DEMNITATEA UMANĂ ŞI PROVOCĂRILE LUMII
CONTEMPORANE
LAURA ANTOANETA SAVA
Fenomenul globalizării şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale au atras după
ele apariţia pe scena politică a unui număr de actori non-statali (indivizi, asociaţii,
fundaţii, corporaţii trans-naţionale, grupuri de interese etc.) care s-au impus şi pe
plan internaţional, influenţând statele în procesul de elaborare a normelor de drept
internaţional.
Depăşindu-se teoria clasică a suveranităţii1, anumite limitări ale suveranităţii
statelor pot fi justificate uneori de raţiuni umanitare, deşi art. 2 din Carta de la San
Francisco statuează că nici una dintre dispoziţiile sale „nu autorizează Naţiunile
Unite să intervină în afacerile care sunt dependente în mod esenţial de competenţa
naţională a unui stat”. Principiul suveranităţii a prevalat asupra principiului umanităţii,
iar drepturile statelor au avut întâietate asupra drepturilor omului. Represiunea
populaţiei civile kurde, considerată simplă situaţie de tulburări şi tensiuni interne,
nu a putut autoriza decât în mod excepţional o intervenţie militară în primăvara
anului 1991, în timp ce invazia Kuweit-ului, stat suveran, de către Irak, a fost calificată
drept „conflict armat internaţional” după normele Convenţiei de la Geneva şi
protocolurile adiţionale din 1977, antrenând intervenţia coaliţiei autorizate de către
Consiliul de securitate al Naţiunilor Unite2.
Numeroase organizaţii non-guvernamentale au înţeles totuşi să intervină în
situaţiile de criză, în sensul acordării de ajutoare umanitare fără a urmări, prin
aceasta, să aducă atingere suveranităţii statelor. Autorii de specialitate au încercat
să adauge acestei „datorii de ingerinţă umanitară”, văzută ca o obligaţie morală, ajuridică pentru moment, un „drept la asistenţă umanitară”, un fel de drept de
creanţă pe care ţările slab dezvoltate l-ar putea opune statelor bogate în temeiul a
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numeroase texte internaţionale3. De la acest concept vast şi mult prea vag s-a trecut
la cel de „drept de asistenţă umanitară” odată cu adoptarea, de către Adunarea
generală a Naţiunilor Unite, la 8 decembrie 1988, a Rezoluţiei 43–131 privind
„asistenţa umanitară a victimelor catastrofelor naturale şi ale altor situaţii de
urgenţă de acelaşi fel”. Această rezoluţie, „reafirmând suveranitatea, integritatea
teritorială şi unitatea naţională a statelor şi recunoscând că sarcina de a a avea grijă
de victimele catastrofelor produse pe teritoriul său (...) revine statului respectiv”, îi
invită pe toţi cei care au nevoie de o asemenea asistenţă să uşureze îndeplinirea
acestei sarcini. Venind în aplicarea principiului subsidiarităţii, această rezoluţie
legitimează intervenţia de urgenţă a organizaţiilor non-guvernamentale sau a
persoanelor private (medici, personal de prim-ajutor) în caz de catastrofe naturale
sau alte situaţii asemănătoare (de exemplu, ajutorarea victimelor cutremurului din
Armenia din 1989 sau a celui din India din 1993)4. Ea a fost sprijinită şi completată
prin Rezoluţia 45–100 din 14 decembrie 1990 referitoare la instituirea culoarelor
sau coridoarelor umanitare pentru facilitarea accesului la victime.
Aceste intervenţii nu sunt de natură să atragă încălcarea suveranităţii statelor
în cauză: „oferirea de ajutoare alimentare şi sanitare unui stat a cărui populaţie este
grav ameninţată în ceea ce priveşte viaţa sau sănătatea sa nu poate fi considerată ca
o intervenţie ilicită în afacerile interne ale statului”5 deoarece are fundamente
juridice solide atât în dreptul internaţional general, cât şi în dreptul internaţional
umanitar referitor la conflictele armate6.
Organizaţia Naţiunilor Unite, mult timp fondată pe ideea că „orice stat are
dreptul inalienabil de a-şi alege sistemul său politic, economic, social şi cultural
fără nici un fel de ingerinţă din partea altui stat”7, a evoluat, în urma prăbuşirii
blocului comunist, spre un fel de universalizare, mai mult sau mai puţin impusă, a
modelului economiei de piaţă şi al democraţiei liberale, evoluţie marcată de diversele
rezoluţii adoptate de Adunarea generală O.N.U.8. Secretarul general O.N.U.
asigura, la 23 octombrie 1993, că „este de neconceput ca un stat să se ascundă în
spatele paravanului suveranităţii pentru a batjocori, pe teritoriul său şi la adăpostul
acestuia, principiile democratice şi drepturile omului”9. Această evoluţie, confirmată
3
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de reuniunile asupra „dimensiunii umane” din cadrul Conferinţelor asupra securităţii
şi cooperării în Europa (Viena – 1989, Copenhaga – 1990, Paris – 1990) şi din cadrul
Conferinţei mondiale de la Viena asupra drepturilor omului (1993) a făcut ca
O.N.U. să se angajeze din ce în ce mai mult în operaţiunile de asistenţă umanitară
şi luptă împotriva loviturilor de stat (Haiti, Burundi). De asemenea, Consiliul de
securitate a autorizat acţiunile militare pentru restabilirea democraţiei în temeiul
Capitolului VII al Cartei (Rezoluţia 917 din 6 mai 1994 pentru Haiti).
