Unitatea de învăţare nr.9
ROLUL DIPLOMAŢIEI PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
1. Conceptul şi interesele societăţii internaţionale
Dezvoltarea proceselor de integrare şi globalizare aduc schimbări majore nu doar
în planul vieţii economice şi politice internaţionale ci şi asupra relaţiilor diplomatice
desfăşurate de toţi actorii comunităţii internaţionale.
Având în vedere rolul important al diplomaţiei în soluţionarea problemelor cu
care se confruntă societatea contemporană, factorii de decizie au alocat mijloace
suficiente pentru pregătirea temeinică a diplomaţilor, iar investiţia făcută pentru instrucţia
unor oameni de elită în acest domeniu şi-a arătat efectul 1.
Tactul diplomatic trebuie să însoţească în toate acţiunile unui diplomat având în
vedere că statele nu au relaţii dezinteresate, ci doar au politici guvernate de interese. Un
diplomat instruit şi talentat va avea priceperea “să se retragă la momentul oportun” sau să
insiste asupra soluţiei pentru care are mandat”, atunci când intuieşte că sunt şanse de
reuşită. Rolul diplomaţiei este cu atâtâ mai mare, cu cât, în prezent, societatea
internaţională se confruntă cu aspecte noi pe care trebuie să le gestioneze, aspecte
influenţate de aprofundarea fenomenului globalizării mondiale.
Conceptul de Societate Internaţională (Gesellschaft) nu apare explicit în dreptul
internaţional, care protejează doar noţiunea de comunitate internaţională2 (Gemeinschaft)
– introdusă pentru prima dată de I. Kant 3 şi preluată mai târziu de mulţi cercetători 4. În
consecinţă, lucrările de specialitate nu ne oferă analize aprofundate privind conceptul de
societate internaţională.
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2008, p.56-57;
2
Convenţia de la viena privind dreptul tratatelor, art. 53.
3
I. Kant, Metaphysical first principles of the doctrine of right, par. 61.
4
H. Lauterpacht, Function of law in the international community, 1966; R.J. Dupuy, La communauté
internationale entre le mythe et l’histoire, economica, unesco, 1986; M. Lachs, quelques réflexion sur la
communauté internationales, în mélanges virally, pédone, 1991, p. 349; b. Simma, op. Cit., p. 221-384,
P.M. Dupuy, Cours général de droit international public, în collected course, 2002, p. 245-268.
1

