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Pacea este cauza noastr`, a tuturor
În decembrie 2002, Adunarea General` a Organiza]iei
Na]iunilor Unite hot`ra ca ziua de 29 mai a fiec`rui an s` fie
marcat` drept Ziua Interna]ional` a Trupelor ONU de Men]inere
a P`cii. Ca prilej de a-i comemora pe cei care s-au jertfit pentru
cauza p`cii [i aduce un omagiu femeilor [i b`rba]ilor care au
servit [i servesc cu profesionalism, devotament [i curaj în aceast`
adev`rat` Armat` a P`cii. Nu întâmpl`tor. Era, dac` vre]i, o dorit`
[i necesar` completare, pentru c` în 1998, prin Rezolu]ia 53/25,
din 10 noiembrie, Organiza]ia Na]iunilor Unite proclamase perioada 2001-2010 Deceniul
Interna]ional pentru o Cultur` a P`cii [i Nonviolen]ei pentru copiii lumii
lumii. Mici sau mari,
indiferent dac` ne asum`m sau nu aceast` apartenen]`, dincolo de toate diferen]ele care
încearc` s` ne despart`, poate prea pu]in con[tien]i de cât ne une[te, suntem cu to]ii
copiii acestei lumi, Pacea fiind cauza noastr`, a tuturor.
În acest context, discut`m cu Excelen]a Sa, Jan Sorensen
Sorensen, Coordonatorul Rezident al
Opera]iunilor ONU în România.
 Men]inerea p`cii este un instrument unic [i dinamic, dezvoltat de
Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru
a ajuta ]`rile sfâ[iate de conflicte s`
creeze condi]ii pentru o pace
durabil`. Dar termenul peacekeeping nu se g`se[te în Carta Na]iunilor Unite [i exclude simpla defini]ie. {i atunci, este firesc s` pornim
de aici. Dag Hammarskjöld, al doilea
Secretar General al Organiza]iei,
plasa conceptul în Capitolul [ase [i
jum`tate al Cartei.– A[a este. Pare de
necrezut. Pe de o parte, men]inerea p`cii
este parte a activit`]ii ONU [i este
asociat` de majoritatea oamenilor cu
Organiza]ia. Pe de alt` parte, în Capitolul
VI din Cart` este men]ionat rolul ONU
în negocieri [i medierea conflictelor,
iar Capitolul VII se refer` la ac]iunile în
for]`. {i unele, [i altele, din panoplia de
mijloace de care dispun opera]iunile de
men]inere a p`cii. De aici, [i formularea
lui Hammarskjöld. Dar [i nemen]ionat`
în Cart`, activitatea s-a adaptat continuu
la schimb`rile produse în lume, evoluând
de-a lungul anilor de la simple ac]iuni de
observare [i patrulare la opera]iunile
complexe din zilele noastre. O istorie de
60 de ani, din moment ce prima misiune
de men]inere a p`cii a monitorizat în 1948
armisti]iul dintre Israel [i vecinii s`i arabi.
 În 61 de ani, au fost 63 de
opera]iuni de men]inere a p`cii. Una
pe an. Au fost suficiente pentru a
asigura pacea lumii? – Au fost ani în
care au fost demarate mai multe misiuni.
A[a cum au fost ani f`r` misiuni noi. Iar
în lume conflictele continu` s` fie
prezente. Din nefericire, opera]iunile de
men]inere a p`cii nu le pot preveni. Ele
intervin doar dup` izbucnirea conflictelor,
încercând s` le diminueze [i pentru a
consolida în]elegerile de pace stabilite
între p`r]i. Mai sunt [i conota]iile
geopolitice [i interesele celor care decid
în Consiliul de Securitate mandatul unei
noi opera]iuni de men]inere a p`cii. Dar
dincolo de toate acestea, trebuie s` ]inem
cont [i de ce s-ar fi întâmplat dac` ar fi
continuat [i s-ar fi dezvoltat conflictele
stinse prin misiuni de men]inere a p`cii.
 Cum au evoluat opera]iunile
ONU de men]inere a p`cii de-a
lungul anilor? – Pe vremea R`zboiului
Rece, rivalit`]ile dintre state paralizau
Consiliul de Securitate [i limitau
mandatul misiunilor. În general, acestea
vizau încetarea focului, stabilizarea
situa]iei, interpunerea de for]e-tampon
între p`r]i [i patrularea în zonele de
grani]`, astfel încât, în paralel, s` poat` fi
continuat procesul politic de negocieri
pentru semnarea unei în]elegeri de pace.
În consecin]`, misiunile tradi]ionale au
fost preponderent militare, fiind
constituite din observatori [i contingente

