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Abstract. The article works from the assumption that security is an
intersubjective process, that is, a permanent negotiation between a state
and its citizens regarding the meanings attached to threats. The approach
used in this article is the one specific to positive security, namely, a multi-actor
approach, which stresses the importance of everyday security, of institutional
predictability and trust. Considering that security is an intersubjective
process, security practices need to be legitimate. Because of that, the most
important actor of the securitization process is population, not the state, an
aspect surprisingly overlooked by the Copenhagen School. The securitization
process is triggered by a speech act, which contains strategic narratives.
Through strategic narratives, states attach meaning to international events,
marketize threat and legitimize the allotment of human andmaterial resources
for fighting against a threat. The article discusses the way some states
have marketized their military presence in Afghanistan.
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Introducere. Securitate negativã ºi securitate pozitivã

Tema centralã a articolului o reprezintã modul în care diferite state, unele dintre
acestea membre NATO, ºi-au marketizat prezenþa în Afganistan prin intermediul
naraþiunilor strategice. Dar pentru a înþelege modul în care naraþiunile strategice
pot contribui la manufacturarea ameninþãrilor ºi la legitimarea actului de guver-
nare, articolul debuteazã cu o scurtã discuþie despre securitatea negativã ºi secu-
rititatea pozitivã, precum ºi cu premisa centralã a acesteia din urmã.

Premisa de bazã a articolului este cã securitatea este un proces inter-subiectiv.
Cã, altfel spus, practicile de securitate menite sã contracareze sau sã elimine dife-
rite ameninþãri de securitate trebuie percepute ca legitime de cãtre cetãþenii unui
stat. Asta înseamnã cã, dincolo de aspectul formal, strict legal, practicile de secu-
ritate trebuie sã aibã reverberaþii morale, sã facã apel la o simbolisticã ce gene-
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reazã emoþii pozitive în rândul populaþiei. Din aceastã perspectivã, studierea nara-
þiunilor strategice ºi a modului în care acestea legitimeazã practicile de securitate
are o importanþã vitalã nu numai pentru domeniul relaþiilor internaþionale ci ºi
pentru câmpul studiilor de securitate. Dacã naraþiunile strategice nu sunt convin-
gãtoare, atunci practicile de securitate – campanii militare, lupta împotriva tero-
rismului, combaterea criminalitãþii organizate, negocieri privind dezarmarea nu-
clearã, achiziþia de armament etc. – precum ºi resursele materiale ºi umane recla-
mate de acestea nu sunt legitime, cu consecinþe directe asupra stabilitãþii guver-
namentale, de vreme ce discursul securitãþii este cel mai important discurs de
justificare a existenþei statalitãþii.

Subtitlul acestei secþiuni, respectiv „Securitate negativã ºi securitate pozitivã“,
nu-ºi propune sã aplice etichete practicilor de securitate. Sã susþinã, cu alte
cuvinte, cã practicile legitime sunt pozitive, iar cele care nu au provocat emoþii
pozitive în rândul populaþiei – din cauza apariþiei unor contra-naraþiuni strategice,
de pildã – sunt automat negative. Premisa centralã a articolului din punct de
vedere teoretic (probabil cã pentru anumiþi cititori e o surprizã cã studiile de
securitate se preteazã la dezbateri teoretice) este cã securitatea este un proces
inter-subiectiv, adicã un proces care, alãturi de stat, implicã ºi alþi actori, precum
populaþia în ansamblul ei, anumite comunitãþi etno-religioase ºi sectorul ONG. Deci
din aceastã perspectivã, securitatea este un permanent proces de negociere între
stat ºi indivizi. Aceasta este abordarea numitã securitatea pozitivã1. E deja un loc
comun în studiile de securitate zicerea potrivit cãreia militarii nu trebuie lãsaþi
sã se ocupe singuri de securitate. Motivul este acela cã militarii confundã securi-
tatea cu apãrarea. Cu alte cuvinte, militarii sunt promotorii viziunii securitãþii
negative, potrivit cãreia cel mai important, ºi de fapt unicul, actor al securitãþii este
statul, care contracareazã ameninþãrile de securitate prin mijloace extreme, respectiv
violenþa organizatã, cu recurgerea la forþã armatã ca cea mai elocventã expresie
a acesteia. De aici, echivalarea securitãþii cu apãrarea. Abordarea tradiþionalã a
studiilor de securitate a primit eticheta de negativã, din cauza faptului cã se ba-
zeazã pe o epistemologie a fricii ºi a violenþei. Astfel, securitatea negativã este
o securitate a supravieþuirii susþinutã de viziunea realistã din relaþiile internaþio-
nale. Securitatea negativã a produs mai multe efecte perverse pentru studiile de
securitate. Primul, ºi cel mai important, este acela cã statul este unicul actor al secu-
ritãþii. În afara statului deci, nu mai existã actori de securitate, motiv pentru care
securitatea nu poate fi un proces intersubiectiv, premisa acestui articol. Al doilea
efect pervers, legat de cel de mai devreme, este cã în afara statului, care este pro-
ducãtor de securitate, ºi deci un jucãtor activ în câmpul securitãþii, ceilalþi –
populaþia, grupurile etno-religioase, societatea civilã – sunt consumatori de secu-
ritate ºi, mai important, joacã un rol pasiv. Nu în ultimul rând, emoþiile aferente
securitãþii sunt emoþii negative, de tipul fricii ºi furiei. De asemenea, practicile
subsecvente securitãþii sunt negative, de tipul violenþei. Securitatea pozitivã þine
mai degrabã de securitatea umanã ºi vine cu o altã abordare. Din perspectiva
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securitãþii pozitive, practicile de securitate trebuie sã genereze încredere ºi sã
creeze capabilitãþi. Din acest motiv, emoþiile subsecvente securitãþii pozitive
sunt siguranþa ºi stabilitatea, iar practicile aferente sunt non-violente. Securitatea
pozitivã pune accent pe conceptul de securitate cotidianã, adicã pe capacitatea
instituþiilor publice de a genera predictibilitate pentru cetãþean în mod constant, ru-
tinier. Astfel, securitatea pozitivã aduce în dezbatere conceptul actorului multiplu,
potrivit cãruia securitatea este un proces susþinut nu numai de instituþiile formale,
ale statului, ci ºi de instituþii informale (reþele de familie, de rudenie, reþele pro-
fesionale, reþele ale societãþii civile). Astfel, securitatea, ca proces intersubiectiv,
reprezintã o negociere permanentã între stat ºi individ2.