1

Diverşi autori specializaţi în relaţii internaţionale au abordat conceptul de
societate internaţională: Hedley Bull 5, E. H. Carr 6, C. A. W. Manning 7, Martin Wright8,
Gerrit Gong 9 sau Adam Watson 10, etc.
Pornind de la ideea că promovarea unui interes global presupune existenţa unei
societăţi, noi susţinem că dreptul internaţional nu ar putea avea ca obiect problemele
societăţii internaţionale dacă o atare societate nu ar exista. Promovarea unui interes
global este, în consecinţă, o trăsătură a epocii postcoloniale.
Cooperarea internaţională şi legiferarea internaţională reprezintă un mijloc de a
asigura predictibilitatea, pacificarea şi stabilizarea. În acest sens, statele au încă
responsabilitate faţă de interesele lor naţionale şi individuale, iar cooperarea interstatală
rămâne puternic influenţată de interesele lor individuale.
Societatea internaţională necesită un grad de „unitate culturală între membrii săi”.
Ea presupune o anumită formă de identificare globală, cu alte cuvinte sentimentul de a
constitui un grup (noi). Statele pot urmări bunăstarea grupului, indiferent de propriile lor
interese 11. Statele rămân raţionale, dar unitatea pe baza căreia ele îşi estimează utilitatea
propriilor lor acţiuni este sistemul.
1.1.Determinarea intereselor globale ale societăţii internaţionale
Promovarea intereselor globale se realizează prin izvoarele dreptului internaţional
(în special normele codificate). B. Simma a abordat această problemă atunci când a
declarat că „legiferarea prin intermediul cutumelor este incapabilă să satisfacă interesul
general în adevăratul său sens”, făcând aluzie la faptul că interesul comunităţii nu poate fi
deservit decât prin intermediul tratatelor 12. În mod similar, reglementările privind
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Drepturile Omului au apărut iniţial ca urmare a tratatului de lege înainte de a se cristaliza
parţial în dreptul internaţional cutumiar 13.
Motivul pentru care dreptul internaţional cutumiar nu este potrivit pentru
promovarea intereselor globale are la bază principalele caracteristici ale surselor acestui
tip de drept. Ideea de la care pornim este aceea că dreptul internaţional cutumiar nu
reprezintă un instrument pentru nimic 14.
Interesele globale care pot determina legiferarea internaţională nu sunt strict identice
cu un interes legal în sensul responsabilităţii legii statale. Există, totuşi, unele aspecte
comune. Conform responsabilităţii legii statale, interesul legal în îndeplinirea unei
anumite obligaţii este standardul care determină acele state care sunt afectate de
încălcarea sa. Gradul în care un comportament greşit încălcă un interes legal al altor state
determină genul de reacţie la care este îndreptăţit fiecare din aceste state.
O reglementare în îndeplinirea căreia toate statele au un interes legal din punct de
vedere al responsabilităţii statale este îndreptată, în majoritatea cazurilor, către interesul
global. Opusul raţionamentului nu este valabil, în sensul că nu toate obligaţiile care
vizează interesul global au un caracter erga omnes.
Normele internaţionale pot fi generate şi de organizaţii internaţionale. În această
privinţă, trebuie formulate unele comentarii la adresa puterii de legiferare a Consiliului de
Securitate. Atunci când acţionează sub egida Capitolului VII – care conferă Consiliului
puteri de legiferare – activitatea Consiliului urmează să fie îndreptată spre pace şi
securitate internaţională. În acest sens, Consiliul de Securitate urmăreşte un interes
global, cu alte cuvinte, pacea şi securitatea. Nu există nici o îndoială că în ziua de azi
conceptul de pace şi securitate s-a extins cu mult dincolo de ceea ce a fost prevăzut
iniţial, sfera sa cuprinzând încălcarea drepturilor omului, încălcarea autodeterminării,
răsturnările prin violenţă a unor guverne împreună cu consecinţele destabilizante care îi
urmează, proliferarea şi traficul de arme sau armele de distrugere în masă, terorismul.
Aceste fenomene sunt percepute ca ameninţări la adresa păcii mondiale.
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Consiliul poate dovedi că acţionează pentru promovarea unui interes global în dauna
altui interes global, aşa cum este ilustrat de măsurile sale privitoare la terorism şi la cele
care impun sancţiuni unor indivizi. Incompatibilitatea diferitelor interese globale nu este,
cu toate acestea, un fenomen rar, căci orice organism de legiferare este nevoit să facă
unele concesii privind diferitele pericole, iar Consiliul de Securitate nu diferă cu nimic în
această privinţă.
1.2. Impactul intereselor globale asupra ordinii publice internaţionale
Promovarea unui interes global poate avea efecte directe asupra existenţei ordinii
publice internaţionale. În orice ordine de drept există reguli cu caracter de politică
publică. Aceste reguli conţin, de obicei, unele principii fundamentale care stau la baza
ordinii de drept respective. Aceste reguli nu pot fi supuse nici unei derogări. Ordinea de
drept internaţională nu diferă cu nimic în această privinţă, conţinând reguli cu caracter de
politică publică. Acestea sunt regulile jus cogens de la care nu se permit nici un fel de
derogări convenţionale 15.
Trebuie să subliniem aici că regulile care vizează un interes global nu sunt neapărat
norme peremptorii (jus cogens) de la care nu se admit nici un fel de derogări. Un stat
poate totuşi consimţi la o anumită reglementare pentru deservirea interesului global fără a
fi pregătit să-i confere un statut de nederogabilitate. Opusul nu este valabil.
Reglementările care au un caracter de jus cogens sunt de obicei reglementări care vizează
un interes global 16.
O reglementare are caracter de jus cogens tocmai datorită faptului că statele
consideră aceasta ca fiind singurul mod de a se asigura că un interes global nu este
înlocuit de un interes special ulterior 17. Încălcarea unor obligaţii internaţionale – acestea
fiind obligaţiile care aveau caracter de jus cogens – trebuiau considerate crime ale căror
comitere ar atrage consecinţe specifice 18.
Existenţa reglementărilor cu caracter de jus cogens este relevantă pentru
determinarea reglementărilor care vizează interese globale. Cu toate acestea,
15
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reglementările cu caracter de jus cogens şi reglementările care vizează interese globale nu
sunt perfect asimilabile.
1.3. Diplomaţia şi dreptul internaţional în promovarea intereselor globale
Comunitatea

