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Rezumat: Lumea se află pe punctul unui război global între civilizaţii, fără câmpuri 

de bătălie şi frontiere. După anul de referinţă 2001, s-au comis în lume peste 27 000 de 

acte teroriste, cu multe pierderi materiale, de vieţi omeneşti şi escaladarea continuă mai 

ales în Europa, Orientul Mijlociu şi Apropiat, ori Asia. 
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Abstract: The world is on the verge of a global war between civilizations, without 

battlefields and borders. Since 2001, over 27,000 terrorist acts have been committed 

worldwide, with many human lives and material losses, especially in Europe, the Middle 

and Near East, or Asia. 
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Asistăm neputincioşi la o escaladare fără precedent a actelor teroriste 

săvârşite în marile oraşe ale Europei, fără a putea riposta cel puţin gradual, 

conform unei strategii bine puse la punct, începând cu informaţiile şi continuând cu 

riposta forţelor specializate în domeniu şi nu în ultimul rând cu măsuri, politici 

riguroase conform momentului, atât în statele UE, dar mai ales împreună cu statele 

de unde provin teroriştii.  

După anul de referinţă 2001, s-au comis în lume peste 27 000 de acte 

teroriste şi aproape nu există zi în care să nu se comită un act terorist, cu multe 

pierderi de vieţi omeneşti, pagube însemnate materiale, iar escaladarea 

fenomenului continuă mai ales în Europa, în Orientul Mijlociu, ori Asia. 
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Adevărata rană acută care afectează armonia societăţii moderne este din 

păcate terorismul, amplificat în ultimii ani de lupta acerbă pe care jihadiştii63 o 

poartă în ascuns, prin atentate pline de atrocitate pe continentul european şi nu 

numai. 

„Lumea se află pe punctul unui război global între civilizaţii, fără câmpuri 

de bătălie şi frontiere”64.Lumea musulmană îşi apără identitatea, inclusiv prin 

recurgerea la terorism, chiar mai mult, doresc înfiinţarea Califatului Mondial, din 

Vestul Indiei şi Chinei, până în Orientul Mijlociu şi Apropiat, Nordul şi Centrul 

Africii, Peninsula Iberică, Peninsula Balcanică, inclusiv România. 

Islamul este o religie expansionistă, mai ales în Europa, unde creştinismul 

este slab şi pierde continuu adepţi în favoarea imamilor musulmani, iar în ultimii 

ani a ocupat aproape toate marile oraşe ale unor state din Europa, precum: Marea 

Britanie, Franţa, Spania, Germania, etc. 

Numărul moscheilor creşte continuu, în detrimentul lăcaşurilor de cult 

creştine. Multiculturaliştii de pretutindeni alimentează fundamentalismul islamic, 

iar în Marea Britanie funcţionează peste 2000 de noi moschei în locul celor 

creştine, în timp ce numărul celor convertiţi la islam creşte mereu. 

Acelaşi fenomen este pregnant şi în Spania, unde funcţionează peste 2000 de 

moschei la care se adaugă cele din Franţa, Germania, Albania, Bosnia, etc. 

În marile oraşe din multe state europene, populaţia musulmană o va depăşi 

peste câţiva ani pe cea creştină, de fapt nici nu trebuie să se ajungă la această 

situaţie pentru a fi majoritari, întrucât spiritul de credinţă la musulmani este mult 

mai presus de orice, faţă de celelalte religii. Chiar mulţi cetăţeni din statele 

musulmane, migranţi în Occident care au primit cetăţenia unor state europene, se 

declară oficial că sunt tot musulmani. 

În multe oraşe din Marea Britanie, Belgia, Franţa, etc. funcţionează deja 

tribunale conform legii islamice Sharia, ignorând fără reţinere legislaţia şi 

instituţiile naţionale. 

Destule personalităţi din UE sprijină continuu legea islamică Sharia şi 

tribunalele acesteia, mai nou se acceptă orice pentru a nu-i supăra pe musulmani şi 

multe reguli specifice islamului se introduc şi în învăţământul naţional al unor state 

din Occident. 

                                                 
63 Jihad sau Djihad este un cuvânt de origine arabă, din rădăcina jahada, care înseamnă „a (se) lupta, 

a se strădui, a se zbate”. O definiţie improprie, care a ajuns însă să înlocuiască semnificaţia originară, 

este aceea de „război sfânt”, împrumutată din vocabularul cruciaţilor. Sensul fundamental al 

cuvântului este străduinţa musulmanului în particular şi a comunităţii musulmane în general de a 

extinde calitativ sau cantitativ religia islamică, modul ei de viaţă individuală şi organizarea socială 

care decurge din ea. 
64 Barna, Cristian. Jihad în Europa. În numele califatului terorii, Editura Top Form, Bucureşti 2016, 

p. 31. 
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Multiculturalismul de care aminteam mai sus este foarte bine precizat de 

către sociologul cel mai citat la nivel mondial, cel mai influent ideolog al stângii 

contemporane, Anthony Giddens65, care recomanda politica statelor din UE, 

referitoare la acest subiect: 

