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Acum trei luni un grup de istorici şi analişti politici au publicat sub
egida prestigiosului institut britanic Chatham House o analiză
lucidă a preconcepţiilor şi naivităţilor care afectează răspunsul
Occidentului la acţiunile agresive ale Rusiei. EFOR vă oferă
traducerea autorizată de autori a acestui raport. El pică la fix
pentru a înţelege politica Rusiei în regiune, de exemplu faţă de noul
guvern instalat în Moldova, ori subversiunea prin narative
distorsionate privind Al Doilea Război Mondial ce atinge de regulă
apogeul în august, luna pactului Ribbentrop-Molotov

Raportul de față
demontează 16 dintre
cele mai răspândite mituri
și prejudecăți care
modelează astăzi
percepţia despre Rusia în
Occident, clarificând
impactul nefast pe care îl

au ele asupra politicilor
occidentale. Pentru
fiecare din cele 16 se
arată cum ar trebui ca
Vestul să-şi reevalueze
critic poziţia pentru a
răspunde mai rațional și
eficient acțiunilor Rusiei.

16 mituri și prejudecăți în dezbaterea despre Rusia

Principalul argument în acest material
e acela că, deşi mulţi politicieni şi
decidenţi euro-atlantici tind să-şi ia
dorinţele drept realitate, de fapt nu
prea există perspective ca Rusia
să devină în viitorul apropiat un
partener cooperant şi constructiv
pentru guvernele occidentale.
Eforturile bine intenţionate de a
“îmbunătăţi” relaţiile cu Kremlinul
sunt sortite eşecului, deoarece
obiectivele strategice ale Rusiei,
valorile care o animă şi concepţia pe
care o are ea despre relaţiile dintre
state diferă radical de cele ale
Vestului.

Pe scurt
Politica țărilor occidentale în raport cu
Rusia nu și-a atins scopul principal,
acela de a construi o relație stabilă și
funcțională cu Moscova, întrucât
viziunea din spatele ei a fost adesea
nerealistă, sau pur si simplu eronată.
Studiul de față cheamă guvernele și
instituțiile vestice să își reevalueze
preconcepţiile despre Rusia pentru a
reacționa mai eficient în fața
provocărilor sale, din ce în ce mai
vizibile. „Eficient” înseamnă aici
descurajarea agresiunii rusești în
afara granițelor și, ulterior,
construirea unei relații mai puțin
antagonice cu Rusia, fără însă a
compromite principiile de suveranitate
și securitate, ori valorile fundamentale
pe care se întemeiază lumea vestică.

www.expertforum.ro

În acest scop, raportul discută 16
dintre cele mai răspândite „mituri” –
în sensul larg al definiției – ce
distorsionează dezbaterea asupra
politicilor occidentale în privința
Rusiei. Arătăm cum anumite
concepții eronate au devenit
surprinzător de răspândite în
cercurile de decidenți din Occident
(înțeles, în principal, ca incluzând
Europa de Vest și America de Nord).
De asemenea, raportul explică
impactul acestor concepții greșite în
2 privința Rusiei și, pentru fiecare caz în

parte, propune o alternativă mai bine
informată.
Originea acestor mituri poate fi
încadrată în câteva categorii mari.
Unele au sursa în Occident, în
presupunerile pe care le fac unii
politicieni și decidenți a căror
experiență de viaţă se reduce la
interacțiunea cu sisteme democratice
de tip occidental. Bunăoară,
convingerea că Rusia și Occidentul
împărtășesc un scop comun în relația
lor se bazează pe proiecţia propriilor
noastre valori asupra Moscovei și
presupunerea că avem în comun cu ei
o viziune privind principiile
fundamentale. La fel, argumentul că
sunt necesare sau dezirabile concesii
ale Vestului pentru a convinge Rusia
să coopereze în anumite situații. Tot
astfel, ipoteza că problema în relația
cu Rusia este lipsa dialogului
presupune că o deschidere mai mare
pentru dialog ar putea reconcilia
diferențele de opinie – când, de fapt,
conducerea actuală a Rusiei e puternic
motivată să mențină confruntarea
pentru a smulge concesii din partea
Vestului.
Toată mitologia populară de care
vorbim nu face decât să reflecte o
cunoaștere inadecvată a Rusiei. De
exemplu, impresia generală că regimul
este de fapt un one-man show
controlat de Vladimir Putin se bazează
pe insuficienta înțelegere a modului în
care e de fapt guvernat acest stat,
ignorând rolul important pe care alți
oficiali și instituțiile conduse de aceștia
le dețin în conceperea, negocierea și
implementarea politicilor publice. La
fel, presupunerea că ceea ce va veni
după Putin va fi oricum mai bun decât
conducerea actuală se explică prin
fireasca înclinație umană spre
optimism, în lipsa contactului cu
realitățile politicii și istoriei ruse.
O categorie separată de mituri
privește relațiile Rusiei cu China. De
exemplu, ideea că Vestul ca întreg s-ar
putea alia cu Rusia împotriva Chinei,
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ori că ar putea concepe un plan de a
antagoniza Rusia şi China, e un
artefact compus din mai multe mituri
– evident cu referire la natura
complexă a relației sino-rusești și
obiectivele pe termen lung ale Rusiei
în relaţia ei cu statele și instituțiile
euro-atlantice.
Mai toate miturile prezentate aici
s-au încetățenit în discursul politic
occidental şi ca o consecință
directă a lobby-ului și
dezinformării rusești bine ţintite.
S-au răspândit nu numai pentru că
apar spontan și cu bună-credință, ci şi
pentru că este în interesul Kremlinului
să le cultive. Unele reflectă aspirații
mai vechi ale Rusiei: un sistem de
securitate pan-european modelat pe
un proiect rusesc a fost pe agendă în
diverse forme încă din anii 1950. La
fel, anumite mituri reflectă o serie de
narațiuni strategice mai ample cu rol
de a legitima obiectivele de politică
externă ale Rusiei: de exemplu, ideea
că Rusia poate pretinde legitim o sferă
geografică de interes; sau ipoteza că
ucrainenii și belarușii, alături de ruși,
formează un mare popor slav,
neavând identități proprii și forme
statele separate. Alteori, scopul Rusiei
când alimentează un mit poate fi legat
de un obiectiv diplomatic punctual,
cum ar fi promovarea Uniunii
Economice Euro-asiatice ca proiect de
integrare economică echivalent UE.