internaţională

a

conştientizat

că

rezolvarea

diferendelor

internaţionale prin mijloace paşnice constituie o normă imperativă a dreptului
internaţional. Un număr destul de mare de norme juridice sunt dedicate reglementării
disputelor prin

mijlocele politico-diplomatice. Reglementarea unei dispute serveşte

interesului statelor implicate în disputa respectivă 19, însă, extinzând cadrul, putem afirma
că acest mod de soluţioare serveşte unor interese globale, având în vedere
interdependenţele dintre actorii internaţionali.
Justiţia, care la nivel internaţional trebuie administrată în primul rând în interesul
statelor, nu trebuie împiedicată să deservească şi interesele societăţii internaţionale.
Disputele internaţionale pot pune în primejdie stabilitatea mondială şi pot avea
consecinţe extinse foarte grave asupra binelui omenirii. Experienţa acumulată au
determinat statele să îmbrăţişeze în mod evident această idee. În acest sens, mecanismele
de reglementare a disputelor sunt percepute ca vizând pericolele la adresa societăţii
internaţionale ca un tot unitar. Putem spune că mecanismele de reglementare a
conflictelor urmăresc un interes global chiar şi atunci când sunt limitate la o comunitate
de state. În ciuda caracterului său neuniversal, un mecanism de reglementare a disputelor
continuă să deservească interesul tuturor statelor. Pacea şi prosperitatea dintr-o regiune
contribuie la pacea şi bunăstarea globală şi, din acest motiv, este o preocupare pentru
întreaga societate internaţională.
Situaţia mecanismelor de reglementare a disputelor mixte care oferă o anumită
poziţie unor persoane individuale este diferită. Acestea cu siguranţă promovează un
interes global. Organisme de monitorizare cum ar fi Curtea Europeană pentru Drepturile
Omului sau Comitetul pentru Drepturile Omului nu au ca prim scop menţinerea păcii, ci
asigurarea respectului pentru drepturile omului, iar ca mecanisme pentru asigurarea
respectării drepturilor omului, este evident că urmăresc un interes global. Acelaşi lucru
poate fi spus şi despre mecanismele de aplicare a dreptului internaţional penal. Aceste
19
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5