•accent pe învăţarea limbii naţionale; 

•acceptarea identităţii naţionale; 

•recunoaşterea obligaţiilor ce decurg din cetăţenia dorită; 

•reforme sociale, economice ample (şomaj mare, piaţă de muncă divizată, 

cartiere ghetou); 

•Europa nu poate face faţă volumului de imigranţi subcalificaţi, inclusiv 

limitarea imigraţiei ilegale; 

•necesitatea integrării sociale a musulmanilor rămâne doar o ipoteză de lucru 

şi nu o realitate, chiar foarte crudă.  

Multe studii întreprinse în Occident au demonstrat că musulmanii din 

generaţia a II-a şi a III-a, din rândul migranţilor sunt sub aşteptări, mult mai puţin 

integraţi decât părinţii sau bunicii acestora, deci un eşec total, mai ales că s-au 

transformat în frustraţi, neintegraţi, victime sau chiar radicalizaţi, viitori terorişti. 

Izolarea lor în cartiere mărginaşe a determinat pierderea pentru totdeauna a 

acestora, atât a indivizilor, cât şi a cartierelor, unde, de mai mulţi ani, nici măcar 

forţele de ordine nu mai pot intra, ci eventual cu militari sau jandarmi înarmaţi 

corespunzător. Astfel, s-a ajuns la o radicalizare deosebită a musulmanilor, un 

pericol grav pentru ordinea şi liniştea publică, siguranţa cetăţenilor din statele 

europene. 

Chiar şi ultimii trei papi, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea şi Francisk 

I au cerut reîntoarcerea la rădăcinile creştine, la conciliere, dar fără un efect 

deosebit. 

Forţele de ordine din Marea Britanie au dejucat în anul 2009, de Paşti, în 

Manchester, respectiv zonele comerciale, producerea unor atentate teroriste, fiind 

arestate 12 persoane din Pakistan. La fel şi în anul 2010, în Londra, Cardif şi alte 

două oraşe importante, printre care şi Manchester, au fost din nou prevenite 

atentatele teroriste planificate, însă în luna iunie 2017 s-au produs atentatele în 

oraşul Manchester cu urmările cunoscute. În mai multe oraşe din Franţa, Belgia, 

Italia, Germania au fost prevenite alte atentate teroriste în decursul ultimilor ani. 

După mulţi ani de analiză, în sfârşit s-au închis câteva moschei din Paris, 

Lyon, Berlin, Hamburg, adevărate şcoli de recrutare şi pregătire a viitorilor terorişti 

islamici. 

                                                 
65 Giddens, Anthony, Europa în epoca globală, Editura Ziua, Bucureşti, 2007, p. 189. 
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Bandele violente de imigranţi au creat mari probleme pe linia ordinii publice 

în multe oraşe ale Europei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din anul 2016, profitând 

de lipsa de exigenţă mai ales a factorilor politici. 

S-a profitat din plin de efectele negative ale „Primăverii Arabe”, care a 

deschis Cutia Pandorei pentru jihadiştii din Africa de Nord, Siria, Irak etc., însă 

încercările de creştinare a arabilor au fost numai eşecuri. 

Populaţia musulmană din Europa este cea mai numeroasă minoritate, cu 

tendinţă evidentă de a egala populaţia majoritară în anii 2040-2050. Analiza 

populaţiei statelor musulmane reliefează creşterea influenţei religiei musulmane în 

lume, astfel 4 state, respectiv Arabia Saudită, Somalia, Afganistan şi Yemen au 

100% musulmani, 12 state au peste 90%, 7 state peste 50%, alte 7 state, peste 10%. 

La creşterea continuă a populaţiei musulmane în Europa, contribuie foarte 

mult şi migraţia din ultimii ani, din zone preponderent locuite de musulmani. 

Problema migranţilor va afecta mult Europa, care şi-a subminat prestigiul şi 

credibilitatea. 

O mare parte din fondurile structurale ale UE vor merge la refugiaţi însă nu 

se rezolvă problema acestora, întrucât şansele de control sunt minime. 

Ceea ce se întâmplă în Orientul mijlociu este o bombă cu efect întârziat care 

va detona în coasta Europei, care va deconta cea mai mare parte din consecinţele 

negative ale acestor conflicte. 

Nu sunt alte soluţii imediate decât stabilirea ordinii din statele eşuate, nu 

garduri de sârmă ghimpată, dar aplicarea legislaţiei europene, cel puţin cea care 

există astăzi în propriile state ale UE. 

Totul poate afecta serios mersul construcţiei europene şi poate supune 

Europa nouă unui test, chiar mai sever decât orice criză economică de până acum. 

