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Rezumat: Apa este elementul primordial al existenţei vieţii pe Planeta Albastră, dar
şi o necesitate pentru desfăşurarea oricărei activităţi industriale, militare etc. Apa, la nivel
planetar, utilizabilă de către oameni pentru supravieţuire este o resursă deficitară, iar
procurarea şi stăpânirea ei, de multe ori, a dus la izbucnirea unor conflicte violente, cu
pierderi importante de vieţi omeneşti. Încercarea de a reglementa accesul la apă a condus
în final la apariţia unei politici specifice, hidropolitica. Atunci când mijloacele politicodiplomatice vor eşua, se va ajunge, inevitabil, la războaie pentru apă.
Încălzire globală, ce determină deja scimbările climatice, atât de extreme şi de
imprevizibile, produce şi va accentua o intensificare a perioadelor de secetă la nivel
global, ceea ce pare a fi cel mai mare pericol la adresa rezervelor de apă dulce,
diminuându-le dramatic şi având ca efect o migraţie de mari proporţii a unor populaţii, ce
vor asalta ţările bogate în resurse naturale de ape. Drept urmare se va ajunge la conflicte
violente, la războaie.
Cuvinte cheie: apă; hidropolitică; conflicte pentru apă; supravieţuire; migraţie.
Abstract: Water is not only the primordial element of life on the Blue Planet, but
also a necessity for the development of any industrial or military activity. On planetary
level, there is a shortage of water as a resource usable by people for survival; therefore
finding and owning sources of water led many times to the outburst of violent conflicts,
resulting in important losses of human lives. The attempt to institute laws governing the
access to water finally led to the emergence of a new specific policy, hydro-politics. When
the political and diplomatic means in this domain fail, there will inevitably be wars over
water too.
Global warming, already determining climatic changes, that are so extreme and
unpredictable in nature, produces and is going to further intensify drought periods at
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global level, which seems to be the most serious danger to drinkable water, dramatically
diminishing them and leading to a high-proportion migration of populations that will
literally invade the countries rich in natural water resources. The unwanted but expectable
result will be violent conflicts and even wars.
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