Semnarea, la Roma, la 17 iulie 1998, a Tratatului asupra statutului Curţii
Penale Internaţionale Permanente, cu sediul la Haga, pentru judecarea autorilor
genocidelor, crimelor contra umanităţii, crimelor de război constituie un real
progres al luptei contra barbariei şi nedreptăţii în lume10, progres discutabil însă
având în vedere că astfel se instituie „un mecanism de constrângere internaţională”,
de „impunere a unui sistem politic şi economic”11.
Ulterior, ONU a adoptat numeroase documente prin care solicită permiterea
accesului populaţiei civile la ajutoarele umanitare în conflictele fără caracter internaţional
(spre exemplu, Rezoluţia nr. 1265/1999 privind protecţia populaţiei civile în timp
de conflict armat, precum şi situaţiile din Sudan, Congo şi Afganistan).
Diversele probleme cu care se confruntă omenirea la nivel internaţional (precum
explozia demografică, traficul de droguri, terorismul internaţional, probleme de
mediu etc.) impun cooperarea interstatală pentru găsirea unor soluţii, fapt ce generează
creşterea fără precedent a interdependenţelor între state şi crearea unor noi organizaţii
internaţionale în interiorul cărora este regândit conceptul de suveranitate.
Edificarea şi menţinerea unor relaţii internaţionale paşnice şi a păcii mondiale
impun, ca cerinţe fundamentale, egalitatea suverană a statelor şi principiul reciprocităţii.
Astfel, manifestarea suveranităţii unui stat nu se poate face decât în condiţii de
reciprocitate12, cu condiţia respectării drepturilor altor state, a normelor şi principiilor
dreptului internaţional şi, în primul rând, a drepturilor omului, a respectului datorat
vieţii şi condiţiei umane. În contextul vieţii internaţionale, suveranitatea îşi pierde
caracterul de putere supremă şi absolută, lăsând loc umanităţii şi, implicit,
„suveranităţii limitate”.
Noul mileniu a adus după sine transformări profunde pe harta actuală a lumii
contemporane, divizată, în prezent, în state-naţiuni, unele având o identitate naţională
şi culturală relativ stabilă, altele situându-se în sfera de influenţă a marilor puteri
consacrate pe scena mondială.
Globalizarea şi-a făcut loc insinuant, erodând „zidul naţional” şi impunând o
nouă configuraţie mondială, prin tendinţele de a şterge graniţele fizice ale statelor
şi de a da naştere altui tip de frontiere, de regulă invizibile şi de altă natură13.
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Modificarea graniţelor tradiţionale, ca efect al globalizării, a determinat schimbări
esenţiale în dezvoltarea relaţiilor internaţionale, în perceperea şi conceperea rolului
statului naţional în acest context.
În epoca modernă, conceptul de securitate era strâns legat de existenţa statului
naţional, de dreptul acestuia la autoapărare în faţa agresiunilor venite din partea
altui/altor state prin folosirea forţei armate, de unde şi folosirea expresiei „securitate
naţională”.
În condiţiile globalizării, noţiunea de securitate are o arie de cuprindere mult
mai largă, înglobând, pe lângă dreptul fiecărui stat de a utiliza forţa armată pentru
a-şi proteja proprii cetăţeni, o gamă largă de domenii: securitatea energetică, securitatea
economică, securitatea politică, socială, financiară, informaţională, ştiinţifică şi
tehnologică, biologică, chimică etc., fiecare dintre aceste domenii corespunzând
tuturor tipurilor posibile de agresiuni14. În literatura de specialitate au fost exprimate
păreri15 potrivit cărora nu pot fi concepute mai multe tipuri de securităţi deoarece
securitatea trebuie văzută ca un ansamblu unitar, însă s-a căzut de accord asupra
faptului că nu există raporturi de excludere între diferitele nivele sau domenii ale
securităţii – securitate energetică, securitate economică, securitate regională, securitate
ecologică etc.
Dintre toate aceste tipuri de securitate, securitatea economică ocupă un loc
deosebit de important pentru nivelul de trai şi protecţia socială a cetăţenilor. În
circumstanţele actuale, securitatea a devenit axul central pe care se fundamentează
dezvoltarea economică a unui stat şi bunăstarea socială a cetăţenilor, iar securitatea
economică este pilonul central de susţinere a securităţii naţionale a statului.
În esenţă, securitatea economică „vizează asigurarea condiţiilor pentru
menţinerea activităţii economice în parametri normali şi contracararea a numeroase
tipuri de atacuri dintre care cele mai importante sunt: fraudele financiare; dependenţe
strategice; ciber-criminalitate; spionaj industrial; corupţie; economie subterană”16.
