de suferit cel mai mult în acest context. 

                                                 
1 http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare 
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Scopul cercetării de faţă nu este acela de a analiza globalizarea, dacă este 

bună sau rea, ci dacă acest fenomen are implicaţii în declanşarea şi menţinerea unor 

crize interstatale. Sunt suficiente ipoteze pro şi contra, din punctul meu de vedere 

globalizarea reprezintă un pas obligatoriu de parcurs în dezvoltarea(sau regresul) 

societăţii omeneşti. Acest lucru trebuia să se întâmple inevitabil, cu bune şi rele, 

dezvoltarea tehnologică obligându-ne la o schimbare de comportament, alipirea la 

confortul societăţilor dezvoltate şi, implicit, realizarea de schimburi de produse. 

Într-o democraţie câştigată prin mari sacrificii, fiecare individ are dreptul în urma 

unei activităţi prestate şi remunerate, la produsul cercetării ştiinţifice actuale. 

Pentru achiziţia unui banal telefon sau a unui autoturism, de ultimă generaţie, sunt 

implicate state de pe tot mapamondul. Unele crează modelul, unele oferă parte din 

componente, altele ansamblează produsul final şi cumpără cine are bani, din orice 

colţ al lumii, iar pentru vânzare sunt angrenate alte societăţi de comercializare şi 

transport. Un exemplu mai simplu pentru a dovedi că există şi funcţionează acest 

fenomen de globalizare nu se impune. 

Globalizarea poate fi şi benefică, dar în acelaşi timp creează mari sincope 

pentru statele mici, cu industrie slabă sau pentru muncitorii necalificaţi, din statele 

dezvoltate. Migrarea forţei de muncă impune imperativ export de cultură şi 

civilizaţie, ceea ce poate destabiliza liniştea şi pacea într-o anumită zonă de pe 

glob. Continua dezvoltare şi ridicarea nivelului de trai pentru statele puternic 

industrializate şi sărăcia statelor mici sau golirea acestora de resurse naturale vitale, 

determină apariţia principalelor motive de instabilitate şi declanşarea crizelor de 

durată în anumite zone, cu multe încercări în evoluţia istorică şi socială.  

Se întâlnesc două curente de percepţie a globalizării: unul idealist, care 

susţine fenomenul de globalizare, cu toate avantajele şi dezavantajele sale şi unul 

realist, care critică promovarea şi implementarea principalelor domenii ale 

globalizării, arătând şi convingând că aceasta generează conflictele interstatale. 

Este adevărat că se întâlnesc o serie de aspecte pozitive, dar şi multe aspecte 

negative, pe care marea majoritate a lumii nu este pregătită să le întâmpine. 

De aici, apare necesitatea de a analiza fenomenul de globalizare punctând mai 

multe aspecte: economic, prin producţie-comerţ; financiar, prin cotizaţie la fonduri 

multinaţionale şi ajutor al statelor slab dezvoltate; migraţia populaţiei, împreună cu 

migraţia de civilizaţie şi cultură; dezvoltarea tehnologică, odată cu acceptarea ideilor de 

progres în paralel cu protecţia mediului. Categoric, multe idei şi domenii vin să 

completeze interrelaţionarea statelor, dar tocmai acestea dezvoltă şi diferenţe de opinii, 

transformate ulterior în crize interstatale şi chiar conflicte de durată.  

Există interpretări cum că globalizarea seamănă cu comunismul, fiecare să 

poată avea acces la cele existente pe plan mondial, să se asigure dreptul la viaţă 

fiecăruia, să se găsească soluţii de îmbunătăţire a nivelului de trai, dar în acelaşi 
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timp, identificăm elemente ale democraţiei capitaliste, după muncă şi răsplată. 

Dreptul la masa negocierilor nu este egal, cuvântul final îl au statele cu economia 

mai puternică, dezvoltarea tehnologică şi militară avansată, deci cu o contribuţie 

mai substanţială. 