dotate cu armament u[or. Dup` încheierea R`zboiului Rece, s-a modificat
nu doar dinamica deciziilor din Consiliul
de Securitate, dar [i natura conflictelor,
prin apari]ia celor intra-statale. Odat` cu
ele, s-a modificat [i complexitatea
opera]iunilor de men]inere a p`cii,
devenite întreprinderi multidimensionale, care vizau în]elegeri de pace
atotcuprinz`toare, reconstruc]ia ]`rii,
edificarea armatei [i a for]elor de ordine,
dezarmarea insurgen]ilor [i integrarea
acestora în societate. Iar toate acestea au
implicat o alt` structur` a for]elor de
men]inere a p`cii [i alte termene, mai
lungi, pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite. Este cazul conflictelor din Irak,
Afganistan, Sudan, Liberia, Congo –

ar fi costat aproximativ 210 miliarde de
dolari, fiind luate în calcul atât pierderile
economice directe, cât [i costurile legate
de interven]ia militar` efectiv`. Cu mult
mai mult decât investe[te ONU în
men]inerea p`cii. Men]ionez în acest sens
c` bugetul perioadei 1 iulie 2008 – 30 iunie
2009 este de 7,1 miliarde de dolari.
 De-a lungul ultimelor [ase
decenii, misiunile ONU de men]inere
a p`cii au fost ghidate, în bun`
m`sur`, de principii nescrise. Care
este situa]ia în prezent? – Opera]iunile
de men]inere a p`cii au evoluat pentru c`
a sporit [i fondul de cuno[tin]e [i
experien]` ata[at acestora. În primul rând,
prin înv`]`mintele desprinse din ac]iunile
concrete. În egal` m`sur`, a contat îns` [i
faptul c` Organiza]ia Na]iunilor Unite a

narea c` liantul care îi une[te pe
contributori, în fond, sistemul ONU
de men]inere a p`cii, este compus
din trei elemente: mandate,
în]elegeri financiare [i, cel mai
important, opera]iunile efective. Ce
ne pute]i spune despre acest sistem
în contextul amintit? – Sistemul arat`,
în fond, cum ac]ioneaz` Organiza]ia
Na]iunilor Unite [i cum este controlat`
aceasta de c`tre statele membre.
Misiunile de men]inere a p`cii sunt
eficiente în m`sura în care sunt bine
planificate, coordonate [i desf`[urate [i
sunt expresia acordului referitor la
mijloace, instrumente [i resurse. Fie [i
implicit necesare, opera]iunile nu pot
exista f`r` în]elegeri consensuale, de
fond, pe termen lung între p`r]i, fiind
condi]ionate de capacitatea de a
r`spunde rapid la situa]ia de criz` [i de
consisten]a suportului care asigur`
finan]area, trupele [i logistica. Aceasta
este realitatea. Drumul spre pace [i, de
aici, spre o pace durabil`, este lung [i
anevoios. {i pentru c` opera]iunile de
men]inere a p`cii trebuie integrate întrun efort colectiv [i complex, care
urm`re[te nu doar stingerea propriu-zis`
a conflictului, ci [i dimensiunea
umanitar`, de reconstruc]ie a institu]iilor
în vederea unei bune guvern`ri [i, nu în
ultimul rând, dezvoltarea economic`.
Dar dincolo de toate aceste considera]ii,
cel mai convenabil este s` previi. Este
mai bine [i mai ieftin s` previi. Într-atât,
încât se spune c` un dolar investit în
dezvoltare echivaleaz` cu 10 dolari în
ajutoare umanitare [i 100 de dolari

În ultimii 25 de ani, a lucrat pentru ONU. Pentru oameni. Pentru pacea
[i bun`starea lor. Mai ales, pentru cei care nu le au. De la începutul lui
2008, se afl` în România. Are 60 de ani. Îl întreb direct: O slujb` pentru o
via]`? Zâmbe[te cald, natural, neprofesional. Cum avea s` o fac` de multe
ori pe parcursul interviului. Este adev`rat, nu în toate momentele sale. {i
îmi r`spunde c` a mai activat în mediul universitar [i în diploma]ie. Acum
lucreaz` pentru ONU. Lucreaz`, în egal` m`sur` îns`, [i pentru România,
[i pentru oamenii ei. {tiu c` are o agend` înc`rcat`. Îl întreb totu[i: Timp
liber? Zâmbe[te. Înaintea unui r`spuns extrem de scurt [i, probabil, u[or
de dat: Doar pentru familie.