Aici survine scãparea ªcolii de la Copenhaga, care a adoptat în bunã mãsurã
epistemologia securitãþii negative, în sensul cã principalul actor al securitãþii este
statul3. O dezbatere despre aceastã sub-teoretizare a securitãþii de cãtre ªcoala de la
Copenhaga va fi prezentatã într-una din urmãtoarele secþiuni ale articolului. În
esenþã însã, eroarea ªcolii de la Copenhaga constã în atribuirea unui rol pasiv pu-
blicului. Procesul securizãrii, care constã în legitimarea mãsurilor excepþionale
necesare pentru eliminarea sau contracararea unei ameninþãri, pleacã deci de la
premisa unui public pasiv, care va fi persuadat printr-un act discursiv, a cãrui ade-
renþã socialã depinde doar de respectarea unor condiþii formale (felicity conditions).
Publicul, din aceastã perspectivã, este o masã modelabilã, imberbã ºi incapabilã
sã reacþioneze la discursul securitãþii. Procesul securizãrii, în viziunea ªcolii de
la Copenhaga 2.0, pleacã de la premisa capacitãþii de reacþie a publicului, cãruia
noua abordare îi recunoaºte autonomia ºi capacitatea de reacþie la discursul secu-
ritãþii. Ca atare, pentru a fi persuadat, publicului trebuie sã i se ofere anumite na-
raþiuni strategice, care sã exploateze cultura strategicã a publicului. Privite din
aceastã perspectivã, ameninþãrile de securitate pot fi ºi manufacturate, adicã ele
pot constitui obiectul unui ansamblu de practici de „producþie; difuziune; ºi re-
ceptare/traducere care fac palpabile o ameninþare de securitate“4. Din acest ansamblu
de practici se detaºeazã naraþiunile strategice. Rolul acestora este de a defini un
anumit tip de ordine ºi de a fixa sensul ameninþãrii. Din acest motiv, naraþiunile
strategice sunt acte politice normative care stabilesc cine ne sunt inamicii ºi cum
ne putem apãra de aceºtia.

Prima secþiune a discutat deci distincþia dintre securitatea negativã ºi securi-
tatea pozitivã, care este utilã cel puþin din douã puncte de vedere. În primul rând,
înþelegând aceastã diferenþã, lectorul pricepe de ce securitatea înseamnã mai mult
decât apãrare ºi concomitent de ce studiile de securitate nu trebuie lãsate doar pe
mâna militarilor. Un lucru trebuie subliniat, pentru a nu genera discuþii sterile.
Militarii au o fiºã a postului în care nu este prevãzutã obligativitatea cunoaºterii
ultimelor evoluþii teoretico-metodologie din studiile de securitate. Teoreticienii
studiilor de securitate nu au în fiºa postului obligaþiile pe care le au militarii. Ca
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atare, a nu lãsa studiile de securitate pe mâna militarilor, nu înseamnã abandonarea
domeniului în mâna specialiºtilor în teoria ºi metodologia studiilor de securitate.
Complementaritatea dintre militari ºi teoreticienii sau cercetãtorii studiilor de secu-
ritate va fi utilã nu numai domeniului în sine, ci însãºi ideii de securitate ºi de
predictibilitate instituþionalã, de folos pentru toþi cetãþenii unui stat.Adoua secþiune
a articolului expune conceptul de securizare. Secþiunea va prezenta viziunea ªcolii
de la Copenhaga în privinþa securizãrii, precum ºi aspectele sub-teoretizate de
reprezentanþii acestei instituþii. Aspectele au fost aduse la zi în cadrul teoretic re-
prezentat de procesul securizãrii. A treia secþiune discutã conceptul de naraþiuni
strategice. Ce sunt acestea, cum acþioneazã ºi care sunt condiþiile care asigurã
eficienþa naraþiunilor strategice. În fine, ultima secþiune prezintã exemplul nara-
þiunilor strategice elaborate de diferite state implicate în rãzboiul din Afganistan.
Deocamdatã însã, sã lãmurim sensul procesului securizãrii, precum ºi evoluþia
teoretico-conceptualã de la ªcoala de la Copenhaga la ªcoala de la Copenhaga 2.0.

Procesul securizãrii. ªcoala de la Copenhaga 2.0

Secþiunea îºi propune sã ofere cititorului o privire succintã asupra evoluþiei
teoriei ºi procesului securizãrii, de la articularea conceptualã originarã imaginatã
de ªcoala de la Copenhaga pânã în prezent. Inovaþiile conceptuale în domeniul
securizãrii, pe care noi le-am denumit ªcoala de la Copenhaga 2.0, sunt utile mai
ales studenþilor care îºi doresc sã aprofundeze studiile de securitate ºi care, în
cele mai multe cazuri, confundã securitatea cu apãrarea sau cu supravegherea. În
realitate, securitatea este un proces intersubiectiv, o permanentã negociere între
stat ºi cetãþeni cu privire la semnificaþia ºi intensitatea ameninþãrilor de securitate,
pentru contracararea cãrora se impune justificarea alocãrii de resurse materiale
ºi umane consistente. Mai exact, studiile de securitate se ocupã, cel puþin din
perspectiva securitãþii pozitive, cu cine este actorul securizãrii, ce aspecte sunt
securizate, care sunt obiectele de referinþã ameninþate, de ce apare securizarea ºi,
nu în ultimul rând, când este securizarea eficientã5.

Cineva spunea despre culturã cã nu este un substantiv, ci mai degrabã un verb6.
Mai exact, cultura este un proces, iar nu o entitate staticã, omogenã ºi lipsitã de
determinaþii instituþionale. La fel stau lucrurile ºi cu securitatea. Securitatea este
un proces. Pentru încadrarea conceptualã a securitãþii ca proces, ªcoala de la
Copenhaga a inventat termenul de securizare. În procesul securizãrii, actorul se-
curizãrii (statul, o instituþie a statului, un actor non-statal) prezintã populaþiei –
sau unei comunitãþi etno-politice – vulnerabilitãþile majore ale unui obiect de refe-
rinþã ºi ameninþãrile la adresa acestuia din urmã. Dacã vulnerabilitãþile obiectului
de referinþã nu vor fi remediate sau dacã ameninþarea nu va fi respinsã, atunci
obiectul de referinþã poate fi distrus. Pentru evitarea acestui deznodãmânt se im-
pune luarea unor mãsuri de urgenþã, respectiv adoptarea unei politici publice parti-
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culare, care alocã resurse pentru protejare obiectului de referinþã fãrã dezbatere
publicã din cauza urgenþei situaþiei. Prin urmare, când vorbim despre securitate,
vorbim despre ameninþãrile la adresa unui obiect de referinþã (stat, instituþie a
statului, atributele culturale ale unei comunitãþi etno-religioase, eco-sistem, eco-
nomie regionalã, drepturi ale omului etc.). Securizarea se referã la modul în care
actorul securizãrii, fãcând apel la metafore, analogii, stereotipuri, emoþii etc., con-
ferã sens ameninþãrii care pândeºte obiectul de referinþã, astfel încât populaþia sã
înþeleagã de ce se impun mãsuri excepþionale pentru combaterea ameninþãrii ºi
protejarea unui obiect de referinþã7 particular, cu rezonanþã comunitarã, publicã.
Metaforele, analogiile, stereotipurile, emoþiile utilizate de actorul securizãrii
pentru a face inteligibilã o ameninþare de securitate pentru populaþie sunt încap-
sulate în naraþiuni strategice. Din acest motiv, discursul de securitate nu poate fi
separat de naraþiunile strategice, care difuzeazã imagini ale ameninþãrii. Este foarte
important ca aceste imagini sã fie în acord cu cultura de securitate a unei populaþii,
astfel încât populaþia (formatã însã din diferite publicuri) sã înþeleagã despre ce
ameninþare este vorba, iar practica alocãrii de resurse pentru combaterea unei
ameninþãri specifice sã capete legitimitate.