Se pot enumera suficiente părţi pozitive prin extinderea fenomenului de 

globalizare: circulaţia liberă a indivizilor şi a schimbului de produse; transmiterea 

liberă a ideilor şi noilor tehnologii, condiţionată sau necondiţionată de profitul 

financiar; controlul unor instituţii de stat, a proceselor interne şi înlăturarea în 

procent substanţial a corupţiei; dezvoltarea cunoaşterii altor limbi folosite şi 

stabilirea a două, trei de circulaţie internaţională, unanim agreate; identificarea 

zonelor bogate în resurse naturale şi gestionarea pe plan mondial, în beneficiul 

umanităţii; şi alte avantaje mai mult sau mai puţin discutate. 

Categoric, şi dintre acestea mai sus amintite, mulţi experţi le pot interpreta 

ca fiind elemente ce pot genera conflicte, dar apariţia unei birocraţii noi, peste cele 

interne existente şi costul necesar gestionării organismelor tutelare, ce determină 

creşterea impozitelor, vin ca părţi negative ce umbresc imaginea şi dezvoltarea 

acestui fenomen de globalizare. 

Rezolvarea ar putea consta în identificarea de soluţii viabile, pe cale paşnică, 

a dialogului politic internaţional, ci nu printr-o politică violentă, necorespunzătoare 

secolului trăit. Se poate remarca, de asemenea, o instabilitate crescută în rândul 

organismelor politico-economice internaţionale, prin G2-urile apărute în timp, 

interesante şi impunătoare, cu extindere în problematica de securitate regională şi 

globală, prin dezvoltarea tehnologică şi militară. Este evidentă concurenţa neloială 

şi schimbările de parteneri economici emergenţi din aceste forumuri(vezi Rusia, 

care a aderat ulterior la BRICS3), ce apar tocmai în ideea de rezolvare a crizelor 

existente la un moment dat, dar se observă că acestea provoacă alte contradicţii 

interstatale, pornind de la diferendele de opinii precizate oficial. 

Crizele interstatale pot apărea şi ca urmare a eşecului cooperării 

internaţionale în relaţia conceptului bunurilor publice cu interes sau implicare 

multinaţională, pe fondul acestei economii globalizate. Implementarea unor reguli, 

dezvoltarea acestora şi influenţarea negativă a statelor mici sau cu putere 

                                                 
2 G8, G20 - forumuri internaţionale ale guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere 

economic, tehnologic şi militar. Principalul domeniu de activitate al grupului G8 este economia 

mondială. Deoarece au valori mari ale PIB-urilor, alocă sume fabuloase pentru armamente şi 

tehnologie nucleară. Ţările din G20 reprezintă două treimi din populaţia planetei şi aproape 90% din 

PIB- ul acesteia. 
3 BRICS – este un acronim care se referă la ţările membre: Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de 

Sud. În iulie 2014, această organizaţie a încercat să creeze două noi instituţii alternative la Banca 

Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, cu tendinţă evidentă de schimbare a polului economico-

militar global. 
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economică diminuată, pot fi percepute ca dominare autoritară şi pot determina 

apariţia de frământări social-politice ce pot degenera în crize de amploare sau 

conflicte instantanee. 

Chiar dacă, în procesul de globalizare, statele semnatare a anumitor forumuri 

economice sau alianţe politico-militare au drepturi relativ comune în iniţierea 

proceselor de colaborare, evoluţia acestor organizaţii obligă statele participante la 

limitări ce aduc un minus de valoare interrelaţionării. 

Există o preocupare legitimă de a demonstra că procesul de globalizare 

reduce puterea guvernelor naţionale de a stabili reguli legate de nevoi şi preferinţe 

domestice. Sistemul reglementat între ţări poate disciplina guvernele şi creşte 

eficienţa instituţiilor publice, dar există pericolul renunţării la avantaje ce cresc 

nivelul de trai, influenţând calitatea forţei de muncă, standardul de viaţă, fiind puse 

în pericol mediul şi, în final, omul de rând. 

Un guvern statal promovează şi impune reguli care generează venituri 

suplimentare, incluzând taxele şi impozitele, amenzile, autorizaţiile şi alte invenţii 

care pun în pericol statul, transformându-l în unul poliţienesc, fenomen ce poate 

căpăta o amploare negativă la nivel global. 