mecanisme asigură respectarea dreptului internaţional penal, care serveşte în sine un
interes global 20.
În vreme ce aproape toate statele percep drepturile omului ca promovând un
interes global, reglementările jus ad bellum pot fi înţelese ca deservind diferite tipuri de
interese. În acest sens, s-ar putea afirma pe de o parte că, statele au sacrificat posibilitatea
de utilizare unilaterală a forţei pentru considerente normative, iar pe de altă parte s-ar
putea susţine că, acceptarea de către fiecare stat a unei asemenea reglementări serveşte în
primul rând un interes propriu.
Dreptul internaţional poate fi un mijloc de abordare a problemelor societăţii
internaţionale în ansamblu. Aceasta nu înseamnă că interesele globale nu pot fi urmărite
în afara sferei dreptului internaţional, căci aceste interese pot fi foarte bine deservite de
politică. Practica ne-a demonstrat că statele nu s-au dat în lături de la a apela la dreptul
internaţional pentru a promova interesele societăţii internaţionale. Interesul global joacă
un rol semnificativ în legiferarea internaţională. Importanţa interesului global în
legiferarea internaţională susţine consensul iminent între cercetători conform căruia
dreptul internaţional este, de asemenea, şi public, deoarece el abordează problemele
societăţii internaţionale.
Marile puteri ale lumii, toţi marii şefi de stat vor continua să recurgă la serviciile
diplomaţiei şi ale diplomaţilor pentru atingerea scopurilor în cunoaşterea obiectivelor
politice declarate sau secrete ale aliaţilor sau competitorilor, precum şi în elaborarea sau
adaptarea propriilor orientări de politică externă, în scopul apărării intereselor proprii cu
o eficienţă sporită în mediul continental şi mondial.
Harta politică a lumii este o dimensiune dinamică în care s-au schimbat şi se vor
produce schimbări în multe privinţe prin încheierea şi desfacerea alianţelor, prin
întocmirea şi semnarea de noi acorduri şi tratate, prin noi înţelegeri şi noi forme de
cooperare instituite, care nu de puţine ori au fost încălcate sau modificate, necesitatea
implicării diplomaţiei va continua să fie într-o continuă creştere. Prin respectarea
regulilor şi principiilor dreptului internaţional, diplomaţia şi actul diplomatic sunt coloana
fundamentală pe care se sprijină politica externă în scopul reprezentării intereselor
Vezi Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Andruş, David Ungureanu, Instanţe judecătoreşti
internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pp.256 şi urm.
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statelor. Diplomaţii au un rol activ în convorbirile diplomatice în cursul cărora sunt
dezvoltate importante resurse potenţiale ca subiect în sugerarea soluţiilor, mod de
convenienţă al partenerilor şi implicit al convergenţei intereselor reprezentate.
Rolul diplomaţiei pe scena politică internaţională este o adaptare continuă la
climatul şi dezvoltarea societăţii umane. Evoluţia diplomaţiei scoate în evidenţă
capacitatea acestui instrument de a se adapta la nevoi şi valori noi ale societăţii
internaţionale la un anumit moment şi într-un cadru istoric dat.
Diplomaţia statelor îşi foloseşte influenţa atât în interes propriu, cât şi în interesul
celorlalţi. Astfel diplomaţia dovedeşte că promovează prosperitatea şi sprijină valorile
democratice în lumea întreagă şi sprijină consolidarea stabilităţii şi bunăstării pentru toţi
cetăţenii.
2. Rolul activ al diplomaţiei secolului XXI –
în soluţionarea problemelor internaţionale
Diplomaţia la nivel înalt, în cadrul acestor conferinţe a făcut dovada că poate
aduce colaborarea între state sau că, poate să lanseze propuneri concrete de acţiune ale
statelor care s-au materializat, între altele, prin măsuri pentru eradicarea problematicilor
globale existente. Acest lucru a fost dovedit şi de cooperarea diplomaţilor la conferinţa
mondială de la Paris, din 1981, cu privire la ţările cel mai puţin dezvoltate ce a condus la
consacrarea acestei noi categorii geostrategice, ca reper în acţiunile organismelor
mondiale dar în special a ONU. Începând din anii 1960, solidaritatea între ţările sărace a
devenit o reper principal în formularea unor noi idei referitoare la dezvoltarea economică
şi socială.
Dezvoltarea socială s-a afirmat ca un subiect aparte şi special pentru diplomaţiile
lumii, în contextul creat după dispariţia confruntării dintre cele două blocuri ideologice
ale războiului rece.
Conferinţa mondială la nivel înalt privind dezvoltarea socială de la Copenhaga a
consacrat, la rândul său, conceptul de securitate umană asociat ameninţărilor globalizării
neîngrădite, deşi nu a putut să abordeze direct cauzele structurale ale sărăciei, şomajului
şi dezintegrării sociale.
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Conferinţele globale internaţionale nu sunt locuri de luare a unor decizii obligatorii.
Rolul definitoriu al acestor întruniri diplomatice este de a acţiona în numele comunităţii
internaţionale, de a aduce în atenţie idei aflate în competiţie, politici sau acţiuni ale
participanţilor la procesele politice internaţionale, dar şi ca o sursă de legitimare.
Împărtăşirea de cunoştinţe, alerta timpurie, monitorizarea şi tot ce este cunoscut
ca făcând parte din agenda internaţională sunt elemente interconectate care derivă din
funcţia diplomaţiei colective. Astfel, putem remarca în primul rând rolul conferinţelor
globale ca principal integrator al unor strategii sociale şi economice la nivel naţional şi
internaţional.
În al doilea rând, ele au trezit interesul politic şi al opiniei publice asupra noilor
probleme globale şi au influenţat politica şi acţiunea de la nivelul comunităţilor locale, la
cel planetar.
În al treilea rând, au adus pe agenda dezvoltării dimensiunile actualităţii,
semnalând probleme noi şi necesitatea unui nou tip de reacţie concertată la nivel global.
În al patrulea rând, au facilitat rolul unor participanţi noi şi au contribuit în acest
fel atât la diversificarea conceptelor alternative, cât şi la multiplicarea mijloacelor de
acţiune.
Pe de altă parte, este adevărat că nu se poate măsura cu precizie impactul
conferinţelor mondiale asupra programelor şi politicilor naţionale. Declaraţiile şi
planurile de acţiune adoptate de către diplomati, cercetatori, şefi de state sau alţi delegaţi
prezenţi reprezintă prin natura lor, mai mult aspiraţii şi proiecţii ideale şi mai puţin
programe fezabile, însoţite de mijloacele imediate de punere în practică.
Cu toate acestea, recomandările lor au produs efecte şi au contribuit enorm la
reaşezarea priorităţilor şi reformularea politicilor la nivel intern şi internaţional. Adesea,
ecoul acestor conferinţe ale diplomaţilor a căpătat o formă instituţională propriu-zisă,
cum este, aşa cum deja am menţionat, crearea unor ministere sau a unor departamente
speciale în ţările lor de origine.
Diplomaţia îşi aduce o contribuţie importantă cu privire la următoarele aspecte ale
societăţii contemporane:
-