Noutatea majorã adusã de ªcoala de la Copenhaga în câmpul studiilor de secu-
ritate a fost aceea a caracterului intersubiectiv al securitãþii. Potrivit lui Buzan,
Waever, de Wilde ºi altor intelectuali care au activat în cadrul ºcolii, actorul se-
curizãrii negociazã cu o audienþã implementarea anumitor mãsuri de securitate8.
Ceea ce se negociazã, de regulã prin intermediul naraþiunilor strategice, este tocmai
sensul ameninþãrii. Evident, publicul nu va fi de acord cu anumite practici de
securitate dacã acestea vor fi percepute ca fiind disproporþionale în raport cu
tipul ºi intensitatea ameninþãrii. Dar tocmai aceastã „negociere“ a sensului ame-
ninþãrii pare sã fi scãpat teoreticienilor ºcolii. Mai precis, Buzan ºi Waever con-
siderã cã securizarea este un speech act, respectiv un discurs al securitãþii. Dacã
discursul securitãþii este eficient, atunci „prin intermediul acestuia se construieºte
un sens intersubiectiv în cadrul unei comunitãþi politice de a trata ceva ca ame-
ninþare existenþialã faþã de un obiect de referinþã valorizat, ceea ce va susþine apelul
pentru mãsuri urgente ºi excepþionale pentru gestionarea ameninþãrii“9. Neajunsul
major al concepþiei ºcolii asupra securizãrii rezidã în urmãtorul fapt. Potrivit
ªcolii de la Copenhaga, procesul de alocare excepþionalã a resurselor pentru com-
batarea unei ameninþãri devine legitim în mod automat, chiar în momentul în care
actorul securizãrii a descris situaþia de facto, cu condiþia respectãrii unor condiþii
formale (felicity conditions). Aceste condiþii formale se referã la respectarea unor
rigori de comunicare10. Dacã acestea sunt respectate, contextul se va modifica.
Adicã un loc sigur se transformã într-unul nesigur, la nivelul percepþiilor. Teore-
ticienii ºcolii au supralicitat viziunea lui Bourdieu asupra autoritãþii. Astfel, capa-
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citatea de persuasiune a actorului securizãrii, dublatã de reputaþia socialã a acestuia,
ar fi, în viziunea ºcolii, condiþii suficiente pentru ca populaþia sã accepte o anumitã
interpretare pentru o ameninþare de securitate11. ªi aici survine eroarea. Felicity
conditions de mai devreme sunt condiþii necesare pentru ca discursul securitãþii
sã fie eficient. Dar nu sunt ºi suficiente, de vreme ce publicul este cel care, în ultimã
instanþã, acceptã sau nu sensul ataºat unei ameninþãri de securitate, precum ºi
practicile de securitate care derivã de aici12. În aceasta rezidã de altfel elitismul
ªcolii de la Copenhaga. ªi anume în faptul cã discursul securitãþii este vãzut ca
un fapt în sine, capabil sã altereze percepþiile de securitate asupra unui context
doar prin respectarea unor condiþii formale de comunicare. Prin urmare, critica
majorã adusã ªcolii de la Copenhaga rezidã în concentrarea teoriei securizãrii asupra
unui singur actor, de regulã un reprezentant al statului, ale cãrui capacitãþi per-
suasive ºi reputaþie socialã sunt supraevaluate. Naraþiunea strategicã (speech act)
difuzatã de un astfel de actor securizant ar schimba indubitabil percepþia de se-
curitate asupra unui context, în viziunea ªcolii de la Copenhaga, care nu ia în dis-
cuþie populaþia ºi cultura de securitate a acesteia. Dacã-i vorbeºti unei populaþii
rurale, care încã trãieºte în cadrele economiei naturale, de ameninþarea nuclearã,
populaþia respectivã nu va înþelege despre ce este vorba. Discursul securitãþii nu-i
va produce populaþiei respective emoþiile vizate de actorul securizãrii.

Sã observãm, dincolo de aspectul de mai sus, care au fost principalele critici
aduse procesului securizãrii imaginat de ªcoala de la Copenhaga. În primul rând,
ignorarea populaþiei. Legitimitatea oricãrui discurs de securitate depinde de accep-
tarea acestuia de cãtre publicul larg. Iar legitimitatea este tocmai ingredientul
minune care asigurã perenitate unei practici de securitate13. O practicã de securi-
tate nelegitimã nu poate dura, va fi expusã ºi erodatã de hidden transcript, adicã
de binecunoscutul discurs ascuns adus în discuþie de James Scott. ªi aici apare
una dintre erorile fundamentale ale ªcolii de la Copenhaga, care identificã doar
trei actori ai procesului securizãrii: obiectul de referinþã (obiectul ameninþat), actorii
securizãrii (cei care declarã deschisã procedura de alocare excepþionalã a resur-
selor în vederea combaterii ameninþãrii printr-un speech act) ºi actorii funcþionali
(actorii implicaþi într-un domeniu de securitate ºi care sunt afectaþi de procesul
securizãrii, precum, de pildã, o companie care populeazã masiv). E facil de
observat cã în schema securizãrii propusã de ªcoala de la Copenhaga nu intrã
populaþia. În al doilea rând, ªcoala de la Copenhaga ignorã importanþa contextului,
ºi a culturii de securitate specifice, respectiv a referenþialului local de securitate
(simbolisticã, practici, istorie) la care trebuie adaptat discursul securitãþii (speech
act). „Cu alte cuvinte, discursurile de securitate trebuie legate ºi analizate în con-
textul unor cadre sociale ºi câmpuri de semnificaþie particulare, precum ºi în cadrul
unor secvenþe ºi continuitãþi istorice mai ample“14. Nu în ultimul rând, schema
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de analizã a securizãrii se complicã în cadrul noii abordãri. Dacã ªcoala de la
Copenhaga accentua importanþa actorilor securizãrii, obiectului de referinþã ºi a
actorilor funcþionali, ªcoala de la Copenhaga 2.0 propune un alt model al securi-
zãrii. Acesta include patru componente, respectiv descriere, prezentarea amenin-
þãrii, solicitarea de acþiune ºi etichetele specifice. Bunãoarã, discursul securizãrii
statelor deviante (rogue states) elaborat de Statele Unite în perioada post-Rãzboi
Rece descria aceste state ca fãcând parte dintr-o axã a rãului ºi fiind conduse de
nebuni cu mâna pe butonul nuclear15. Statele deviante erau prezentate, în acest
discurs, ca o ameninþare directã de securitate pentru Statele Unite. Acþiunea soli-
citatã pentru contracarea acestor state viza diferite practici de securitate, de la diplo-
maþia neproliferãrii nucleare pânã la strategia containmentului ºi la schimbarea
de regim politic. În ceea ce priveºte etichetele, statele deviante erau prezentate publi-
cului american ca fiind în afara legii sau ca fiind conduse de nebuni sau monºtri.
Începând cu anul 2003, statele deviante (rogue states) care deþineau arme de
distrugere în masã au fost asociate, în discursul de securitate al Statelor Unite,
cu terorismul. În cele din urmã, s-a demonstrat cã Irakul nu deþinea arme de distru-
gere în masã.