Scopul prezentului raport e acela de a
de-mitiza aceste preconcepţii și a
încuraja decidenții politici occidentali
să-şi reevalueze poziţia; prea mult
timp ei au răstălmăcit natura relației
noastre cu Rusia. Punând sub semnul
întrebării premizele greşite ale
analizelor vizând Rusia și argumentele
eronate de politici bazate pe ele,
raportul de față invită politicieni și
oficiali din Vest să își reevalueze
poziția față de Rusia și în consecinţă
propriile decizii care au decurs de aici.
În aprilie 2021, președintele SUA, Joe
Biden, își exprima dorința de a avea
„relații predictibile și stabile” cu Rusia.
Nu era vorba despre un apel naiv la
“resetare”. O astfel de invitație
explicită la de-escaladare, însoțită de
un nou set de sancțiuni atent
calibrate, arată intenția clară de a
influența calculele cost-beneficiu pe
care le face Rusia și de a oferi acesteia
o cale către o relație mai bună și mai
puțin încordată cu SUA și cu
Occidentul în general.
Faptul că Rusia a respins rapid şi
apăsat oferta înseamnă că relația pare
să fi revenit la starea de instabilitate
obișnuită. Relația cu Rusia este totuşi
predictibilă într-o privinţă: analizele
din acest raport sugerează clar că
Rusia va continua în viitorul
apropiat să încalce principiile de
conduită acceptate internațional și
să comită nestânjenită agresiuni,
folosind drept justificare miturile
demontate în raport. Conducerea
rusă va continua, evident, eforturile de
redefinire a balanței puterii globale și
de negociere cu Washingtonul către
context mai favorabil Rusiei. Pentru
decidenții politici americani și aliații
lor, precum și pentru publicul larg, e
mai important decât oricând să separe
mitul de realitate în relația cu Rusia.
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Multe dintre aceste mituri, promovate
deliberat de Rusia sau nu, sunt
receptate cu naivitate în Vest pentru
că propun explicaţii comode unui
public care nu cunoaşte viziunea
istorică a Rusiei ori modul cum liderii
ei de azi definesc interesul național.
Propensiunea către această mitologie
oferă de asemenea scuze convenabile
pentru inacțiune – sau strategii de
auto-liniştire în faţa temerilor și
disconfortului la ideea că Rusia e un
adversar strategic, ori când suntem
confruntaţi cu acțiuni rusești
altminteri inacceptabile. Ca atare,

aceste mituri exercită o influență
corozivă asupra politicilor occidentale,
denaturându-le în direcţia unor
rezultate dezirabile pentru Rusia, dar
nu și pentru Vest.
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Miturile
Mitul nr. 1: „Rusia și Occidentul
sunt la fel de rele”
Narativul acesta spune că “Rusia se
poartă la fel ca oricare mare putere. A
avut și Vestul derapajele sale de la de
principiile de drept internațional, la fel
ca Rusia, nesocotitind pe alocuri
normele pe care le propovăduia. De la
destrămarea URSS, America s-a
considerat îndreptățită să considere o
lumea ca unipolară. Nu numai că SUA
încalcă dreptul internațional, dar se
pune pe sine mai presus de acesta.
Intervenția NATO în fosta Iugoslavie
nu a fost diferită de intervenția Rusiei
în Ucraina. O Americă încă ghidată de
Doctrina Monroe (orice intervenție a
unor puteri externe în cele două
Americi constituie o amenințare față
de SUA) nu ar trebui să facă morală
Rusiei despre sfere de influență în
fosta URSS. Iar UE este, în esență, un
imperiu nedeclarat”.
Această linie de argumentare extrem
de răspândită ignoră diferențe
semnificative de politici și conduită.
„Vestul” e o comunitate de interese și
valori comune; extinderea NATO și UE
s-a făcut la cerere, demand-driven.
Poate o fi UE imperiu, dar atunci este
unul pe bază de invitație. Extinderea
NATO s-a produs și ea tot la cerere:
cei din afară au cerut să fie incluşi, iar
cei dinăuntru au impus
„condiționalități” – iar nu invers.
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În al doilea rând, nicio mare putere nu
seamănă cu alta. Unele stârnesc
spaimă şi respingere, altele
sentimente de confort şi siguranță.
Polonia, Statele baltice și România își
doresc realmente mai multe trupe
americane în Europa Centrală și de
Est, nu mai puţine. Temerea
principală, chiar în rândul gaulliștilor
francezi, a fost mereu aceea că
americanii nu vor răspunde prezent la
4 o nevoie, nu că ar avea o prezenţă
prea masivă pe continent.

Rusia, în schimb, încearcă să impună
vecinilor o politică dură de „bună
vecinătate” cu sau fără acceptul lor, și
consideră că ar avea dreptul la o
„sferă privilegiată de interes”. În 2010,
când președintele Ucrainei, Viktor
Ianukovici, a abandonat ideea
integrării în NATO în semn de
deferenţă față de Rusia, aceasta și-a
mutat imediat furia asupra Acordului
de Asociere cu UE; Ianukovici a trebuit
să renunţe şi la acesta în 2013, sub
presiune extremă. Controversele cu
privire la intervențiile militare ale
Vestului nu pot fi comparate cu
duplicitatea, lipsa de diplomație și
încălcarea la grămadă a tratatelor ce
au precedat intervențiile Rusiei în
Georgia și Ucraina. Occidentul trebuie
uneori să-și explice mai bine deciziile,
într-adevăr, dar nu există nici un fel
de echivalență între acţiunile sale
şi cele ale Rusiei.
Parte din mediul universitar, unele
think-tanks, mass media, grupurile de
artişti ori diverse parlamente
îmbrăţişează această „echivalență
morală” ca pe o ortodoxie. Ea
predomină și în cercurile ce se vor
liberale din Rusia, din care vor ieşi
poate într-o zi viitorii lideri ai ţării:
oameni care condamnă regimul lui
Vladimir Putin pentru cinismul său, dar
care nu cred că politica externă a SUA
sau UE este fundamental diferită de a
lui. Având în vedere toate astea, mitul
e mult mai influent decât pare la
prima vedere.

Mitul nr. 2: „Rusia și Vestul
urmăresc același lucru”
Politicile occidentale de angajament cu
Rusia sunt sortite eșecului dacă pleacă
de la ideea că, la un anumit nivel,
interesele Rusiei și cele ale Vestului
trebuie să fie aliniate sau măcar
parțial suprapuse. Impulsul de a
normaliza relațiile fără a înțelege
cauzele fundamentale ale discordiei nu
face decât să înrăutățească lucrurile,
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nu să le amelioreze. Atât la nivel
strategic, cât și în detalii sectoriale,
obiectivele Rusiei și viziunea sa asupra
relațiilor dintre state sunt
incompatibile cu ceea ce statele și
societățile din Vest consideră
acceptabil. Pentru a păstra sub control
aceste conflicte și contradicții trebuie
admis că valorile și interesele
occidentale sunt ireconciliabile cu
cele rusești, iar relaţia pe termen
lung trebuie adaptată acestei realităţi.
Relațiile „normale” cu Rusia implică de
exemplu contracararea acțiunilor
ostile ale Moscovei; asta e o constantă
a istoriei noastre cu Rusia. Și totuși
aveturile distructive ale rușilor –
subversiune, crime şi asasinate,
război electronic nedisimulat sau
atacurile cibernetice diversioniste – ne
iau prin surprindere ori de câte ori se
întâmplă.