conflicte în interiorul grani]elor, dar care
au implicat [i implic` [i interesul statelor
vecine, obligate astfel s` devin` p`r]i ale
solu]iei.
 Când discut`m despre opera]iunile de men]inere a p`cii este
firesc s` folosim cifre reale. De
exemplu, în toate aceste opera]iuni,
care au costat aproximativ 54 de
miliarde de dolari, peste 2.500 de
oameni [i-au pierdut via]a. A încercat
cineva s` întocmeasc` o statistic`
virtual`, cu victimele [i pagubele care
ar fi rezultat în urma r`zboaielor care
nu s-au mai extins, prin interven]ia
trupelor de men]inere a p`cii? –
Extrem de dificil de realizat a[a ceva. Este
greu s` evaluezi pierderile din situa]iile
reale, cum ar fi costurile produc]iei
nerealizate, ale reducerii de productivitate, mai ales c` evalu`rile trebuie
f`cute pe termen lung. Cu atât mai mult
ceea ce s-ar fi putut întâmpla dac`…În cele
din urm`, ceea ce conteaz` este c`, pe de
o parte, prin interven]ia trupelor de
men]inere a p`cii, distrugerile materiale
[i pierderile de vie]i omene[ti au fost cel
pu]in limitate. Pe de alt` parte, r`zboaiele
cost` mult mai mult decât opera]iunile
de men]inere a p`cii. Este suficient s`
amintesc faptul c` Primul R`zboi din Golf
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vizat [i fundamentarea teoretic` a acestor
misiuni. Din 2008, str`dania s-a
materializat în documentul doctrinar The
UN Peacekeeping Operations –
Principles and Guidelines, elaborat în
beneficiul [i pentru orientarea participan]ilor la opera]iunile de men]inere a
p`cii, în care esen]iale sunt z consensul
p`r]ilor pentru desf`[urarea efectiv` a
misiunii, z impar]ialitatea [i z utilizarea for]ei doar pentru ap`rarea personalului [i a obectivelor misiunii. Pricipiile se intercondi]ioneaz` [i se sus]in
reciproc. Iar mandatul care permite desf`[urarea trupelor destinate men]inerii p`cii
le implic` pe toate. Pentru c`, în ultim`
instan]`, respectarea principiilor [i liniilor
directoare asigur` încrederea p`r]ilor în
for]ele ONU, f`r` de care eficien]a opera]iunilor este greu de atins.
 În februarie, 2009, un grup de
oameni politici cu putere de a decide
[i exper]i în domeniul men]inerii p`cii
participau la o conferin]` organizat`
de Universitatea Princeton, desf`[urat` pe tema supradimension`rii [i
suprasolicit`rii opera]iunilor de
men]inere a p`cii în contextul noilor
provoc`ri la adresa securit`]ii lumii.
O lun` mai târziu, Richard Gowan,
prezent la dezbateri, afirma într-un
articol intitulat Viitorul opera]iunilor
de men]inere a p`cii, în rela]ie cu
oboseala politic` [i supradimensio-

Director: colonel R`du] B|LB|IE, tel. 021/3275261;
Loc]iitor: colonel Francisco STOICA, tel. 021/3275291

ADRESA REDAC}IEI:

Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3,
O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382.
Tel./fax 021/327.52.91, tel./fax 021/327.52.61

Tiparul executat
la TIPOGRAFIA S. A. Slobozia

z Redactor-[ef: locotenent-colonel Dan G\ju, tel. 021/322.66.34
z Redactori-[efi adjunc]i: locotenent-colonel Gheorghe Vi[an,
tel. 021/327.52.90, maior Florin {perlea, tel.021/322.66.34.
z Secretar de redac]ie: c`pitan Viorel Amz`rescu, tel. 021/322.67.92
REDACT
ORI
ORI: z c`pitan Dan Scutaru z locotenent Constantin Mireanu
REDACTORI
z locotenent Constantin Pi[tea z Irina-Mihaela Nedelcu z ing. Mihail
Ricinschi z Bogdan Oproiu z Marilena Georgescu z Cecilia Sfetcu.
z Silvia Mircea