În mod obiºnuit, despre securizare se discutã în contextul societãþilor demo-
cratice. Discursul securitãþii este utilizat de statele democratice, întrucât recurge-
rea la mãsuri sau la practici excepþionale de securitate trebuie sã aibã acceptul
populaþiei. Poate pãrea paradoxal, însã securizarea apare ºi în societãþile totalitare.
Chiar ºi în aceste societãþi, discursul securitãþii poate fi utilizat pentru reprodu-
cerea ordinii politice, pentru reînnoirea disciplinei, precum ºi pentru controlul poli-
tic al societãþii16. O naþiune este sigurã dacã nu trebuie sã-ºi sacrifice valorile
centrale. Procesul securizãrii identificã ºi defineºte ameninþãri la adresa acestor
valori, motiv pentru care protejarea acestor valori devine un imperativ chiar ºi pentru
regimurile politice mai puþin democratice.

Naraþiunile strategice ºi procesul securizãrii

Victoria în rãzboi depinde de impunerea unui anumit sens al realitãþii. Este
ideea centralã a celei de-a patra generaþii a rãzboiului, care acordã o importanþã
colosalã persuasiunii ºi capacitãþii de influenþare a percepþiilor17. Fiecare actor
statal sau non-statal produce una sau mai multe naraþiuni strategice, prin inter-
mediul cãrora încearcã sã fixeze un sens particular, o interpretare anume, eveni-
mentelor internaþionale, în acord cu propriul interes strategic. Bunãoarã China ºi
Rusia doresc continuarea lumii westfaliene, dominatã de ideea suveranitãþii sta-
tului ºi a graniþei marcante dintre politica internã ºi politica externã a statelor.
Statele Unite ºi Uniunea Europeanã militeazã pentru un sistem instituþional deschis,
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post-wesfalian, în care diferenþa dintre afacerile interne ºi cele internaþionale se
estompeazã, circulaþia capitalurilor este facilitatã, iar imperialismul non-teritorial
stimulat. Apare astfel bãtãlia naraþiunilor strategice18. Paradoxul este cã, ºi în
sistemul deschis, ºi în cel închis, statul continuã sã joace un rol important, chiar
major, în ecuaþia securitãþii, care este influenþatã covârºitor de capacitatea statului
de a-ºi camufla prezenþa, mai ales în activitatea economicã, prin naraþiuni strate-
gice specifice. ªi sistemul închis, ºi cel deschis are câºtigãtori ºi pierzãtori, iar
diferenþa dintre aceºtia este fãcutã de capacitatea instituþionalã de a impune sensuri
evenimentelor internaþionale ºi de a defini alteritatea. Adicã de capacitatea statelor
de a câºtiga bãtãlia naraþiunilor strategice ºi de a impune o naraþiune strategicã
dominantã. Pentru cercetãtorul relaþiilor internaþionale, e mai puþin important
dacã o naraþiune strategicã este adevãratã sau falsã. Adevãrul, ca rezultat al me-
lanjului dintre cunoaºtere ºi puterea instituþionalã, va fi întotdeauna relativ, va
reprezenta, cu alte cuvinte, doar o faþetã a „realitãþii“. În mod obiºnuit, cercetarea
naraþiunilor strategice este însoþitã de impactul produs de acestea la nivelul opiniei
publice. Pentru actorul securizãrii e important sã observe modificarea la nivelul
percepþiilor generatã de lansarea unei naraþiuni strategice în spaþiul public. Cu
toate acestea, cercetãtorii naraþiunilor strategice considerã cã aceastã abordare
nu este tocmai exactã. „Cercetarea naraþiunilor strategice trebuie sã exploreze
naraþiunile strategice, iar nu atitudinile; dacã se concentreazã asupra atitudinilor,
nu mai este o cercetare a naraþiunilor strategice“19. Pentru cercetãtorul relaþiilor
internaþionale conteazã cum a ajuns o naraþiune strategicã sã fie dominantã sau
hegemonicã. De altfel, succesul unei naraþiuni strategice depinde de abilitatea
acesteia de a impune ºi de a reproduce o anumitã interpretare pentru un eveniment.
Deci ceea ce conteazã nu este dacã naraþiunea este adevãratã sau falsã, ci dacã
produce efecte20. Dacã o naraþiune þine capul de afiº al agendei publice, înseamnã
cã aceasta a fost comunicatã eficient, iar potenþialele contra-naraþiuni strategice
au fost suprimate. De ce? Graþie consensului elitelor într-o chestiune de securitate?
Tocmai aceste chestiuni trebuie explicate de cercetãtorul naraþiunilor strategice.
În plus, explorarea naraþiunilor strategice înseamnã developarea evoluþiei unui
anumit tip de influenþã într-un ambient media specific.

Naraþiunile strategice marketizeazã ameninþarea în legãturã cu un obiect de
referinþã. Deci acel speech act (discurs al securitãþii) prin care se declanºeazã
procesul securizãrii, conþine o naraþiune strategicã. În sens restrâns, prin naraþiune
strategicã se înþelege propagandã. În sens larg, naraþiunea strategicã reprezintã
un instrument de influenþare strategicã. Cu acest instrument de influenþare strate-
gicã, un actor (actorul securizãrii) construieºte ºi impune un anumit sens asupra
trecutului, prezentului ºi viitorului relaþiilor internaþionale. Definiþia de mai devreme
poate pãrea bulversantã, mai ales pentru cititorul novice în câmpul relaþiilor in-
ternaþionale. Aspectul central de reþinut în legãturã cu naraþiunile strategice, este
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cã acestea reprezintã instrumente de putere. În regnul animal, se spune cã dacã
nu mãnânci, vei fi mâncat de altul. În relaþiile internaþionale, dacã nu defineºti,
vei fi definit de altul. Vei fi cu alte cuvinte orientalizat sistematic, adicã prezentat
ca deviant (ca ameninþare de securitate) de cãtre – ºi pentru – alt stat. Efectul
pervers al orientalizãrii este auto-orientalizarea, un tip de auto-flagelare identitarã,
care induce pesimism, fricã, furie ºi dezorientare valoricã. Adicã toate ingredien-
tele unei culturi de insecuritate. Pentru ca lucrurile sã fie un pic mai clare, trebuie
spus cã actorii care au capacitatea de a impune sensul celor mai importante eve-
nimente internaþionale, controleazã relaþiile internaþionale. Aceºti actori sunt pro-
ducãtori de realitate, în vreme ce actorii definiþi sunt siliþi sã gestioneze o realitate
corozivã pentru propria lor securitate. De regulã, actorii care definesc relaþiile
internaþionale utilizeazã strategii de externalizare a rãului, în vreme ce actorii de-
finiþi au strategii de internalizare a rãului. Aceasta înseamnã cã actorii puternici
nu vor apãrea niciodatã ca vinovaþi sau responsabili pentru eventualele cataclisme
apãrute pe scena relaþiilor internaþionale – rãzboi, crizã economicã, proliferarea
populismului, crizã a imigranþilor etc. Pentru toate aceste situaþii, þapii ispãºitori
vor fi actorii definiþi, adicã pierzãtorii batãliei naraþiunilor strategice, cei care nu
pot impune propria definiþie, adicã propria realitate, evenimentelor internaþionale.
Secþiunea îºi propune sã introducã lectorul în universul naraþiunilor strategice,
ca instrumente ce combinã puterea ºi comunicarea, respectiv ca instrumente crea-
toare de realitate. Pentru aceasta, se impune o definiþie a naraþiunilor strategice,
precum ºi prezentarea condiþiilor care conferã eficienþã, adicã forþã persuasivã,
unei naraþiuni strategice. Premisa de la care ar trebui demaratã discuþia vizeazã rolul
naraþiunilor strategice. Naraþiunea strategicã reprezintã deci o practicã de securitate
care marketizeazã ameninþarea. Obiectivul naraþiunii strategice este acela de a legi-
tima sau de a justifica procesul securizãrii, respectiv alocarea de resurse în mod
excepþional pentru combatarea unei ameninþãri.