Mitul nr. 3: „Rusiei i s-a promis
că NATO nu se va extinde”
Deşi narațiunea trădării e populară în
zilele noastre în Rusia, de fapt URSS

Campania NATO în Kosovo din 1999 a
contribuit mult mai mult la
cristalizarea atitudinii anti-occidentale
în Rusia decât extinderea NATO în
sine. Cel de-al Treilea Pachet
Energetic, adoptat de UE în 2009, plus
ancheta din 2011 împotriva Gazprom,
acuzată de practici neconcurențiale, au
schimbat de asemenea tonul relațiilor
cu Bruxelles-ul. Nimic din toate astea
nu avea de-a face cu extinderea
NATO.
De-a lungul secolelor, istoria a arătat
că Rusia își asigură securitatea prin
influență în statele vecine.
Establishmentul său militar a crescut
cu ideea că Rusia trebuie mereu să
poarte războaie defensive în afara
granițelor proprii. N-avem nici o
dovadă că dacă UE și NATO nu se
extindeau, Rusia ar fi renunțat la
concepţia sa tradițională privind
securitatea. Repetarea obsesivă a ideii
că “Occidentul a trădat încrederea
Rusiei” ajută la păstrarea consensului
anti-occidental în societate, iar
răspunsul șovăielnic al liderilor NATO a
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Disonanţa cea mai periculoasă apare
probabil din interpretarea diferită a
conceptului de suveranitate. Diferența
majoră ține de ideea Rusiei că
numai marile puteri pot fi integral
suverane; națiunile mai mici şi mai
slabe, precum Ucraina sau chiar
Marea Britanie, sunt doar subiecţi de
influență în diverse grade, exercitată
de puteri real-autonome ca Rusia și
SUA. Prin urmare Rusia solicită
permanent să fie implicată în decizii
de politică externă dincolo de
granițele sale, într-o manieră total
incompatibilă cu valorile euroatlantice, potrivit cărora şi statele mici
trebuie să fie suverane și
independente. Pe scurt, Occidentul își
dorește o ordine internațională
fundamentată pe respectul față de
suveranitatea statală; Rusia își
dorește și se așteaptă să i se permită
limitarea suveranității vecinilor săi.

nu a primit niciodată o garanție
oficială că NATO nu se va extinde după
1990. Moscova pur și simplu
manipulează istoria pentru a păstra
consensul antioccidental pe plan politic
intern. În 1990, atunci când Mihail
Gorbaciov și-a exprimat acordul
pentru includerea Germaniei unite în
NATO, el nici nu a solicitat, nici nu
a primit garanții oficiale cu privire
la extinderea NATO dincolo de
teritoriul Germaniei. Dizolvarea
Pactului de la Varșovia și colapsul
URSS au schimbat situaţia de
securitate în Europa iar noii lideri ai
Rusiei nu au pus la îndoială principiul
conform căruia țările Europei erau
complet libere să facă propriile
aranjamente de securitate. La fel,
Actul Fondator NATO-Rusia, semnat în
1997, a recunoscut „dreptul intrinsec”
al tuturor statelor de „a alege căile
prin care să își asigure propria
securitate”.
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permis ca mitul să devină cu vremea
“fapt”. Decidenții politici ruși sunt mai
conștienți de realitatea istorică decât
omologii lor apuseni pentru că înțeleg
puterea retoricii dominante și o
folosesc în propriul avantaj. De
exemplu, de câteva luni de zile
Moscova vehiculează o interpretare
profund tendențioasă a motivelor
pentru care Stalin a încheiat pactul de
neagresiune cu Hitler din 1939.
Scopul e de a arunca asupra altora
vina declanșării celui de-al Doilea
Război Mondial – mai precis asupra
Poloniei, a cărei narațiune istorică a
epocii respective o contrazice pe a
Rusiei.

Mitul nr. 4: „Rusia nu e în
conflict cu Vestul”
Deşi liderilor euro-atlantici nu le place
s-o recunoască, starea naturală a
Moscovei e una de confruntare cu
Vestul. Un element esențial al
conflictului o constituie utilizarea unor
măsuri ostile neconvenționale, situate
deasupra pragului acceptabil pentru
activitățile pe timp de pace, dar fără a
se ajunge la ostilităţi deschise.
Kremlinul încearcă să submineze
interesele occidentale cu un set de
instrumente binecunoscut, cum ar fi
influenţarea alegerilor, asasinatele
aprobate de stat și războiul
informațional. E important de subliniat
că măsurile ostile neconvenționale și
acțiunile indirecte nu sunt doar
trăsături ale acestui conflict, ci
contribuie și la percepția (eronată) a
lipsei conflictului!
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Mitul nr. 5: „Avem nevoie de o
nouă arhitectură de securitate
pan-europeană, care să includă
Rusia”

Liderii ruși susțin ideea unui sistem de
securitate european bazat pe tratate,
6 extins la nivelul întregului continent,
care să înlocuiască structurile „euro-

atlantice” existente, și în special NATO.
Propunera e însă problematică fiindcă
ignoră diferențele fundamentale dintre
Rusia și Occident cu privire la
înțelegerea suveranității (vezi mitul
nr. 2). Rusia își dorește privilegiile unei
„mari puteri", limitări ale suveranității
țărilor vecine și o regulă după care
statele nu ar trebui să fie criticate
dacă în afacerile interne se încalcă
valorile democrației, drepturilor omului
și statului de drept. Această idee intră
în coliziune cu interese și valori
occidentale fundamentale. Astfel, chiar
și în cazul în care s-ar edifica o nouă
arhitectură de securitate paneuropeană, diferențele fundamentale
de viziune dintre cele două părți ar
împiedica funcționarea sistemului.
Decidenții occidentali ar trebui să
înțeleagă foarte clar că dezacordul cu
Rusia pe tema arhitecturii securității
europene e unul de adâncime; o
armonizare rapidă e puțin probabilă.
Politicienii occidentali și alți actori
publici trebuie să rămână calmi. Liderii
ruşi vor continua să tracaseze publicul
occidental și să-i submineze
încrederea în instituțiile europene de
securitate, amplificând pericolul de
instabilitate și război proiectat de
regulă asupra acestor structuri. În
sine, o relație proastă cu Rusia nu-i o
tragedie și nici nu subminează
neapărat interesele Occidentului.
Guvernele occidentale ar trebui să
trateze cu Rusia așa cum e ea, nu cum
le-ar plăcea lor să fie.

Mitul nr. 6: „Trebuie să ne
îmbunătățim relația cu Rusia,
chiar dacă aceasta nu face nici
o concesie, deoarece ea e prea
importantă”
Mitul are la bază premisa că
importanța geopolitică a Rusiei, clară
pentru toată lumea, plus interesul
economic reciproc și un fel de
compensație pentru pierderea
Războiului Rece ar reprezenta motive
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suficiente pentru o resetare reușită a
relației cu Rusia, iar rezultatul va fi o
relație pe deplin funcțională. „Puterile
de rangul doi" pot să devină astfel mai
vulnerabile în față intimidării sau
influenței ruse, dar asta n-ar fi decât
un nefericit efect colateral și/sau un
preț care merită plătit. Lăsând
deoparte cât de dubioasă etic ar fi
soluția, aranjamentul pur și simplu nar funcționa.

autodeterminare. Ar fi şi în
detrimentul ordinii geopolitice și al
securității internaționale, deoarece sar deschide astfel calea, fie și implicit,
unor acțiuni rusești – agresiune
teritorială, anexare, chiar și conflict
armat în cel mai propriu sens – ce pot
destabiliza vecinii Rusiei sau toată
Europa. Rusia s-ar simţi îndreptăţită
să domine statele vecine și să le
încalce integritatea teritorială.