ajută la dezvoltarea şi promovarea intereselor economice;

-

contribuie la îmbunătăţirea nivelului de trai a ţărilor sărace;
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-

contribuie la promovarea relaţiilor de politică externă şi securitate globală;

-

contribuie la promovarea intereselor şi drepturilor statelor.

-

contribuie la aplicarea practică a principiilor dreptului internaţional public.
3. Promovarea păcii şi democraţiei – obiective principale ale
diplomaţiei în epoca contemporană

Dreptul la pace al statelor şi al popoarelor este un drept fundamental şi imperativ,
de la el neadmiţându-se nici o derogare, realizarea lui în practica relaţiilor internaţionale
presupunând, în special, încetarea cursei înarmărilor, crearea unei pieţe unice controlabile
de armament, justa respectare a drepturilor economice, precum şi educarea tuturor
oamenilor şi popoarelor în spiritul păcii, toleranţei şi respectului reciproc, al colaborării şi
solidarităţii umane .
Trăsăturile diplomaţiei epocii contemporane, dominate de competiţie şi
concurenţă, impune diplomaţilor să încerce valorificarea la maxim a oricărui contact,
canal de comunicare sau mijloc de lobby pentru a aduce în atenţia partenerilor interesele
propriei naţiuni.
„Succesul diplomaţiei este în directă proporţie cu capacitatea de negociere a unor
politici aflate în competiţie” 21.
Fundamentul juridic al diplomaţiei trebuie să fie reprezentat în primul rând de
normele şi principiile dreptului internaţional 22.
Pe termen lung, diplomaţia contribuie la construcţia ordinii internaţionale care să
ducă la o rezolvarea disputelor dintre state şi va duce la bună cooperare dintre actorii
internaţionali 23.
Când mijloacele diplomatice încetează a fi utilizate în rezolvarea diferendelor,
expunerea forţei nu va întârzia să apară, distrugând bunul cel mai de preţ al oricărei
naţiuni şi al nostru comun - Pacea. „Pacea este un fenomen viu de mişcare, înfăptuit
treptat, un scop, o direcţie şi nici vorbă de odihnă şi delăsare”, definea Nicolae Titulescu