aloca]i interven]iei militare. {i asta
pentru c` r`d`cina conflictelor este
deseori de natur` economic` [i social`,
iar dezvoltarea asigur` cel mai bine
stingerea tensiunilor care le provoac`.
 Pe lista principalilor contributori la opera]iunile de men]inere a
p`cii, primele locuri sunt ocupate
de ]`rile în curs de dezvoltare, a[a
cum, pe aceea[i list`, sudul pare s`
domine nordul. De ce? Este o
problem` de credibilitate? – {i de
credibilitate. Trebuie s` men]ionez îns`
c` statele dezvoltate [i Nordul contribuie
consistent la finan]area misiunilor de
men]inere a p`cii. Exemple în acest sens
sunt Statele Unite, Fran]a, Marea
Britanie, în general, statele europene
mari [i mici, statele scandinave [i,
bineîn]eles, România. Iar prezen]a
Sudului pe lista amintit` poate fi explicat`
nu doar prin credibilitate, ci [i prin
compensa]iile acordate – cam 1.100 de
dolari, pe lun` – pentru asigurarea
trupelor participante în opera]iunile de
men]inere a p`cii. În acest context,
pentru statele în curs de dezvoltare,
sumele alocate de ONU sunt suficiente
s` finan]eze atât opera]iunile de
men]inere a p`cii, cât [i, la un nivel
opera]ional ridicat, propriile for]e
armate. Ceea ce conteaz`. Dincolo de
aceste argumente, este important de
[tiut c` trupele de men]inere a p`cii sunt
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rodul consensului p`r]ilor [i al deciziilor
Consiliului de Securitate [i c`, provenind
dintr-un mozaic de ]`ri, ele ac]ioneaz` sub
o comand` unic`, pentru îndeplinirea
unor obiective precise. Ceea ce face ca
neutralitatea [i profesionalismul lor s` fie
mai importante decât regiunea din care
provin sau gradul lor de dezvoltare.
 Opera]iunile ONU de men]inere a p`cii continu` s` evolueze
conceptual [i opera]ional, pentru a
face fa]` noilor schimb`ri [i provoc`ri. Dar [i pentru c` func]ia de
baz` a Organiza]iei este men]inerea
p`cii [i securit`]ii lumii. În acest
sens, care crede]i c` este viitorul
acestor opera]iuni? Sunt cu adev`rat
supradimensionate? Este nevoie de
o reform` a domeniului? – În primul
rând, va exista acest viitor. Misiunile de
men]inere a p`cii vor continua s` existe.
Pentru c`, din p`cate, vor continua s`
existe [i instabilitatea regional`, [i
conflictele. Iar criza financiar` va spori
instabilitatea, mai ales în ]`rile foarte
s`race. Pe acest fundal, opera]iunile de
men]inere a p`cii vor interac]iona cu
institu]iile regionale, care î[i vor asuma
[i ele rolul lor în aceast` direc]ie, ceea ce
va extinde din ce în ce mai mult aria
cooper`rii. Pentru asigurarea de resurse
[i alegerea celor mai potrivite modalit`]i
de ac]iune. Pentru un spor al capacit`]ii
logistice. Pentru o component` de
personal cât mai consistent` [i mai
specializat`. Pentru definirea mai exact`
a mandatului misiunilor de men]inere a
p`cii, care vor avea o durat` mai mare [i
vor fi mai complexe, dat fiind, dincolo de
caracterul militar, dimensiunile
economic`, social` [i politic` ale acestor
opera]iuni.
 A devenit men]inerea p`cii o
profesie? – Cu siguran]`. Pentru multe
]`ri [i pentru foarte mul]i oameni, care
au activat în cele 60 de opera]iuni ONU,
din care 16 sunt în curs de desf`[urare.
Dincolo de aceast` arie de recrutare, cu
siguran]`, trebuie men]ionat [i caracterul
din ce în ce mai complex al misiunilor, în
care componenta post-conflict cunoa[te
o cre[tere semnificativ` în importan]` [i,
în consecin]`, solicit` personal mai
numeros [i mai bine preg`tit profesional.
 Care este opinia dumneavoastr` fa]` de România, în calitate
de contributor la opera]iunile ONU
de men]inere a p`cii? – România poate
fi mândr` de prezen]a sa în procesul de
men]inere a p`cii în lume. În ultimii doi
ani, se num`r` printre primii 10 furnizori
de trupe [i are capacitatea de a asigura
personal specializat atât civil, cât [i
militar, în toate componentele misiunilor,
ceea ce este un lucru deosebit.
 Cum vede]i viitorul României?
– Judecând dup` istoria ultimilor ani, s-a
parcurs un drum lung, marcat de succese
în îndeplinirea unor obiective majore,
ceea ce ar trebui s` fie motiv de optimism
pentru to]i românii. {i nu m` refer doar
la prezen]a activ`, în NATO [i Uniunea
European`, ci [i la ridicarea nivelului de
trai, cel care asigur` viitorul genera]iilor
care vor veni. Este un r`spuns care se
refer` [i la poporul României, cel care a
ob]inut, de fapt, aceste succese, dar [i la
oamenii României, civili sau militari, care
sunt respecta]i pentru profesionalismul
pe care îl dovedesc în calitate de
participan]i la misiunile de men]inere a
p`cii desf`[urate azi în lume.
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