În ºtiinþele sociale, naraþiunile sunt utilizate de regulã cu douã înþelesuri. Într-o
primã accepþiune, naraþiunile reprezintã o metodã de cercetare antropologicã,
utilizatã pentru investigarea indivizilor21. Într-o a douã accepþiune, utilã pentru
acest articol, naraþiunile sunt instrumente de construcþie a realitãþii. Mai exact,
apariþia unui eveniment ne obligã sã producem o naraþiune (interpretare) despre
acesta pentru a-i fixa sensul. Incapacitatea traducerii unui eveniment prin atribuirea
unei semnificaþii fixe poate bulversa viaþa unui individ. Cu alte cuvinte, în absenþa
unei naraþiuni/poveºti/interpretãri a evenimentului apare insecuritatea. Acesta este ºi
rolul discursului de securitate. De a fixa semnificaþia unui eveniment. Un exemplu
ar putea ajuta.Administraþia Bush a interpretat atentatele teroriste de la 11 septembrie
2001 ca un act de rãzboi împotriva Americii. Din acel moment, Statele Unite au
început sã lupte împotriva terorismului (inclusiv) cu mijloace militare, vezi în
acest sens rãzboiul din Afganistan ºi rãzboiul din Irak. Europenii – mai ales
statele din Vechea Europã (Rumsfeld) – n-au fost convinºi cã cel mai eficient in-

9 PROCESUL SECURIZÃRII 13

————————
21 Miriam Cihodariu, „Narratives as Instrumental Research and as Attempts of Fixing Meaning. The Uses

and Misuses of the Concept of «Narratives»“, in Journal of Comparative Research in Anthropology and
Sociology, Vol. 3, 2012, p. 30.



strument de luptã împotriva terorismului este forþa armatã22. De reþinut deci cã
discursul securitãþii, care marketizeazã ameninþarea, stabileºte, în funcþie de inter-
pretarea datã ameninþãrii, mijloacele socotite cele mai eficiente pentru combaterea
acesteia. În cazul Statelor Unite, rãzboiul împotriva terorismului implica mai ales
mijloace militare. În cazul Vechii Europe, lupta împotriva terorismului presupunea
o acþiune concertatã a poliþiei, instituþiilor judiciare ºi a serviciilor secrete. ªi,
doar în ultimã instanþã, utilizarea forþei militare. De reþinut deci, apropo de inter-
pretarea unui eveniment, cã în cazul Statelor Unite a fost vorba despre rãzboi îm-
potriva terorismului, în timp ce în cazul Vechii Europe a fost vorba de luptã
împotriva terorismului. Interpretarea distinctã a aceluiaºi eveniment a produs ten-
siuni majore în cadrul NATO legate de invocarea articolului V, pe 12 septembrie
2001, dar mai ales în legãturã cu implicarea NATO în rãzboiul din Irak, demarat
în 2003, ºi pe care Vechea Europã l-a socotit nelegitim.

„Naraþiunile strategice sunt instrumente prin intermediul cãrora actorii politici
încearcã sã construiascã o interpretare comunã a trecutului, prezentului ºi viitorului
politicii mondiale cu intenþia de a influenþa comportamentul actorilor interni ºi
internaþionali“23. Reþinem deci cã naraþiunile strategice sunt instrumente prin care
se impun sensuri realitãþii pentru a produce anumite tipuri de comportamente. Iar
în condiþiile în care puterea produce comportamente, rezultã cã naraþiunile stra-
tegice sunt instrumente de putere. Didactic vorbind, naraþiunile strategice sunt
de trei feluri. În primul rând, naraþiunile strategice sistemice, cele care comunicã
publicului cum este structuratã politica mondialã, care sunt principalii actori ºi
cum stau lucrurile în sistemul internaþional. Rãzboiul Rece, Rãzboiul împotriva
terorismului, ascensiunea Chinei sau neo-imperialismul Rusiei sunt astfel de nara-
þiuni strategice cu rol sistemic. Urmeazã naraþiunile strategice identitare, legate
de valorile centrale ale unui actor ºi de ameninþãrile la adresa acestora. Dacã iden-
titatea sacrã a „Occidentului“ include valori precum econonomie de piaþã, stat de
drept ºi drepturi ale omului, atunci aceastã identitate este ameninþatã de referen-
þialul „democraþiei suverane“. De altfel, binomul identitate/alteritate este funda-
mental pentru înþelegerea logicii securitãþii. Nu în ultimul rând, existã naraþiuni
strategice despre o politicã publicã, care accentueazã importanþa normativã a
acesteia, ca de exemplu protejarea mediului înconjurãtor în folosul generaþiilor
viitoare. Naraþiunile strategice au o structurã simplã, de tip normativ. Dacã nu se
întâmplã asta, consecinþa este insecuritatea. Cu alte cuvinte, orice întârziere în
declanºarea securizãrii, adicã a alocãrii de resurse pentru combatarea unei ame-
ninþãri, va avea ca efect distrugerea obiectului de referinþã. Pe scurt, alternativa
la ordine este dezordinea. O naraþiune devine strategicã atunci când prescrie un
tip de ordine care serveºte unor interese particulare. Trebuie spus cã orice nara-
þiune strategicã este formatã din douã ingrediente majore: putere ºi comunicare.
Joncþiunea dintre putere ºi comunicare construieºte adevãruri (cadre mentale), adicã
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impune evenimentelor interne ºi internaþionale sensurile dorite de establishment.
Ceea ce înseamnã cã naraþiunile strategice genereazã percepþii, emoþii, conduite,
adicã realitate socialã.

