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Rezumat: Evenimentele şi transformările socio-politice care au avut loc de la
începutul mileniului al treilea au avut o importantă influenţă asupra mediului de securitate
internaţional şi naţional. Societatea contemporană a cunoscut un întreg proces de profunde
transformări. Trăim astăzi întro nouă eră a cunoaşterii, a interdepenenţelor, a evoluţiei
rapide a tehnologiilor avansate, o lume caracterizată prin fenomenul globalizării
accelerate şi observăm, în acelaşi timp, că umanitatea îşi conservă propriile identităţi şi
valori morale. Astfel, un rol important în mediul de securitate al unui important număr de
state îl ocupă religia. Articolul îşi propune să investigheze modul în care factorul religios
trebuie luat în considerare în analiza de securitate.
Cuvinte-cheie: analiza mediului de securitate; spaţiul european unic de securitate şi
cooperare; factorul religios în analiza de securitate; conflicte identitare; conceptul de
georeligie.
Abstract: The events and socio-political transformations that took place at the
beginning of the third millennium had a great impact upon the national and international
security environment. The contemporary society has known a significant process of
profound transformations. We are now living in a new era of knowledge, of
interconnections, of rapid evolution of advanced technologies; in a world characterized by
the phenomenon of accelerated globalization. However, it is easy to notice that mankind
has still preserved peoples’ own identities and moral values. Thus, religion plays a
significant part in the security environment of an important number of states. The aim of
the present article is to investigate the way in which the religious factor should be taken
into account within the security analysis.
Keywords: analysis of the security environment; unique security and cooperation
European space; religious factor in the security analysis; identity conflicts; geo-religion
concept.


Prof. univ. dr. asoc. la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, membru corespondent al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, E-mail: benoneandronic@yahoo.com
** Vicepreşedinte al Centrului de Studii şi Documentare, „Societate, Drept, Religie”, e-mail:
marius.oblu@yahoo.com

77