Robert Deutsch, Nicolae Titulescu - Discursuri, studiu introductiv, texte alese şi adnotări, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1967, p.89;
22
Victor Duculescu, Diplomaţia păcii, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, p.54;
23
G. R. Berridge, Diplomacy:… , op.cit., p. 149.
21
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pacea prin prisma diplomatică. „Atunci când glasul diplomaţilor nu se mai aude, intră în
acţiune glasul tunurilor” şi „când diplomaţia reintră în funcţiune, încetează confruntarea
armată” 24.
Promovarea păcii reprezintă o problemă de maximă importanţă în contextul
internaţional actual. Dreptul la pace se impune tot mai mult în discursul internaţional.
Numai într-un climat de pace pot fi realizate toate celelalte drepturi fundamentale ale
omului. Dacă dorim ca lumea să fie salvată de violenţă şi război, neînţelegerile şi
ignoranţa privind cultura celorlalte popoare care să determine conceperea unor politici de
subordonare a altor state şi care reprezintă una din cauzele primare ale războaielor, este
imperios necesară o creştere a conştientizării necesităţii menţinerii păcii.
Actuala configuraţie internaţională impune formularea unor noi modalităţi de a
înţelege şi a realiza stabilitatea, ca un element de importanţă strategică. Aceasta nu mai
poate fi bazată pe logica confruntării. Ea trebuie să fie rezultatul unei cooperări pozitive,
al unui Parteneriat pentru Pace şi Dezvoltare.
Educaţia pentru pace constituie cea mai sigură modalitate de eliminare a
agresivităţii, a violenţei, a terorismului şi a conflictelor dintre comunităţi. Ea reprezintă
un factor capabil de a contribui la crearea unei societăţi democratice. Pacea este o
aspiraţie a popoarelor, un imperativ fundamental al epocii noastre şi o finalitate prioritară
a educaţiei de astăzi şi de mâine. Pentru atingerea acestui deziderat, politica statelor ar
trebui să se concentreze pe configurarea unei păci durabile, în care diplomaţia,
interculturalitatea, studiile privind pacea şi dreptul internaţional să fie principalele puncte
ce guvernează peste interesele statelor.
Unul dintre cele mai grave conflicte existente în epoca contemporană este cel al
civilizaţiilor sau al culturilor diferite. S-a afirmat că există o „Ciocnire a civilizaţiilor”, iar
„dimensiunea centrală şi cea mai periculoasă a politicii globale pe cale de apariţie va fi
conflictul între grupuri ce aparţin de civilizaţii diferite” 25.

Dumitru Mazilu, Diplomaţie Europeană, Momente memorabile de confruntare şi afirmare a naţiunilor
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008, p.6;
25
Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti,
1997, p.11
24

10

Problemele globale ale omenirii atrag atenţia opiniei publice mondiale asupra
decalajelor existente în dezvoltarea dintre state. Decalajele economice ale statelor sunt o
principală cauză a tensiunilor actuale.
Diferendele rezultate din dimensiunea decalajelor dintre state par a fi cauza
principală a neînţelegerilor dar şi un impediment în egalitatea în şanse a exprimării şi
implicit a promovării intereselor naţionale 26 . Existenţa unor inegalităţi în dezvoltarea
economică a diferitelor ţări sau în cadrul aceleiaşi ţări între diferitele sale regiuni
reprezintă o realitate cunoscută, în mare parte explicată şi doar parţial remediată.
Într-o lume globalizată din punct de vedere economic, unele probleme nu mai pot fi
gestionate la nivel naţional, şi sunt transferate la nivel internaţional către unele organizaţii
(UE, NATO), sau agenţii internaţionale. În acest context rolul statului trebuie reanalizat,
având în vedere faptul că societăţile teransnaţionale “delegitimizează” rolul tradiţional al
statului. 27
Analiştii relaţiilor internaţionale „au analizat lumea în termeni de Orient şi
Occident, Nord şi Sud, centru şi periferie” 28. Pe de altă parte, musulmanii au împărţit în
mod tradiţional lumea în Dar – al Islam şi Dar – al Harb, locuinţa păcii şi locuinţa
războiului” 29. Ulterior această distincţie a fost inversată la sfârşitul Războiului Rece de
către savanţii americani care au divizat lumea în zone de pace şi zone de turbulenţă.
Zonele de pace „includeau Occidentul şi Japonia, cu aproape 15% din populaţia lumii,
iar cea din urmă se refera la restul” 30 lumii.
Adevăratele graniţe din ziua de azi nu sunt acelea dintre naţiuni, ci dintre cei
puternici şi cei lipsiti de putere, cei liberi şi cei încătuşaţi, cei privilegiaţi şi cei umiliţi.
Plecând de la idealul zilei de azi în care prezentăm toata lumea ca vecină cu toată lumea,
putem considera că nu există pereţi care să separe crizele umanitare sau ale drepturilor
omului dintr-o parte a lumii, de crizele care ameninţă securitatea naţională în altă parte.
Dreptul firesc, fundamental al popoarelor de a trăi în pace se realizează în zilele
noastre, nu printr-o diplomaţie echivocă, ruptă de realităţi, ci printr-o diplomaţie
26