Pentru ca o naraþiune strategicã sã aibã succes, aceasta trebuie sã îndeplineacã
mai multe condiþii. În legãturã cu Rãzboiul din Afganistan, toate statele partici-
pante au elaborat naraþiuni strategice care sã justifice participarea militarã pentru
opinia publicã. Nu toate aceste naraþiuni strategice au fost eficiente. Înainte de a
da câteva exemple de naraþiuni strategice utilizate în Afganistan, sã trecem în
revistã condiþiile succesului unui astfel de discurs de securitate. În primul rând,
naraþiunea strategicã trebuie sã indice cât mai precis scopul misiunii24. În al doilea
rând, naraþiunea ar trebui sã accentueze succesul misiunii, respectiv progresele
fãcute de misiunea militarã în teatrul de operaþiuni. Apoi, o naraþiune strategicã
trebuie sã fie coerentã, adicã sã precizeze clar de ce a fost nevoie de utilizarea
forþei militare. Dar cea mai importantã condiþie a succesului unei naraþiuni stra-
tegice este absenþa uneia sau mai multor contra-naraþiuni strategice, care sã pro-
punã o altã interpretare a unui eveniment de securitate. Cel mai eficient antidot
pentru blocara apariþiei contra-naraþiunilor strategice este consensul elitelor, si-
tuaþie mai degrabã rarã astãzi în politica mondialã. E de aºteptat, într-o atare
situaþie, ca naraþiunea strategicã guvernamentalã sã fie concuratã de una sau mai
multe contra-naraþiuni strategice. În aceastã situaþie, conteazã care naraþiune stra-
tegicã devine dominantã, ºi de ce, în raport cu concurentele sale25. În ultima secþiune,
prezentãm naraþiunile strategice utilizate de diferite state care au participat la
rãzboiul din Afganistan.

Naraþiuni strategice despre rãzboiul din Afganistan

Marea Britanie a contribuit cu 9 500 de soldaþi la rãzboiul din Afganistan. În
pofida numãrului mare de victime (448 de morþi ºi 600 de rãniþi), susþinerea
populaþiei pentru prezenþamilitarã aMarii Britanii înAfganistan nu a scãzut niciodatã
sub 40%. În 2001, dupã atentatele teroriste din Statele Unite, o potenþialã prezenþã
militarã a Marii Britanii în Afganistan era susþinutã de aproximativ 75% dintre
cetãþeni. Ca urmare a implicãrii Marii Britanii în Operation Enduring Freedom,
în 2002, susþinerea a scãzut pânã la 30% în 2007, 50% în 2008 ºi 40% în 2012.
Explicaþia pentru menþinerea susþinerii opiniei publice la cote ridicate o repre-
zintã în primul rând cultura strategicã a Marii Britanii, construitã în jurul a douã
axe. Pe de o parte, este vorba despre legãturile politico-militare strânse dintre
Marea Britanie, Statele Unite ºi NATO. Iar pe de altã parte, despre trecutul colo-
nial ºi poziþia tradiþionalã a Marii Britanii, de actor central în politica mondialã.
Aceste aspecte explicã parþial de ce susþinerea opiniei publice pentru prezenþa
militarã a Marii Britanii în Afganistan a continuat sã fie ridicatã, chiar ºi în con-
textul în care, începând cu 2010, populaþia a înþeles cã rãzboiul din Afganistan e
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un rãzboi ce nu putea fi câºtigat26. Cultura de securitate a Marii Britanii nu este
însã singura explicaþie pentru votul de încredere dat de opinia publicã prezenþei
militare în Afganistan. Explicaþia centralã o reprezintã consensul major în legã-
turã cu rãzboiul din Afganistan existent la nivelul elitei britanice. Ca urmare a
acestui consens, nu au apãrut contra-naraþiuni strategice, prin intermediul cãrora
eventualele nemulþumiri ale populaþiei faþã de prezenþa militarã în Afganistan sã
reverbereze în spaþiul public. În cazul Marii Britanii, consensul elitei a fost mai
important decât conþinutul naraþiunii strategice guvernamentale, care nu a fost,
formal vorbind, tocmai strãlucitã. Naraþiunile strategice despre participarea Marii
Britanii la rãzboiul din Afganistan nu au enunþat precis scopul misiunii. Prima
naraþiune strategicã a explicat publicului cã prezenþa militarã britanicã înAfganistan
are ca mobil apãrarea securitãþii naþionale. Aceastã interpretare s-a modificat atunci
când minsitrul apãrãrii a fost somat sã explice în Parlament motivul prezenþei
militare a Marii Britanii în Afganistan. Acesta a argumentat cã Marea Britanie a
trimis militari în Afganistan pentru misiuni de peacekeeping ºi de reconstrucþie
a statului ºi societãþii afgane. A fost abandonatã astfel problematica securitãþii
naþionale, ceea ce a generat confuzie în rândul publicului. Marea Britanie este
prezentã în Afganistan pentru a lupta împotriva terorismului sau pentru o opera-
þiune de peacekeeping? Confuzia opiniei publice s-a reflectat imediat în anchetele
vremii. Astfel, în 2012, aproximativ 46% dintre britanici nu ºtiau motivul pentru
care trupele britanice erau prezente în Afganistan27. În acelaºi an, 77% dintre
britanici au cerut retragerea trupelor dinAfganistan28. Interesant este însã alt aspect.
Începând cu anul 2007, elita britanicã (politicieni, militari) a arborat naraþiunea
strategicã a succeselor repurtate de trupele britanice înAfganistan. În pofida acestei
naraþiuni, diseminatã dupã cum spuneam atât de politicieni cât ºi de militari, 64%
dintre britanici credeau în 2009 cã rãzboiul din Afganistan nu poate fi câºtigat.
Ceea ce înseamnã cã naraþiunea strategicã a succesului nu a fost suficient de bine
articulatã încât sã convingã publicul de beneficiile create de prezenþa militarã
britanicã din Afganistan. Iar liderii politici nu au fost capabili sã comunice o
poveste militarã de succes. Cu toate acestea, naraþiunea strategicã a progresului
i-a permis ministrului apãrãrii sã anunþe, în 2013, cã Marea Britanie va opera redu-
ceri drastice de personal în Afganistan.