Pe de-o parte, pentru că regimul tot
mai autoritar de la Kremlin se
sprijină în mod esențial pe
înfăţişarea Occidentului, a SUA în
special, ca amenințare la adresa
„fortăreței Rusia“. Există puține
domenii promițătoare pentru
cooperarea cu Rusia. Eforturile în
sectoarele cel mai des evocate –
securitatea cibernetică, Orientul
Mijlociu și Africa de Nord, comerțul –
au eșuat până acum din pricina
abordării iliberale a Rusiei față de
fiecare subiect.

Oricum mitul interpretează greșit
realități geopolitice contemporane,
cum ar fi acceptarea de către Rusia
(cu reticenţă) a unui al doilea actor în
vecinătatea sa, anume China (în
special când e vorba de extinderea
influenței Chinei în Asia Centrală).
Lăsând la o parte teoria “trădării
încrederii” (vezi mitul nr. 3), e oricum
îndoielnic că Occidentului ar fi în
măsură să ofere Rusiei o sferă de
influență, ori că un astfel de eventual
acord ar funcționa. Dacă nu analizăm
cu ochi critic doctrinele geopolitice
asociate temei riscăm să reproducem
pozițiile simpliste din epoca Războiului
Rece. Și, în timp ce unele state exsovietice și est-europene – și chiar
cetățenii lor – ar putea dori relații mai
strânse cu Rusia, niciunul nu
intenționeze să renunţe la drepturile
sale suverane.

De asemenea, trebuie avut în vedere
că Moscova nu inițiază vreo agendă de
cooperare; ele sunt invariabil iniţiativa
politicienilor și diplomaților
occidentali. Decidenții occidentali
trebuie să se aștepte ca viziunea pe
care o are Kremlinul despre Rusia,
aceea a unei „fortărețe” îndreptățite
să dețină un rol primordial pe glob,
dar amenințată de puteri externe, și în
special de SUA, să rămână şi în
continuare baza ideologică a
regimului.

Ideea că Rusia ar trebui să aibă
dreptul la o sferă de influență
exclusivă în alte state, în special în
Europa de Est și Asia Centrală, e
absolut problematică. E incompatibilă
cu valorile euro-atlantice privind
suveranitatea statală și dreptul la
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Mitul nr. 7: „Rusia are dreptul
la un perimetru defensiv – o
sferă de ‘interese privilegiate’
incluzând teritoriul altor state”

Presupoziţia că Rusia ar trebui să
dețină un perimetru defensiv, o
sferă de influență în vecinătatea
sa imediată care să împiedice
prezența oricărei alte puteri din
afara regiunii, ţine de o viziune
neocolonialistă. În plus, influența
economică și, din ce în ce mai mult,
militară a Chinei în zonele ex-sovietice
ale Asiei Centrale arată că Moscova e
de fapt pregătită să accepte un al
doilea jucător în propria ogradă, deşi
cu reticenţă. Toleranța Rusiei față de
extinderea Chinei în Asia Centrală se
datorează interdependenței lor politice
în efortul comun de a submina
arhitectura instituțională stabilită la
Bretton Woods şi dominată de SUA, ce
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a supraviețuit Războiului Rece.
Respectul evident al Rusiei pentru
interesele chinezeşti într-o vecinătate
comună subminează pretențiile
Moscovei la o sferă de influență
exclusivă.
În general, teoria sferelor de
influență ar trebui reevaluată și
adusă la zi, pentru a depăşi
modelele învechite de Realpolitik.
Sferele de influență ar trebui privite
azi ca nişte structuri sociale în care
regulile sunt permanent contestate şi
renegociate. Asemenea structuri au
evoluat o dată cu politica globală,
trecând dincolo de simpla supremație
materială asupra unei regiuni, către
un set de negocieri între state.
Adesea, prin conceptul „sferă de
influență” se sugerează că statele mai
mici nu au posibilitate să acţioneze
autonom (nu au agency); și totuși,
elitele din fruntea acestor state ar
putea, de fapt, să fie receptive față de
o relație ierarhică cu un stat mai
mare, dacă ea e benefică pentru
stabilitatea economică sau politică a
partenerului mai mic. O relație
asimetrică între două state nu trebuie
neapărat definită prin manifestarea
controlului și exclusivității; ea poate fi
efectul un parteneriat reciproc
avantajos şi acceptat.

Mitul nr. 8: „Trebuie să creăm o
breșă între Rusia și China
pentru a preveni acțiunea
conjugată împotriva intereselor
Occidentului”
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Ideea că Occidentul ar putea exploata
tensiunile dintre Rusia și China ține
atât de o înțelegere eronată a relației
dintre cele două țări, cât și de
supraestimarea posibilităţii de a
influenţa această relaţie prin presiune
din afară. Mitul are un corolar:
presupunerea că Rusia și China
formează o entitate strategică unică,
8 căreia i s-a „permis” cumva să se
dezvolte datorită neglijenței

decidenților occidentali. De fapt, așa
cum Occidentul nu a contribuit la
apropierea sino-rusă, tot astfel nu va
putea nici să o strice. Cele două puteri
au o compatibilitate ideologică
naturală, au economii și interese
complementare în mai multe domenii,
cum ar fi tehnologia, cooperarea
informațională și apărarea.
În același timp, mitul denaturează
relația sino-rusă, atribuindu-i o
convergență și un pronunţat caracter
conspirativ, ignorând în același timp
nevoia fiecărui stat de a-și păstra
complet autonomia în luarea deciziilor.
Cele două puteri au mai mult de
câștigat prin cooperare decât prin
competiție, astfel că Rusia și China au
ales să pună în plan secund diferențele
pentru o perioada de timp. Tensiunile
bilaterale latente pot reveni oricând în
viitor, dată fiind ascensiunea globală a
Chinei. Consolidarea unei „axe a
autoritarismului” nu are șanse
prea mari.

Mitul nr. 9: „Relația
Occidentului cu Rusia trebuie
normalizată pentru a
contracara avântul Chinei”
Apropierea de Rusia ca opțiune
strategică de contracarare a Chinei ar
putea avea loc în condițiile stabilite de
Kremlin, ceea ce ar însemna
sacrificarea suveranității altor state
post-sovietice, câștigată atât de greu.
În plus, îmbrăţişând acest mit noi
presupunem că Moscova chiar își
dorește relații normalizate cu
Occidentul și uităm că dacă ne-am
avea mai bine cu Rusia, indiferent de
prețul plătit, asta n-ar avea niciun
impact asupra ambiţiilor Chinei și
tendinței de creștere a capabilităților
sale. Deși încălcarea principiilor de
drept internațional și a drepturilor
omului de către China rămâne la fel de
blamabilă precum în cazul Rusiei, cel
mai important e faptul că o alianță cu
Kremlinul ar anula implicit posibilitatea
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unor relații sino-occidentale
sustenabile pe termen lung. Națiunile
occidentale nu-și permit luxul de a
se concentra exclusiv pe
provocarea reprezentată de China,
trecând cu vederea
comportamentul agresiv al Rusiei.

la un simplu instrument, EAEU nu este
capabilă să acționeze ca un integrator
în Eurasia, între altele pentru că Rusia
n-are de fapt niciun interes să
liberalizeze autentic comerțul, nici în
cadrul EAEU, nici prin crearea unui
regim de liber-schimb cu UE.