Ioan.D. Adumitrăcesei, Neculae G. Niculescu, Elena Niculescu, Economie Politică III -Decalaje
economice N-S, Editura Polirom, Bucureşti 1999, p. 23;
27
Ştefan Mâşu, Omenirea secolului al XXI-lea şi guvernul mondial, Editura RAO, 2011, p.376.
28
Ibidem, p.43,
29
Ibidem, p.43;
30
Max Singer, Aaron Wildavski, The real world order: Zones of peace, Zones of Turmoil, Chatam
House, New Jersey, 1993, p.46;
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deschisă, bazată pe dezvăluirea cu sinceritate a cauzelor diferendelor existente şi prin
căutarea celor mai potrivite soluţii pentru depăşirea stărilor conflictuale şi restabilirea
păcii 31.
Fiecare cultură şi tradiţie conţine în sine valorile toleranţei şi ale înţelegerii
reciproce ca unic mijloc al existenţei noastre. Realizarea unei păci durabile este un proces
care necesită constanţă şi implicare din partea tuturor participanţilor la viaţa politicii
externe. O educaţie pentru pace trebuie să conducă la formarea unei diplomaţii pentru
pace, eficientă şi care să reprezinte un instrument puternic la naţiunilor în lupta pentru
pace.
Regimurile politice pot sau nu pot fi democratice, pot fi sau nu pot fi totalitare,
răspunzând după o anumită concomitenţă la „producţia” generală a sistemului social 32.
Alegerea unuia sau altuia dintre aceste moduri de existenţă este o tentativă specifică de
organizare a conducerii societăţii. Se poate spune că un regim se naşte dintr-o alegere
politică şi nu valorează decât prin această alegere.
Indiferent de regimul politic pe care o societate l-ar avea, ea trebuie să accepte
anumite principii, cutume şi reguli care să-i orienteze activitatea politică într-un anumit
sens, determinând însă şi natura regimului. În acest cadru, orice colectivitate politică are,
prin însăşi natura sa, o Constituţie chemată să reglementeze forma puterii, principiile
succesiunii, raporturile dintre membrii colectivităţii şi autorităţi. În sens larg, ideea de
Constituţie, concepută ca organizare politică, este aceeaşi pentru toate tipurile de regimuri,
indiferent dacă este posibil sau nu a se face distincţie absolută între ele. Un regim politic
autarhic şi antidemocratic va avea, fireşte, o constituţie ce va restrânge drepturile şi
libertăţile democratice 33. Se poate aprecia, în această ordine de idei, că este posibil ca o
Constituţie care nu este autoritară să garanteze juridic şi material doar un număr restrâns de
drepturi din ansamblul celor considerate azi de comunitatea internaţională ca fiind inerente
naturii umane 34.

Dumitru Mazilu, Tratatul privind Dreptul Păcii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p.17;
T. Drăganu, op. cit., p. 266.
33
V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Drept constituţional comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1996,
p. 22.
34
T. Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 8 şi 9.
31
32
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Diplomaţia dispune de cunoaşterea mecanismelor de aducere la un acord comun
al statelor, dar legitimitatea şi competenţa de a contribui la procesul de democratizare la
scară globală trebuie să aparţină organismelor internaţionale. 35 Elaborarea treptată a
unui cadru normativ în materie, precum şi asimilarea şi sprijinirea planurilor de acţiune
concrete trebuie asumate de statele membre în diverse forumuri internaţionale
cristalizând o direcţie de reformă, care să reprezinte cheia altor transformări profunde.
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