Instituţiile şi forumurile internaţionale nu acoperă şi problematica internă a 

statelor semnatare, cu privire la ordinea interioară şi implementarea regulilor justiţiare 

interne, sarcina revenindu-i fiecărui stat, chemat să soluţioneze noile provocări sociale, 

traficul de persoane, de droguri şi armament, spălarea de bani, etc. 

Pornind de la analize istorice, când cucerirea marilor imperii se realiza prin 

anexarea de teritorii prin forţă şi război, astăzi globalizarea se realizează prin 

convingere şi necesitate impusă. Dependenţa de anumite forumuri poate fi aparent 

nevinovată, prin accesarea de împrumuturi, care ulterior devin datorii ce nu pot fi 

rambursate şi obligă statele la alte concesii. Un lanţ al slăbiciunilor ce poate 

degenera în acte de violenţă săvârşite de statele umilite, iar în lipsa unor forţe 

egale, în acţiuni teroriste, care de care mai stranii şi înfiorătoare, declanşând crize 

îndelungate. 

Un exemplu de actualitate al influenţei fenomenului de globalizare îl 

reprezintă sistemele de comunicaţii şi informatică. Chiar dacă sunt indispensabile 

contemporaneităţii, pe lângă binele oferit umanităţii, vin cu multe efecte negative. 

Pornind de la atacurile hackerilor, blocarea unor instituţii guvernamentale sau 

private, dereglarea sistemelor bancare sau sistemelor informatizate de evidenţă 

statistică, a populaţiei, poliţiei, sistemelor din aeroporturi, gări şi alte regii, până la 

transmiterea de informaţii false, jignitoare adresate populaţiei de diferite 

confesiuni. Atacuri în masă ce vin să bulverseze bunul trai al generaţiei moderne. 

O altă influenţă negativă a globalizării o regăsim în estul Europei. În dorinţa 

de aderare a Ucrainei la UE şi NATO, Rusia a simţit o ameninţare şi a trecut la 



 

 

 

 
112 

măsuri politice agresive şi misiuni militare directe, de ocupare a unor teritorii. După 

anexarea Crimeei, printr-o procedură de vot inedită, Rusia continuă să sprijine forţele 

pro-ruse din sud-estul Ucrainei. Scopul nu poate fi decât acela de a ocupa noi spaţii, de 

a fragmenta Ucraina şi a o slăbi economico-militar. Cu atât mai mult, cu cât în urma 

destrămării Blocului Sovietic şi a URSS, Putin intenţionează să refacă, într-o oarecare 

măsură, teritoriile cu populaţie vorbitoare de limbă slavonă. 

Încă o dovadă, deci, că în aceste timpuri de reală necesitate şi manifestare a 

domeniilor globalizării, se impune stabilirea clară a blocurilor politico-economice 

şi militare, ce pot influenţa buna guvernare globală sau regională, cu influenţe 

directe asupra statelor independente. 

După al doilea război mondial, până în anii ’90, se cunoşteau suficient de clar 

părţile care ar fi putut face obiectul unui conflict de amploare: Blocul Sovietic, format 

din Uniunea Sovietică alături de ţările aflate sub dominaţie comunistă, din centrul şi 

estul Europei şi, pe cealaltă parte, SUA, împreună cu ţările protejate şi sprijinite de 

occident prin Planul Marshall. Acestea din urmă, au constituit o organizaţie politico-

militară, NATO, la care au aderat şi alte state, de regulă foste comuniste, astăzi 

cunoscând o reală dezvoltare şi având un potenţial foarte puternic. 

Nu în ultimul rând, fenomene precum actele de terorism internaţional, ce 

cuprind un vast teritoriu în zilele noastre, dezvoltă incontestabil stări de crize 

interstatale, care ulterior generează conflicte sângeroase, cu multe pierderi de vieţi 

omeneşti, din partea ambelor părţi implicate. 

În tot acest timp, alte state de pe planetă, care au influenţe pro şi contra 

asupra fenomenului de globalizare, nu s-au manifestat violent împotriva 

democraţiei capitaliste până de curând.  