Temerile Occidentului de a „pierde”
Rusia în braţele Chinei se explică prin
percepţia că Rusia ar fi “pivotat” către
Est după 2014. E însă discutabil că
asemenea mişcare chiar a existat.
Deși relațiile Rusiei cu China s-au
consolidat încă din anii 80, conceptul
de „pivotare” e mai recent. În esență,
acesta e un construct utilizat de Rusia
pentru a irita publicul occidental și
pentru a crea impresia ca are opțiuni
strategice. Realitatea e că elitele
rusești rămân, în marea lor
majoritate, centrate pe Occident când
vor să identifice riscurile și
oportunitățile de politică externă.
Susținătorii normalizării relațiilor și-ar
dori o reîntoarcere la ceva similar
geopoliticii mecanice de secol XIX, în
care exercitarea puterii implica
schimbări frecvente de direcție și
alianțe, fără vreo referire la valori.

Originea problemei stă în faptul că, de
la bun început, Moscova a creat
EAEU ca mijloc de compensare a
pierderii de putere a Rusiei în
regiune în urma destrămării Uniunii
Sovietice, iar nu ca modalitate de
susținere a unei integrări economice
mai profunde cu membrii EAEU mai
mici (care contează prea puțin pentru
dezvoltarea economică a Rusiei). Chiar
dacă EAEU e înfăţişată ca piață
comună și set de reguli, de-a lungul
existenței blocului Rusia a recurs mai
mult la limbajul puterii în interacţiunea
cu ţările membre.

Mitul nr. 10: „Uniunea
Economică Euroasiatică este un
echivalent autentic și
semnificativ al UE”

Rusia nu are vreun interes în
liberalizarea comerțului cu UE,
deoarece e puțin probabil să
beneficieze de pe urma unei astfel de
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Rusia prezintă Uniunea Economică
Eurasiatică (EAEU) ca pe un partener
al UE într-o mare zonă de liber-schimb
ce s-ar întinde „de la Lisabona la
Vladivostok". În realitate, EAEU e un
proiect politic lipsit de elementele
unei adevărate piețe comune.
Rusia nesocotește chiar regulile
organizației prin intermediul căreia
încearcă să-și reafirme puterea și cu
care își dorește ca UE să coopereze.
Comerţul nu constituie o dimensiune
separată și nepolitizată în politica
externă a Rusiei, ci e subordonat
acesteia. Din cauza politizării profunde
a diplomației economice şi reducerii ei

Cum Rusia încearcă permanent să
promoveze EAEU, e important ca
decidenții occidentali să înţeleagă că
principalele beneficii pentru Rusia sunt
de natură politică. Uniunea e un mijloc
prin care Rusia influențează opțiunile
de politică externă ale altor state.
Discrepanța de anvergură economică,
plus factorii politici și militari, dau
Rusiei posibilitatea de a întreprinde
acțiuni unilaterale în cadrul EAEU, fără
costuri și consecințe semnificative
pentru ea însăși. Cu alte cuvinte,
Rusia ignoră chiar regulile organizației
prin intermediul căreia încearcă să-și
reafirme puterea, prupusă UE drept
partener. EAEU este dominată de
politicile comerciale ad-hoc ale Rusiei,
ce implică oferirea de avantaje ţărilor
loiale și sanționarea celor neloiale.
Numai că, în ciuda eșecului
tentativelor de a liberaliza comerțul
dintre UE și Rusia, ideea unei zone de
liber-schimb cu UEE rămâne extrem
de atractivă pentru unii din UE.
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măsuri: 82% din exporturile Rusiei
sunt resurse energetice, puțin
afectate oricum de barierele
comerciale. În alte sectoare Rusia este
necompetitivă iar agenţii ei economici
ar fi nevoiți să treacă prin
restructurări dureroase dacă ar fi
expuşi competiției internaționale.

Mitul nr. 11: „Popoarele din
Ucraina, Belarus și Rusia
formează o singură națiune”
Kremlinul prezintă tendențios istoria
regională pentru a legitima ideea că
Ucraina și Belarusul fac parte din sfera
de influență „naturală” a Rusiei. De
fapt, ambele țări au rădăcini
europene mai profunde decât ar
vrea Kremlinul să recunoască. Este
istoric inexact să afirmi că Rusia,
Ucraina și Belarusul au format
vreodată o entitate națională unică.
Dimpotrivă, Ucraina și Belarus au
rădăcini politice și culturale în
structuri eminamente europene cum
ar fi Marele Ducat al Lituaniei.
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Retorica Kremlinului, menită a
justifica pretenția Rusiei la statutul de
primus inter pares între republicile
post-sovietice, statuează dreptul
Rusiei de a se amesteca în chestiunile
interne ale vecinilor săi până în ziua
de azi. Ideea unei națiuni
„treimice” rusești pune sub semnul
întrebării specificul culturilor istorice
locale din vestul fostei URSS. A te
îndoi de autenticitatea identității
Ucrainei și viabilitatea
„bielorusismului” ca elemente de
construcţie națională servește la
înrădăcinarea de stereotipuri în opinia
publică internațională şi îngreunarea
integrării în Europa a celor două țări.
Conceptul de “națiune treimică” rusă
compromite astfel unicitatea culturilor
care s-au dezvoltat la marginea
vestică a Imperiului Țarist și ignoră în
mod clar notele specifice lingvistice
10 (limba ruteană) și religioase
(catolicismul și biserica unită).

Mitul rămâne în mod subconștient
ancorat în opinia publică a multor țări
occidentale, deși puţini diplomaţi
occidentali ar susține deschis aceste
pretenții ruseşti. Înclinaţia către astfel
de opinii e mai cu seamă vizibilă în țări
care împărtășesc un sentiment de
comuniune slavă și/sau ortodoxă cu
Rusia, în special Serbia, Bulgaria și
Grecia. Mulți oameni din regiunile
autoproclamate și secesioniste, cu
majoritate ortodoxă, cum ar fi
Transnistria și Abhazia, sunt de
asemenea tentaţi să accepte acest mit
drept realitate.
În al doilea rând, mișcările şi partidele
de extremă-dreapta din Europa
apuseană – în Austria, Franța,
Germania și Italia – au îmbrățișat
uneori acest mit al națiunii treimice
ruse. Într-adevăr, majoritatea
liderilor de extremă-dreaptă din
vest (plus câțiva ideologi de
extremă stângă) sunt convinși că
Ucraina și Belarus nu sunt națiuni
de sine stătătoare. Alţi susţinători se
regăsesc în rândul elitelor intelectuale
care admiră „Rusia eternă” ca formă
de civilizație superioară, ori printre cei
seduși de ideologiile neo-eurasianiste.
Cine crede că în 2014 Crimeea a fost
în mod corect „redată” patriei-mamă
își justifică poziția pro-rusă prin
stereotipuri de genul „oricum sunt
unul și același popor”. Mulți membri ai
parlamentelor europene de la drepta
extremă, dar și stânga extremă,
împărtășesc această opinie, ceea ce
afectează modul în care judecă ei şi
alte chestiuni referitoare la politicile
UE față de vecinii din est și Rusia. Se
acceptă de regulă interpretarea falsă a
Rusiei că în estul Ucrainei are loc un
război civil, iar pentru rezolvarea
acestuia e nevoie de federalizarea
Ucrainei. Evident, o astfel de „soluție”
ar slăbi și mai mult puterea Kievului în
teritoriile sale estice.
Acest mit tinde să supraviețuiască și
într-o serie de țări mici, în curs de
dezvoltare, aflate departe de zona
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eurasiatică: în Africa, Asia de Sud-Est
și insulele Pacificului, de pildă.
Detaliul e important deparece fiecare
dintre aceste țări ocupă un loc în
Adunarea Generală a ONU, acolo unde
Rusia are prilejul să își securizeze
voturile pe rezoluții potrivit intereselor
sale geopolitice. Conform unui
diplomat ucrainian, delegațiile acestor
țări par nostalgice după perioada
sovietică, când centralizarea însemna
că trebuia discutat doar cu Moscova,
fără atâtea alte complicaţii. Ele sunt
înclinate să considere că actualul
conflict ruso-ucrainian e mai degrabă
o ceartă de familie.