Un exemplu de cum nu trebuie conceputã o naraþiune strategicã l-a oferit
Suedia. Care a fost prezentã în Afganistan cu aproximativ 150 de militari, deºi
Suedia este o þarã care, din punct de vedere militar, preferã sã fie non-aliniatã, iar
ameninþarea teroristã în 2001 nu era foarte clarã la Stockholm. Naraþiunea strate-
gicã a Suediei privind rãzboiul din Afganistan a traversat mai multe metamorfoze.
Iniþial, în 2004, guvernul suedez a conceput o naraþiune strategicã care lega pre-
zenþa militarã a Suediei înAfganistan de ajutorarea autoritãþilor afgane ºi de oferirea
de securitate funcþionarilor ONU ºi altor funcþionari internaþionali. În 2006, mi-
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nistrul apãrãrii din partea Partidului Social Democrat a schimbat naraþiunea stra-
tegicã iniþialã. ªi a argumentat cã fãrã securitate nu existã dezvoltare, iar fãrã dez-
voltare nu poate sã aparã securitatea. Deci raþiunea pentru prezenþa militarã a
Suediei în Afganistan era preponderent umanitarã. În 2009, naraþiunea strategicã
mai suferea o modificare. Suedia participa la rãzboiul dinAfganistan pentru con-
solidarea propriei securitãþi. Un an mai târziu, în contextul enunþãrii doctrinei
contrainsurgenþei (COIN) înAfganistan, naraþiunea strategica a guvernului suedez
mai suferea un avatar. Prezenþa militarã a Suediei era justificatã de termenul
lung, respectiv de stabilizarea ºi dezvoltareaAfganistanului, precum ºi de termenul
scurt, respectiv antrenarea trupelor afgane de securitate. Schimbarea aproape per-
manentã a scopului misiunii militare a Suediei în Afganistan a creat confuzie nu
numai în rândul populaþiei, ci ºi al politicienilor. Aspectul cu adevãrat interesant
este cã ambivalenþa naraþiunii strategice a Suediei a fost rezultatul unui efort
conºtient ºi deliberat, prin care guvernul suedez a încercat sã mulþumeascã pe
toatã lumea, atât pe plan intern cât ºi pe plan internaþional29.

Polonia a trimis în Afganistan 200 de militari în 2002. Efectivul a crescut pânã
la 1 200 de soldaþi în 2007, ca urmare a diminuãrii prezenþei militare a Poloniei
în Irak, acolo unde Varºovia trimisese 2 600 de soldaþi (264). Polonia are o tradiþie
de participare la misiuni de menþinere a pãcii începutã dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. Mai precis, Polonia a fost printre primele state care ºi-au trimis militari
în misiunile de menþinere a pãcii iniþiate de ONU în epoca postbelicã. În perioada
post-Rãzboi Rece, Polonia a avut participare militarã în Kosovo ºi la misiunile
KFOR din Balcani. De asemenea, câteva sute de soldaþi au participat la misiuni
de menþinere a pãcii din Orientul Mijlociu. Sugestiv este cã în cultura de securi-
tate a Poloniei, militarii polonezi sunt percepuþi ca o forþã defensivã ºi elibera-
toare, ca susþinãtori ai pãcii, care aduc stabilitate comunitãþilor afectate de rãzboaie
îndelungate30. Participarea Poloniei atât la rãzboiul din Afganistan cât ºi la cel
din Irak – din partea Noii Europe (Rumsfeld) – a reflectat dorinþa guvernului de
la Varºovia ca Polonia sã fie perceputã ca „furnizor de securitate“. În concepþia
Varºoviei deci, neparticiparea ar fi generat percepþia cã Polonia era o þarã „con-
sumatoare de securitate“. Simultan, implicarea Poloniei în Afganistan ºi în Irak
a avut ca mobil ºi dorinþa guvernului polonez de a fi perceput pozitiv de partenerii
strategici, în special de cãtre Statele Unite ºi NATO. Ca urmare a implicãrii în
aceste conflicte, Polonia urma sã fie perceputã ca þarã atlantistã, care va primi
ajutor din partea aliaþilor pentru modernizarea propriei armate. Naraþiunea stra-
tegicã a guvernului polonez privind implicarea militarã în Afganistan a exploatat
o direcþie moralã. Prezentatã de ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski,
naraþiunea strategicã în discuþie a argumentat cã legãtura dintre istoria Poloniei
ºi cea a Afganistanului este mult mai strânsã decât s-ar putea crede. Lupta de eli-
berare a afganilor de sub opresiunea sovieticã, în perioada 1979-1989, ar fi ajutat
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lupta de eliberare a polonezilor, o conexiune la care nu mulþi s-ar fi gândit. Mai
exact, rezistenþa acerbã a afganilor împotriva Uniunii Sovietice a slãbit priza
geopoliticã a Moscovei asupra Europei Centrale, ceea ce ar fi condus la cãderea
Zidului Berlinului în 198931. Din acest motiv, populaþia Poloniei ar trebui sã ajute
societatea afganã în lupta acesteia pentru pace ºi stabilitate. Priza acestei naraþiuni
strategice asupra opiniei publice a fost însã extrem de slabã. În 2008, 73% dintre
polonezi solicitau încetarea participãrii militare în Afganistan. Acest procent s-a
menþinut neschimbat pânã în 2012. Explicaþia pentru mefienþa opiniei publice
privind participarea Poloniei la rãzboiul din Afganistan, precum ºi la cel din Irak,
constã în contra-naraþiunea strategicã articulatã de opoziþia politicã din Polonia,
care a erodat sistematic naraþiunea moralã propusã de Sikorski. Contra-naraþiunea
strategicã a opoziþiei a pedalat pe douã teme: tema economicã ºi tema politicã.
Opoziþia a susþinut cã o þarã precum Polonia, cu o situaþie financiarã relativ incertã,
nu-ºi permite sã se angajeze în campanii militare peste mãri ºi þãri. De asemenea,
opoziþia a argumentat cã acþiunea militarã a Poloniei nu era decât o strategemã
politicã prin care guvernul de la Varºovia, unul cu orientare de stânga, dorea sã se
punã bine cu administraþia neo-conservatoare de laWashington. Contra-naraþiunea
strategicã difuzatã de opoziþie a fost susþinutã de mesajul transmis aproape la unison
de mass-media din Polonia, care a prezentat o situaþie sumbrã într-un Afganistan
marcat de un numãr din ce în ce mai mare de victime din rândul civililor, de
atentate cu maºini capcanã, de recrudescenþa talibanilor ºi de progresele mini-
male înregsitrate de ISAF în Afganistan. Contra-naraþiunea strategicã a opoziþiei
a fost preluatã ºi de experþii în studii de securitate ºi de cãtre militari, cu conse-
cinþa punerii sub semnul întrebãrii, în mod repetat, a parteneriatului strategic
SUA-Polonia în spaþiul public. La aceasta a contribuit mai ales tema vizelor
pentru cetãþenii polonezi, care nu puteau cãlãtori liber în Statele Unite, în pofida
angajamentului militar consistent al Poloniei atât în Afganistan cât ºi în Irak.
Opoziþia a difuzat sistematic ideea cã Polonia ºi Statele Unite, deºi luptau umãr
la umãr în Afganistan, aveau alte preferinþe când venea vorba de cetãþenii polo-
nezi. Consecinþa asediului la adresa naraþiunii stratetice guvernamentale privind
participarea militarã a Poloniei în Afganistan a fost, dupã cum am vãzut deja, un
procent din ce în ce mai mare – constant peste 70% – de cetãþeni polonezi care
au solicitat retragerea trupelor poloneze din operaþiunile conexate cu rãzboiul
împotriva terorismului din Orientul Mijlociu.