Wold Trade Center4, simbolul globalizării din SUA a fost distrus în 

atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, demonstrând că nu toate naţiunile sunt 

de acord cu acest fenomen ori că există alte motive, suficient de convingătoare, 

pentru a se purcede la asemenea fapte diabolice.  

Şi islamiştii au obosit de atacurile fanatice executate pe teritoriile lor de 

grupările teroriste Al-Qaida, Isis şi Boko Haram, cei din urmă lansând cele mai 

sângeroase atacuri. O bună parte din populaţie ajungând să trăiască la limita 

supravieţuirii, după părăsirea locuinţelor, localităţilor şi statelor şi trăind ca refugiaţi, cu 

ajutoare primite din partea unor ONG-uri, ce după un timp îşi îndreaptă activitatea spre 

alte focare de sărăcie ale globului, neavând resurse nelimitate.  

În acest context, occidentalii ar dori o acţiune comună, în alianţă cu statele 

musulmane, deoarece acestea au cel mai mult de suferit, împotriva grupărilor şi 

                                                 
4 World Trade Center – Centrul comercial internaţional, complex de 7 clădiri terminat în 1973 la 

capătul sudic al cartierului Manhattan, New York. Principalele clădiri, WTC 1 şi WTC 2 aveau câte 

110 etaje şi au fost cele mai mari clădiri din lume între anii 1972 şi 1973. 
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acţiunilor teroriste, după cum menţiona şi secretarul britanic de Externe, Philip 

Hammond, la Summit-ul organizat după atacul terorist din Paris, din ianuarie 

2015. Acelaşi lucru îl preciza şi şefa politicii externe a UE, Federica 

Mogherini: „Trebuie să întărim cooperarea, în primul rând cu ţările arabe şi în 

al doilea rând în plan intern. Trebuie să facem schimb de informaţii, să 

cooperăm mai mult.” 

În altă ordine de idei, în Ucraina conflictul e departe de a se încheia, pe 19 

ianuarie autorităţile ucrainene acuzau Rusia că a trimis peste 700 de militari în 

zona Doneţk. Aeroportul a ajuns o ruină şi transportul paralizat, peste locuinţe au 

zburat proiectilele celor două tabere, iar populaţia era înspăimântată. Ca o statistică 

a pierderilor rezultate în conflict, din aprilie 2014 sunt peste 5 600 de victime. 
 

Medierea – metodă acceptată parţial în context internaţional actual 
 

În prezent se constată că există un nivel important al crizelor şi conflictelor 

interstatale, care necesită mai multă atenţie internaţională. Deoarece rezultatele 

acestor stări conflictuale produc efecte umanitare negative se confirmă necesitatea 

implicării instituţiilor statelor, organizaţiilor regionale şi internaţionale, a sectorului 

privat şi întregii societăţi civile pentru conştientizarea riscurilor şi prevenirea 

apariţiilor acestor zone fierbinţi pe glob. 

O modalitate considerată ca fiind una dintre cele mai bune soluţii actuale de 

rezolvare a conflictelor interstatale este medierea. Apelând la această metodă se 

poate preveni escaladarea conflictului şi, de asemenea, identificarea unor direcţii de 

acţiune, bilateral acceptate. 

Prin a media, conform DEX, se înţelege acţiunea de „a mijloci o înţelegere 

între două sau mai multe părţi adverse, a face demersuri oficiale pentru a preveni 

sau a pune capăt ostilităţilor dintre două sau mai multe state.” 

Scopul principal al medierii este acela de a înlesni o colaborare între două 

sau mai multe state aflate în conflict, reuşind printr-un moderator, să se identifice 

soluţii agreate reciproc. Alături de arbitraj, negociere sau conciliere, medierea oferă 

avantajele unor dialoguri eficiente, participanţii având control asupra procesului de 

gestionare a conflictului, putând oricând abandona sau relua procedura fără urmări 

grave de o parte sau alta. 