Mitul nr. 12: „Crimeea a fost
întotdeauna rusească”
Kremlinul propagă ficțiunea conform
căreia Crimeea s-ar fi „separat” în
mod legitim și voluntar de Ucraina,
„reunindu-se” cu Rusia în 2014. Dacă
rămâne necontestat, acest mit riscă
să submineze și mai mult integritatea
teritorială a Ucrainei, încurajând puteri
expansioniste în alte părţi de lume.
Accentuata militarizare de azi a
Crimeei și restricțiile de navigație
impuse ilegal în Marea de Azov
sporesc nivelul de vulnerabilitate în
Marea Neagră și Mediterana în fața
amenințărilor de securitate generate
de Rusia.

În Europa, o serie întreagă de partide
și politicieni, în mare parte din spectrul
populist de dreapta, având legături
puternice cu Kremlinul, au vehiculat
povestea că „Crimeea e oricum
rusească”. În plus, analiștii de politică
externă, de orientare realistă sau
înclinaţi către compromis (Grand
Bargain), propun ca încălcarea de
către Rusia a principiilor de drept
internațional în Crimeea să fie iertată,
ca semn de deschidere din partea
Occidentului, având în vedere istoria
specială a Crimeii și compoziția ei
etnică, predominant rusă.
De fapt Crimeea a aparţinut Ucrainei
sovietice mai mult timp decât Rusiei
sovietice. Există şi un alt mit foarte
răspândit, anume că peninsula ar fi
fost un cadou acordat Ucrainei în 1954
pentru a marca „unirea cu Rusia de la
1654”. Şi asta e greşit: transferul
Crimeii către Ucraina în anul respectiv
s-a făcut pentru a ajuta economia din
peninsulă, aflată într-o criză la
momentul acela din pricina penuriei de
apă și depopulării rurale.
Ideea că peninsula Crimeea ar
aparține de drept Rusiei trece cu
vederea grava încălcare de către Rusia
a principiilor de drept internațional și
deschide cutia Pandorei cu privire la
redesenarea granițelor și aprinderea
unor conflicte în alte părți ale lumii. Se
legitimează astfel perspectiva
neoimperialistă a Rusiei și logica
„sferelor de influență”, ambele
statuând, în mod eronat, dreptul
Rusiei de a acționa după cum dorește
în relația cu vecinii mai mici și mai
slabi, mai ales dacă există acolo o
proporție semnificativă de etnici ruși
sau populaţie vorbitoare de rusă.
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Realitatea e însă că peninsula Crimeea
a aparţinut Rusiei doar pentru o
scurtă perioadă din istoria sa. Înainte
de 2014 Crimeea fusese parte din
Rusia 168 de ani în total, deci mai
puțin de 6% din perioada istorică
menționată în documente. După
obținerea independenței Ucrainei
în 1991, în Crimeea nu a existat
vreo mișcare separatistă notabilă.
Ucrainenii, rușii și tătarii crimeeni au
coexistat pașnic în cadrul unei
autonomii lărgite, conform constituției
Republicii Autonome Crimeea.
„Referendumul” organizat de Rusia și

ținut în condiții de constrângere în
data de 16 martie 2014 a fost doar o
butaforie menită să oficializeze
ocuparea militară a peninsulei de către
Rusia.
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Mitul nr. 13: „Reformele de
liberalizare a pieței Rusiei din
anii 1990 au fost un eșec”
Mitul spune că reformele liberale de
piaţă în 1990 au dus la o recesiune
prelungită în Rusia. E adevărat că s-a
încercat atunci liberalizarea pieței iar
producția a scăzut puternic în cei şase
ani care au urmat, dar nu reforma a
fost cauza căderii economice.
Liberalizarea așa cum era
concepută inițial nu a fost
niciodată pusă în aplicare integral
sau adecvat în Rusia. Acolo unde
reforma chiar a fost implementată, de
exemplu în Polonia, declinul producției
a fost scurt și modest. Ce s-a
întâmplat în Rusia e că autoritățile au
fost slabe politic şi nu au putut
menţine cursul până la stabilizarea
economiei (controlul inflației,
gestionarea finanțelor publice), în
timp ce un alt pilon al reformei,
privatizarea, a fost viciat profund de
corupție. Convingerea greşită rămasă
de atunci că economia de piață e
cumva incompatibilă cu Rusia nu face
decât să slăbească politicile
Occidentului.
Putea terapia de șoc să funcționeze în
Rusia? Nu a fost implementată, deci
nu vom ști niciodată; reforma a fost
blocată de contra-reacţia socială și
politică. Poate că simpla existență a
unei asemenea opoziții făcea misiunea
imposibilă din start? Nu e clar.
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În Polonia, reforma a însemnat
înlăturarea unui sistem impus de o
putere străină. În Rusia, de pe altă
parte, planificarea centralizată a fost o
idee proprie, parte din stilul de viață
sovietic. Acest mit, cum că reformele
liberale ar fi devastat Rusia în anii
1990, pare foarte credibil pentru unii
decidenți europeni. Mai ales aceia
care, de stânga sau de dreapta,
privesc azi cu indulgenţă regimul lui
Vladimir Putin. Mitul crizei economice

declanșate în Rusia de reformele
liberale în anii ’90 e avantajos şi
pentru actuala conducere a Rusiei,
deşi chiar cei 2,6 milioane de siloviki1
care au stopat acele reforme împiedică
azi ţara să aibă o economie mai
eficientă și dinamică. În general
trebuie să privim cu scepticism orice
teză conform căreia ideile occidentale
poartă vina problemelor economice ale
Rusiei. Experiența reformei economice
din anii 1990 ilustrează un adevăr care
sare în ochi: ceea ce se întâmplă în
Rusia, având în vedere dimensiunile și
resursele ţării, depinde în primul rând
de decizia rușilor.