Cazul Olandei, ultimul prezentat în cadrul acestui articol, este probabil cel mai
important. Este important deoarece constituie un exemplu elocvent pentru nece-
sitatea legitimitãþii practicilor de securitate. În Olanda, o naraþiune strategicã
neclarã privind obiectivele militarilor olandezi în Afganistan a generat nu numai
erodarea rapidã a acesteia, ci ºi delegitimarea puternicã a guvernului, care în cele
din urmã a fost înlãturat de la putere. Este vorba de guvernul condus de Jan Peter
Balkende, care s-a prãbuºit în februarie 2010, din cauza incapacitãþii politice de
a impune continuarea prezenþei militare a Olandei înAfganistan. Contribuþia mi-
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litarã a Olandei la rãzboiul din Afganistan a fost de 1 200 de militari în perioada
2005-2006. Apoi, din 2008 pânã în 2010, aceasta a crescut la 2 000 de soldaþi.
Evident, participarea militarã a Olandei în Afganistan trebuia justificatã în faþa
opiniei publice. Prima naraþiune strategicã a apãrut în 2006. Aceasta susþinea cã
militarii olandezi au ca obiectiv aducerea stabilitãþii, securitãþii ºi reconstrucþia
regiunii care le fusese alocatã32. A doua naraþiune strategicã apãrea câteva luni
mai târziu ºi era difuzatã de ministrul apãrãrii Kamp. Acesta preciza cã prezenþa
militarã a Olandei în Afganistan este justificatã de lupta împotriva terorismului
internaþional, de loialitatea faþã de NATO, precum ºi de dorinþa de a susþine im-
plementarea obiectivelor ONU. Apãrea astfel confuzia. Trupele olandeze erau
implicate în operaþiuni de luptã în Afganistan sau doar în operaþiuni de menþinere
a pãcii? Situaþia a devenit ºi mai confuzã, când guvernul olandez a lansat nara-
þiunea strategicã 3D – Defense, Diplomacy, Development. Abordarea nu era nea-
pãrat inovatoare, de vreme ce fusese deja utilizatã de Statele Unite, Canada ºi
Marea Britanie. Noutatea acestei naraþiuni strategice a constat mai degrabã în
reinterpretarea succesului. Care nu mai era unul de tip militar, ci mai degrabã de
un nou mod de abordare a rãzboiului, concretizat într-o conduitã specificã a sol-
daþilor olandezi în Afganistan. Aceºtia mergeau pe bicicletã, cu mitralierele la
spate. Sau chiar pe jos ºi stãteau de vorbã cu localnicii. Imaginea contrasta puternic
cu aceea a soldaþilor americani, care patrulau în vehicule blindate ºi erau pregãtiþi
sã deschidã focul în orice moment33. Foarte rar, soldaþii americani discutau cu
localnicii. În pofida eforturilor guvernului olandez, contra-naraþiunea strategicã
apãrutã a fost contondentã, puternic susþinutã de toate partidele de opoziþie – asta
apropo de consensul dintre elite pentru blocarea apariþiei unei contra-naraþiuni
strategice – ºi a marºat pe confuzia precizatã mai sus. În Afganistan, militarii
olandezi participau la o operaþiune de luptã sau la o operaþiune de reconstrucþie
social-instituþionalã? Cabinetul Balkende a replicat în douã moduri acestei con-
tra-naraþiuni strategice. În primul rând, cu naraþiunea strategicã 3D de mai sus,
Defense, Diplomacy, Development. Iar în al doilea rând, cu naraþiunea ink spot
(punctul de cernealã), care valorifica aspectul preciziei chirurgicale a implicãrii
militare a Olandei în Afganistan. Zona de acþiune a militarilor olandezi a fost
cartografiatã sistematic de diferite talk-showuri, iar extinderea teatrului de ope-
raþiuni era raportatã constant la imaginea ºi aria punctului de cernealã. Abordarea
de tipul ink spot corespundea dorinþei a peste 86% dintre cetãþenii olandezi, inter-
vievaþi în 2007 în cadrul unei anchete a German Marshall Fund of the United
States, ca trupele olandeze din Afganistan sã fie implicate în efortul de recon-
strucþie a þãrii. Doar 46% dintre subiecþi doreau ca militarii olandezi sã ia parte
la operaþiuni militare. E sugestiv deci cã guvernul Balkende a narat prezenþa mi-
litarã a Olandei în Afganistan în acord cu preferinþele populaþiei. Cu toate acestea,
contra-naraþiunea strategicã a opoziþiei s-a dovedit extrem de erodantã, fapt care
a dus în cele din urmã la prãbuºirea guvernului.
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În loc de concluzie

Puterea este procesul de metamorfozare a haosului în cosmos, a dezordinii în
ordine. Rezultã de aici cã ordinea sau coerenþa sunt mai degrabã construcþii sociale,
banalizate printr-un exerciþiu repetat de putere, aºa încât sã parã naturale. În
realitate deci, securitatea este un construct instituþional-cultural. Dacã acceptãm
aceastã aserþiune, potrivit cãreia securitatea este un construct cultural, atunci inse-
curitatea este la fel. Mai exact, ameninþãrile de securitate au ºi o componentã de
tip cultural, care þine de percepþii. Discursul securitãþii este cel mai important
discurs de legitimare a statalitãþii. Mai precis, securitatea este adevãrul ultim
care justificã existenþa statalitãþii.

Premisa articolului a fost complementaritatea dintre securitatea negativã ºi cea
pozitivã. Securitatea nu se rezumã doar la apãrare ºi doar la un singur actor, res-
pectiv statul. Securitatea are ºi alte obiecte de referinþã, mai ales indivizii, motiv
pentru care securitatea cotidianã, adicã predictibilitatea ºi încrederea în instituþii,
sunt (sau ar trebui sã fie) componentele majore ale oricãrei dezbateri despre secu-
ritate. Securitatea nu este un substantiv, ci mai degrabã un verb, ceea ce vrea sã
însemne cã securitatea este un proces. ªcoala de la Copenhaga a descoperit acest
aspect al securitãþii ºi a adus în discuþie procesul securizãrii, ca proces de marke-
tizare a ameninþãrii. Procesul securizãrii este modalitatea de alocare a resurselor,
în mod excepþional, pentru protejarea unui obiect de referinþã de o ameninþare
iminentã. Procesul securizãrii este declanºat, potrivit ºcolii, de un speech act,
adicã de un discurs de securitate. Discursul de securitate conþine o naraþiune stra-
tegicã, ce conferã o anumitã semnificaþie unui eveniment de securitate, astfel încã
practicile de securitate subsecvente, necesare pentru înlãturarea ameninþãrii, sã
fie considerate legitime de cãtre populaþie. Succesul securizãrii este condiþionat
de abilitatea actorului securizãrii de a persuada populaþia ºi, astfel, de a legitima
practicile de securitate subsecvente. Modul în care populaþia percepe atât discursul
securitãþii cât ºi practicile de securitate este fundamental pentru legitimitatea ºi
stabilitatea unui regim politic. Articolul a discutat sensul ºi condiþiile de succes
ale naraþiunilor strategice, pentru ca în ultima parte sã fie prezentate naraþiuni ºi
contra-naraþiuni strategice apãrute în patru dintre statele care s-au implicat în
rãzboiul din Afganistan.
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