În contextul crizelor şi conflictelor actuale, care au la bază, în principal, 

divergenţe legate de religie, etnie, interese economice şi teritoriale, medierea apare 

ca o soluţie preferată în relaţiile internaţionale, mai ales după perioade conflictuale 

lungi sau când părţile nu mai sunt dispuse să suporte mari cheltuieli. 

Primele acte internaţionale care reglementează rolul medierii în plan mondial 

o reprezintă Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907, ce abordează legislaţia în 

domeniul conflictelor armate, având la bază dreptul internaţional, Conferinţa de la 
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Haga fiind o organizaţie internaţională ce cuprinde 72 de state membre şi care 

elaborează convenţii internaţionale cu privire la dreptul internaţional privat.  

Secretariatul multinaţional, numit şi Biroul Permanent, situat în Haga, a 

dezvoltat studii de fezabilitate cu privire la legile străine transfrontaliere, a medierii 

problemelor familiale şi  problematica legislativă referitoare la migraţia 

internaţională. Interesantă este participarea unui număr tot mai mare de state non-

membre la lucrările Conferinţei, cuprinzând un total de 130 de state de pe 

mapamond. 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) apărută, ca o scurtă cronologie, după 

Tratatul de la Versailles(1919) şi Liga Naţiunilor Unite(după Primul Război 

Mondial), acumulând în prezent un total de 193 de state, are cea mai responsabilă 

misiune pe plan internaţional. Având ca document principal Carta ONU, semnată 

de membrii fondatori, trebuie să asigure respectarea drepturilor omului, 

cooperarea internaţională, respectarea dreptului internaţional şi, cel mai 

important, pacea mondială5. 

Fiind entităţi fundamentale ale ONU, Consiliului de Securitate şi Curţii 

Internaţionale de Justiţie le revin misiunile de bază pentru asigurarea stabilităţii pe 

glob. Deoarece ONU nu dispune de forţe militare permanente, voluntariatul statelor 

participante nu poate acoperi întreaga plajă a problemelor de pe pământ. În acest 

caz, acestei organizaţii internaţionale îi revine un rol prioritar, atât în reglemetarea 

medierii, cât şi implementării acesteia în cât mai multe state, având şi o experienţă 

vastă în problematică de conflict, cu o diversitate de lecţii învăţate, rezultate din 

operaţiile de menţinere a păcii, desfăşurate în diferite zone „fierbinţi” ale 

pământului, multe cu rezultate foarte bune în problematică de securitate globală. 

Această acţiune de mediere a statelor conflictuale nu poate avea succes decât 

dacă există consens unanim acceptat de statele membre, dar ce se întâmplă când 

sunt manifestate opoziţii sau unele state au opinii diferite? Dacă statul sau statele 

cu rol de moderator în mediere nu reuşesc pe cale diplomatică să rezolve 

divergenţele conflictuale, consider că este necesară emiterea unui mandat de către 

ONU, care să aloce o forţă militară pentru impunerea condiţiilor de pace în zonă. 

Există multe prevederi legislative care întră în detalii siropoase, lăsând deseori în 

voia sorţii porţiuni din state sau chiar naţiuni întregi, deciziile politice nefiind 

categorice şi soluţionabile.  

La nivel regional, Consiliul Europei manifestă o preocupare constantă în 

promovarea metodelor alternative de soluţionare a crizelor şi conflictelor, medierea 

fiind una dintre cele mai analizate ca soluţie viabilă în domeniile: familiale, 

comerciale, financiare, de drept civil şi penal internaţional, etc. 

                                                 
5 http://ro.wikipedia.org/wiki/Organizaţia_Naţiunilor_Unite 
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Conflictele contemporane îşi caută rezolvare şi obţin succes la masa 

tratativelor, negocierilor şi identificării soluţiilor paşnice, fără pierderi de vieţi 

omeneşti şi consum exagerat de resurse, în ultimele două decenii au avut asemenea 

rezultate 80% dintre situaţiile conflictuale. Potrivit unui document al 

Departamentului de Afaceri Externe al Elveţiei6, între anii 2001-2008, 17 conflicte 

au fost soluţionate prin mediere, alte cinci apelând la puterea militară.  