Mitul nr. 14: „Sancțiunile
reprezintă o abordare greșită”
Occidentul a impus Rusiei sancțiuni
pentru prima oară în martie 2014,
după anexarea Crimeei, apoi le-a
extins la o listă mai lungă de domenii.
Sancțiunile economice și-au
demonstrat deja valoarea practică și
normativă ca reacție la
comportamentul inacceptabil al Rusiei,
dar e nevoie de timp pentru ca ele să
funcționeze; eficiența lor nu ar trebui
judecată după standarde imposibile. În
ciuda unor voci care susţin contrariul,
sancțiunile au influențat acțiunile
Moscovei și au avut efect în ciuda
dificultăţilor de aplicare asupra unei
„ținte” mari și rezistente la presiuni.
Sancțiunile îndeplinesc și funcția
demonstrativă de a condamna
conduite politice inacceptabile și
reafirmă angajamentul colectiv față de
normele și principiile ordinii
internaționale.
Cei care susțin ridicarea sancțiunilor
invocând ineficiența lor rareori propun
politici alternative care să schimbe mai
repede comportamentul Rusiei. Se
cere înlăturarea regimului de sancţiuni
dar fără a pune ceva mai bun în loc.
Asemenea argumente sunt ori o
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strategie proastă, ori una izvorâtă din
rea-credinţă. Experienţa internaţională
cu sancţiunile ne învaţă că e nevoie de
răbdare strategică iar succesul
depinde de aplicarea lor credibilă,
fermă și consecventă de-a lungul
anilor sau, poate, deceniilor.
Sancțiunile sunt probabil instrumentul
cel mai puternic al Occidentului pentru
că se bazează pe punctele-forte ale
acestuia: dependența Rusiei de
tehnologie, capital și tranzacții în
dolari; și nevoia elitei ruseşti de ași pune la adăpost averea, departe
de statul de pradă cu ajutorul
căruia au dobândit-o iniţial.
Sancțiunile sunt un instrument de
precizie ce vizează persoane fizice și
sectoare, fără un impact prea mare
asupra populației generale, dacă le
comparăm de exemplu cu efectele
scăderii prețului petrolui sau alţi
factori structurali interni.

Mitul nr. 15: „Totul se reduce la
Putin: Rusia este o autocrație
centralizată, condusă cu mână
de fier”

Doar că în realitate guvernarea în
Rusia nu este one man show. Contrar
impresiei răspândite, mulți actori și
instituții pot avea un rol substanțial în
procesul decizional și implementarea
politicilor în teritoriu. Rolul personal al
președintelui e adesea exagerat, iar

Mitul nr. 16: „După Putin va
urma ceva mai bun”
Acest mit e întruchiparea triumfului
speranței asupra experienței și analizei
istorice. Rusia are problemele sale
structurale, dincolo de cele create de
guvernarea lui Putin. Sentimentul
antioccidental, fără a fi neapărat
generalizat, a fost amplificat de Putin
până a prins rădăcini în inimile și
mințile multor cetățeni ruși, inclusiv în
rândul tinerilor, pe anumite teme. Asta
nu se va schimba după plecarea lui
Putin pentru că societatea rusă suferă
de un sindrom post-imperial,
caracterizat de resentimente profunde
față de Occident, care, în ochii rușilor,
nu a permis țării lor nici să rămână o
superputere, nici nu i-a oferit o poziție
decentă în cadrul sistemului
internațional actual.
Ca atare, probabilitatea ca o Rusie
post-Putin să adopte democraţia
politică e chiar mai mică decât în
anii 1990. Aproape două generaţii sau maturizat după prăbușirea URSS,
dar ele au trăit sub Putin și tind să fie
mai degrabă pro-sovietice decât antisovietice în viziunea generală despre
lume. De ani de zile nu au mai avut

www.expertforum.ro

E tentant să crezi că Vladimir Putin ia
singur toate deciziile importante din
Rusia; apoi politicienii și birocrații
aplică fără greş instrucțiunile lui cu
ajutorul unui sistem numit „verticala
puterii”; iar instituțiile politice, cum ar
fi parlamentul și autoritățile regionale,
nu fac decât să execute dorințele
liderului. Proiectarea imaginii de
putere a lui Putin serveşte scopurilor
informaționale ale Kremlinului de a
înfăţişa lumii un președinte cu forţă
absolută – ceea ce, normal, crează
emulație şi în alte state
nedemocratice.

observatorii externi ignoră sau nu
înțeleg rolul organelor colective (de
exemplu, Administrația Prezidențială și
Consiliul de Securitate), ori
supraestimează nivelul de competență
managerială și disciplină în aparat (de
pildă, decretele prezidențiale rămân
adesea neaplicate), ori nu iau în
considerare interesele proprii ale unor
actori din jurul lui Putin. Poate că el
are capacitatea de a interveni în toate
deciziile de stat, dar asta nu înseamnă
că o și face sau că dorește întotdeauna
s-o facă. Pentru a înțelege modul în
care funcționează guvernarea trebuie
să luăm în considerare puterea și
complexitatea birocrației ruseşti, a
cărei importanță va tot continua să
crească.

13

16 mituri și prejudecăți în dezbaterea despre Rusia

loc alegeri libere și corecte; șansele
minime care au mai rămas de a avea
democrație substanţială se evaporă
rapid. Pentru o guvernare
responsabilă și eficientă țara ar avea
nevoie de cadre noi în birocrația de
elită și la vârful deciziei politice, dar
astăzi în Rusia lipsesc condițiile de
cultivare a acestui profil personal.
Indiferent cine va fi succesorul lui
Putin, cultura politică a Rusiei va
continua să fieun obstacol în calea
unei relații mai constructive cu
Occidentul.



Recomandări

Gestionarea relației cu liderii
ruși

Fiecare dintre autorii volumului de
față a formulat, alături de analiza
mitului respectiv, o serie de
recomandări privind îmbunătățirea
deciziilor politice, care să fie mai bine
ancorate în realitate. Aceste
recomandări valorifică la maximum o
experiență îndelungată a experților
citați aici, experiență ce, spre
deosebire de cea a politicienilor, nu a
fost limitată sau constrânsă de
mandate electorale sau de toanele
modei politice. Pentru ușurința
prezentării, recomandările reunite de
noi sunt prezentate pe scurt și
grupate tematic.

Principiile de bază: înțelegerea
relației
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Este necesară înțelegerea faptului
că Rusia, la ora actuală, nu este un
partener al Vestului și se impune
recunoașterea realității acestui
dezacord. Există motive bine
întemeiate pentru care încercările
de a identifica teren de acţiune
comun cu Rusia au fost sortite
eșecului în ultimii 25 de ani:
interesele strategice ale
Moscovei și ale Vestului sunt
incompatibile.
Nu trebuie presupus implicit că
Rusia e interesată să coopereze

pentru a reduce tensiunile sau că
țările din Occident îi pot convinge
pe liderii ruși să-și schimbe poziția.
Confruntarea cu Vestul ajută
Kremlinul să-și consolideze
controlul politic pe plan intern.
Trebuie acceptat că o relație
proastă cu Rusia nu-i o tragedie,
dacă oricum nu ai mijloace de a o
îmbunătăți. Tensiunile diplomatice
constituie un rezultat inevitabil al
înțelegerii naturii sistemului politic
rusesc în stadiul său actual.



Trebuie identificat un obiectiv
realist al relațiilor cu Rusia: ce ar
trebui să aștepte Vestul de la
Rusia, ce este acceptabil și ce nu în
această relație? Trebuie definite
acțiunile „inacceptabile” și create
consecințe serioase atunci când
Rusia încalcă principiile și normele
de drept internațional.