Oricum UE traversează o perioadă nefastă, determinată de chiar criza viziunii 

construcţiei europene, cu politică confuză de integrare. 

Nici previziunile instituţiilor de informaţii, inclusiv europene, nu sunt 

optimiste. CIA aprecia în ianuarie 2017 că pentru perioada următoare se va 

constata: o creştere a tensiunilor între state şi în interiorul acestora, ameninţarea 

teroristă va creşte, statele tot mai divizate vor întâmpina dificultăţi în executarea 

unor riposte pe măsură, tensiunile vor genera represalii diplomatice, atacuri 

cibernetice şi conflicte regionale (vezi Crimeea). 

Multe celule teroriste sunt în adormire în diferite state ale Europei, iar la un 

semnal prestabilit vor acţiona, având listele stabilite cu instituţii care vor fi atacate, 

persoanele care trebuie neutralizate. 
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Nu există în lume o politică vizibilă de combatere a terorismului universal. 

Statele au dezvoltat tactici de reacţie rapidă, cu echipe de elită, de intervenţii, 

salvare de ostateci66, etc. 

Se impune ca UE să sporească capacităţile instituţiilor Europol, Eurojust, 

etc., să adopte o definiţie comună a terorismului, misiuni dure pentru oprirea 

finanţării fenomenului terorist, mandatul european de arestare să fie aplicat cât mai 

rapid precum şi schimbările de date privind pasagerii, controalele în Spaţiul 

Schengen şi la frontierele interne, ataşaţii de interne ale statelor UE să-şi aducă 

rapid aportul, inclusiv analiza periodică a rezultatelor pe domenii, direcţii de 

acţiune. 

Terorismul nu poate fi eradicat niciodată complet, însă, poate fi mult 

diminuat prin eforturi comune. 

Transformarea Europei în continent islamic la sfârşitul secolului XXI poate 

deveni o realitate şi nu o ficţiune, avându-se în vedere terenul fertil al zonelor lipsă 

a statului de drept, laxismul judiciar, lipsa cooperării concrete a instituţiilor statelor 

pe domeniu, mai ales în UE. 

Atentatele teroriste care au avut loc, în special în UE, au demonstrat unele 

erori în organizarea sistemului statelor, eşecuri de integrare a celor imigraţi, falii de 

securitate şi o cooperare neadecvată, violenţa în creştere a tinerilor fără repere, 

educaţia naţională a statelor neadecvată, stoparea resurselor de finanţare a 

teroriştilor, inclusiv de interzicere totală a pregătirilor acestora pe teritoriul UE, 

guvernarea neperformantă a statelor. 

Pregătirea forţelor de ordine publică şi ale armatelor statelor cu probleme pe 

domenii poate fi o soluţie, acestea cunoscând foarte bine limba, teritoriul, 

populaţia, la care se adaugă utilizarea la maxim a neutralizării şefilor terorişti cu 

ajutorul dronelor. 

Cele mai multe strategii de combatere a terorismului s-au dovedit ineficiente 

deoarece nu au implicat mai mult pe liderii locali, moderaţi, cu prestigiu din statele 

respective, de unde provin teroriştii şi nu numai. 

De analizat faptul că în aceste momente unii lideri fanatici care conduc 

lumea musulmană, ucid sistematic creştinii sau grupurile rivale tribale din Africa 

de Nord şi Centru, Orientul Mijlociu, îndeamnă la revolte, îi învaţă, îi îndoctrinează 

pe copii, pe adolescenţi să ucidă în numele Islamului. 

De asemenea cer drepturi deosebite în numele religiei islamice, în 

defavoarea celei creştine, scot denumirile europene ale unor alimente, reguli aparte 

de îmbrăcat, comportament, în defavoarea unei majorităţi care i-a acceptat în ţările 

respective. 

                                                 
66 Academia Română, Raportul Institutului de Cercetare a calităţii vieţii, Februarie, 2017. 



  

 

 
99 

Francis Fukuyama aprecia că „cea mai bună strategie de anihilare a 

teroriştilor este lupta pentru cucerirea sufletelor musulmanilor”. 

Această problemă o sublinia şi Ali Laidi, precizând necesitatea îmbunătăţirii 

condiţiilor de trai, de pregătire etc., în ţările lor, însă acest lucru durează, iar 

desfăşurarea evenimentelor cere cu stringenţă soluţii viabile mai ales în statele 

eşuate. 

Alvin Toffler atrăgea atenţia asupra pericolului migraţiei din anul 2010, iar 

James Canton aprecia că „După 11 septembrie cu toţii trebuie să privim altfel 

războiul. Este vorba despre un nou limbaj al ostilităţilor, în care regulile şi 

delimitările, ba chiar armele acestui nou război asimetric vor defini secolul XXI.67” 

Aşadar modul de abordare al viitorului război va determina chiar viitorul 

civilizaţiei noastre, aprecia renumitul futurolog. 
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