Sub tutela unor organizaţii internaţionale consacrate se pot face menţiuni şi 

despre mediere în afaceri economice, financiare, de comerţ şi culturale. Centrul 

Internaţional de soluţionare a disputelor cu privire la investiţii, este o instituţie cu sediul 

în Washington,  înfiinţată în 1966, ce-şi desfăşoară activitatea pe lângă Banca 

Mondială, având ca legalitate Convenţia privind soluţionarea disputelor cu privire la 

investiţii între state şi resortisanţii altor state, la care sunt semnatare 155 de ţări.  

Riscurile acestor tipuri de conflicte socio-umane nu au un rezultat la fel de 

sângeros, marile concerne multinaţionale, găsind metode de revenire, reabilitare şi 

chiar dezvoltare economico-financiară prosperă, acest fenomen făcând subiectul 

unui studiu personal ulterior. 
 

Concluzii 
 

Complexitatea ameninţărilor actuale poate fi abordată în procesul de mediere 

mult mai eficient decât prin angajarea unui conflict sângeros. Exemplele 

contemporane demonstrează, prin pierderile de vieţi omeneşti în Irak, Afganistan, 

Siria, Ucraina, că direcţiile diplomatice sunt căile ce trebuie studiate, dezvoltate şi 

implemetate ca reguli obligatorii. Multe încercări în istorie s-au dovedit a fi un 

eşec, dar dezvoltarea tehnologică, sursele şi resursele alternative şi inteligenţa reală 

şi artificială, ne obligă să identificăm metode paşnice, de protecţie a rasei umane, 

de asigurare  a unui trai decent şi conştient. 

Nu subscriu ideii că medierea trebuie să intervină după declanşarea 

conflictului, această metodă se poate găsi pe toată perioada conflictuală, de la 

apariţia primelor simptome de contradicţie interstatală, cu scop de prevenire şi mult 

după perioada post-criză, declarată sau acceptată unanim, chiar dacă istoria a 

demonstrat că statele în conflict nu au acceptat metode alternative decât după 

provocarea de mari pierderi umane şi materiale. Există şi posibilitatea ca unele 

state conflictuale să aştepte propuneri de colaborare din partea unor actori 

potenţiali protectori, puternic dezvoltaţi economico-militar, pentru a-şi asigura o 

perspectivă apropiată prosperă. 

Riscul ce poate apărea este acela de a se înmulţi actorii moderatori sau 

observatorii mediatori şi să devină ostili şi ameninţători actului iniţiat. Rolul şi 

                                                 
6 Luigi Jorio, Quand les médiateurs de paix se marchent sur les pieds, http://www.swissinfo.ch/ 

fre/politique_suisse/Quand_les_mediateurs_de_paix_se_marchent_sur_les_pieds.html?cid=35756056, p.2. 
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locul multor actori statali pe scena geopolitică a tablei de şah contemporane au 

cunoscut reale transformări, ce au determinat şi modificarea intereselor politice, 

economice şi militare a marilor puteri recunoscute, balanţa puterii modificându-se 

aproape de la o zi la alta. 

Consider că multe noţiuni din studiu stimulează identificarea de noi metode 

şi soluţii ce pot face subiectul propunerii spre analiză şi cercetare ulterioară, în 

folosul protecţie umanităţii şi planetei gazdă. 

În context de încheiere, trebuie să analizăm nu ce trebuie schimbat, ci ce 

trebuie păstrat şi dezvoltat: globalizarea este un fenomen complex ce nu poate fi 

înlocuit curând, trebuie înţeles în profunzime, iar medierea reprezintă mijlocul 

alternativ ce poate salva, în condiţii conştiente, rezultatul muncii anilor trecuţi. 

Până la medierea unui conflict declanşat, marile organizaţii  internaţionale trebuie 

să identifice zonele de risc şi să aplice măsuri de prevenire. 

Din păcate, în timp ce oamenii şi sistemele au devenit mai integrate, 

politicienii şi sistemele de guvernare sunt blocate în structuri naţionale şi nu 

reuşesc să ţină pasul cu evoluţiile la nivel mondial.  
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