Trebuie înțeles că și alți actori sau
instituții au un cuvânt de spus, nu
numai Putin, deci luate în calcul
atât limitele puterii lui Putin, cât și
importanța numeroșilor actori care
îl susțin și uneori îi constrâng
acţiunile.



Nu luaţi anticipat decizii mizând pe
ameliorarea liniei politice după
plecarea liderilor actuali. Putin și
anturajul său urmează
principiile tradiționale şi vechile
orientării rusești; politica lor
externă conflictuală nu ar trebui
considerată o anomalie istorică.

Sprijinirea Europei de Est și a
spațiului ex-sovietic


Trebuie insistat că Rusia nu are
dreptul la o sferă de influență
exclusivă în detrimentul
suveranității vecinilor săi. Un veto
al Rusiei cu privire la politicile

ExpertForum (EFOR)

externe și de securitate al țărilor
independente de la periferia sa ar
trebui taxat ca fiind inacceptabil în
mod public, nu doar pentru că este
în antiteză cu valorile și prioritățile
occidentale, ci pentru că
destabilizează toate aranjamentele
de securitate ale Europei.


Trebuie respins conceptul
națiunii unice ruse care include
Ucraina și Belarus. Teza Rusiei
conform căreia națiunile slave
“centrale” reprezintă „un singur
popor” constituie o legitimare a
amestecului în problemele interne
ale acestor țări. Idee trebuie
contracarată deoarece constituie
un obstacol în calea dezvoltării
pașnice a ambelor state.



Angajamentul față de
suveranitatea, independența și
integritatea teritorială a vecinilor
Rusiei, inclusiv Ucraina, trebuie
menținut și comunicat fără echivoc
Rusiei. Ilegalitatea ocupării și
anexării Crimeii nu trebuie
bagatelizată sau uitată doar pentru
că subiectul e incomod.



Succesul programelor de securitate
NATO din regiunea Mării Baltice
trebuie valorificat prin extinderea
acestor programe și în bazinul
Mării Negre. Măsurile trebui să
includă o prezenţă avansată
întărită în Bulgaria, Ungaria și
România, şi să folosească noul
Enhanced Opportunities
Programme pentru Ucraina ca
modalitate de a ridica nivelul de
securitate în bazinul Mării Negre.



Acțiunile ostile ale Rusiei trebuie
denunțate sistematic, corect
atribuite și discreditate. Acesta
trebuie să fie un efort
multinațional, astfel încât să fie
subliniată și confirmată
solidaritatea internațională.

Rămânţi calmi! Regimul de la
Kremlin va continua să alimenteze
temerile publicului occidental și
încerce să slăbească sprijinul său
pentru instituțiile de securitate
europene, de exemplu prin
exagerarea pericolului de
instabilitate și război. Rusia dorește
ca adversarii ei să se teamă de o
escaladare.



Istoria contează, iar Rusia
manipulează realitatea cu un scop
precis. Oficialii occidentali trebuie
să fie bine informaţi, să aibă fler
istoric şi să fie gata să contrazică
interlocutorii ruși atunci când
aceștia prezintă narațiuni fake.

Rusia și China


Trebuie admis că, în situaţia de azi,
orice efort de a crea disensiuni
între Rusia și China ar fi inutil și
contraproductiv. Alianțele mai
eficiente pe bază de organizații
multilaterale sau regionale
reprezintă o modalitate mai
eficientă prin care guvernele și
instituțiile occidentale pot
contracara influența dobândită de
cele două țări, separat sau
împreună.



Relațiile sino-ruse nu trebuie
privite ca o mare conspiraţie; în
loc de asta ar trebui prioritizate
amenințările și provocările
punctuale la care Occidentul poate
răspunde cu succes. Prea multă
atenție acordată presupusului
parteneriat dintre cele două state
ne abate de la teme mai
importante, cum ar fi provocările
lansate de Rusia pe cont propriu.



Este important ca națiunile
occidentale să-și păstreze
capacitatea de a răspunde
provocărilor pe mai multe fronturi.
Mai multă atenţie pentru China nu
trebuie să însemne ignorarea
Rusiei.
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Securitatea internațională
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politici corecte în viitor.

Sancțiuni


Păstrarea regimului de sancțiuni
este cel mai puternic instrument al
Occidentului. Acesta e unul de
precizie, vizând persoane sau
anumite domenii, având un impact
minim asupra populației în general,
mai ales prin comparație cu alte
variabile structurale interne.
Occidentul exercită controlul
gradării sancţiunilor și poate deci
aplica măsuri mai ferme în situația
în care Rusia continuă să se
manifeste în mod inacceptabil.



Nu evaluaţi sancțiunile cu
standarde imposibile, pe care
inevitabil vor eşua. Ele singure nu
pot determina Rusia să dea înapoi
din cele mai importante acțiuni pe
care le-a întreprins. Însă nu există
vreun instrument de politică
externă care să-și atingă toate
ţintele. Sancțiunile actuale
influențează capacitatea și
opţiunile Rusiei și au descurajat
regimul să escaladeze agresiunea
în anumite situații.

Comunitatea de afaceri și
economia rusă
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Rusia nu trebuie lăsată să
folosească interesele comerciale
occidentale pentru a submina
principii importante. Recentul
fiasco cu gazoductul Nord
Stream 2 e un exemplu clasic de
cum abordarea „business first” în
relațiile interstate intră în coliziune
cu obiectivele politice și erodează
solidaritatea de grup.
Trebuie respinsă apăsat teza că
planurile occidentale ar fi de vină
pentru problemele economice ale
Rusiei. Narativul „umilirii și
exploatării” Rusiei de către
Occident în perioada post-sovietică
sună atractiv, însă e manipulator și
periculos, deci trebuie demontat
pentru a crea contextul unor



Având în vedere modul
instrumental în care Rusia folosește
diplomația comercială, dialogul UE
cu Uniunea Economică Eurasiatică
trebuie limitat la subiectele tehnice
deja aflate pe agendă. Orice
extindere tematică ar trebui
condiționată de îndeplinirea de
către Rusia a unor precondiții, de
pildă legat de acțiunile sale în
Ucraina și la angajamentele
asumate ca membru al Organizației
Mondiale a Comerțului.

Occidentul și predilecția erorii


Trebuie insistat pe transparență.
Ţările occidentale trebuie să
continue să devoaleze acțiunile
ostile ale Rusiei astfel încât
politicienii și cetățenii acestor țări
să fie suficient de bine informați
pentru a putea dezbate cele mai
adecvate măsuri de răspuns, care
trebuie și ele explicate public și
justificate. Explicarea politicilor
face parte din ciclul de policy
making.



Sunt necesare eforturi
suplimentare pentru a
preîntâmpina acuzațiile Rusiei de
ipocrizie. Guvernele occidentale își
vor consolida autoritatea morală
dacă acționează mai clar în
conformitate cu setul de valori pe
care îl propun public; vor fi
ascultate cu mai mult respect, își
vor putea apăra și promova
interesele mai eficient.



Investiți în expertiză şi
cunoaşterea Rusiei. Acest raport
demonstrează că o analiză bine
documentată a Rusiei va fi mereu
de o importanță crucială. Investiția
în Russia experts pe un evantai
larg de sectoare este una într-o
politică externă eficientă în raport
cu Moscova, deci în viitorul
securității Europei și Americii de
Nord.
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