Securitatea economică ar trebui privită ca fiind: „un factor esenţial al securităţii
naţionale şi anume acela care asigură resursele şi echilibrul dinamic al celorlalte
componente ale acestui sistem (securitatea naţională); una dintre dimensiunile
securităţii naţionale, regionale şi planetare, deziderat al fiecărui individ, comunitate
umană, stat naţional etc.; obiectiv prioritar al guvernelor, al organizaţiilor regionale
şi internaţionale care au ca menire asigurarea şi garantarea securităţii umane
globale; stare a economiei naţionale văzută ca sursă şi fundament al eradicării
14
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Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare
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sărăciei, foametei, inegalităţilor sociale şi economice atât între indivizi, cât şi
diferite regiuni ale unor ţări”17.
Regionalism cultural, regionalism politico-administrativ, regionalism economic –
aceştia sunt pilonii pe care securitatea naţională a fiecărui stat trebuie să se sprijine;
pentru ca această construcţie a securităţii să nu se prăbuşească, aceşti piloni ar
trebui mai întâi cunoscuţi, apoi aplicaţi pentru a preveni orice situaţie generatoare
de conflicte şi instabilitate.
Tradiţiile locale diverse, diferenţele etnice reflectate în dialecte şi religii diferite,
au avut ca rezultat crearea ţărilor multilingve ca formă de protecţie a grupurilor
minoritare, precum şi la o autonomie administrativă a unor regiuni atât în statele cu
regim totalitar, cât şi în cele care aveau regim democratic. Acest fapt a generat o
dorinţă de autonomie reală care a „degenerat” în independenţă impusă ca formă de
drept internaţional. Flexibilitatea necesară în regionalismul politico-administrativ a
dus, sub forţa şi ameninţarea armelor, la o devoluţie a puterii legislative. Sub masca
libertăţii cetăţenilor de a hotărî şi controla direct procesul politic, sub pretextul
apărării drepturilor omului, s-a ajuns, în mod aberant şi pleonastic, la distrugeri
materiale şi ucideri colective ca pe timpul pogromurilor naziste şi epurărilor
otomane. Erodaţi de elementul etnic, factorul economic exprimat prin federalismul
fiscal şi eficienţa administrativă locală nu au putut opri izbucnirea unor războaie
între foşti parteneri.
Lungul şir de convenţii internaţionale (tratate, declaraţii) care s-au succedat
după a doua conflagraţie mondială a fost menit să limiteze dreptul statelor de a
recurge în mod discreţionar la mijloace şi metode de război18, crimele de război
fiind incriminate şi sancţionate ca fapte penale grave săvârşite pe timpul unui
conflict armat prin încălcarea regulilor şi principiilor privitoare la purtarea războaielor
prevăzute de dreptul internaţional umanitar.
Principiul necesităţii19 (care mai nimerit ar fi fost să se numească principiul
proporţionalităţii) constă în faptul că statele beligerante nu au dreptul de a folosi
forţa dincolo de limitele necesare atingerii scopului urmărit (anume victoria asupra
inamicului, şi nu nimicirea lui). Acest principiu a fost şi, din păcate, este deseori
înfrânt, mai ales când „dreptul forţei întrece forţa dreptului”, căci nimeni nu ar
putea spune cu certitudine care sunt limitele dincolo de care inamicul e nimicit.
17

Ibidem.
Expresia „mijloace de război” defineşte armele şi sistemele de arme prin care se exercită
materialmente violenţa împotriva inamicului. Expresia „metode de război” exprimă procedeele tactice
şi strategice utilizate în caz de conflict armat pentru a obţine victoria asupra adversarului (rezultă că
aceste procedee constau în folosirea efectelor armelor combinate cu mişcarea şi surpriza). A se vedea
în acest sens I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 105.
19
În evul mediu a apărut principiul cavalerismului (un soi de fair-play medieval care consta în
respect reciproc şi corectitudine în atac şi apărare în scopul de a împiedica manifestări de cruzime faţă
de răniţi, prizonieri şi populaţia civilă). Principiul era suspendat în privinţa reprimării răscoalelor
ţărăneşti el găsindu-şi aplicarea doar între feudali. A se vedea Gr. Geamănu, Drept internaţional
public, vol. II, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, pp. 443–444.
18
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Conform principiului umanităţii, beligeranţilor nu trebuie să le fie permisă folosirea
acelor forme de violenţă care nu sunt necesare pentru obţinerea victoriei, deoarece
războiul reprezintă un raport între state, şi nu între indivizi20. Acest principiu apare
ca fiind o dezvoltare, o precizare a principiului necesităţii, părţile la un conflict
armat având un drept limitat în alegerea mijloacelor şi metodelor de război21.
Utilizarea mijloacelor şi metodelor de război trebuie să fie diferenţiată în funcţie de
obiectivele militare sau nemilitare22 ale adversarului, atacurile urmând a fi îndreptate
doar împotriva primelor (nu şi împotriva populaţiei, persoanelor sau bunurilor
civile). Acest principiu rezultă din consacrarea ideii că singura raţiune şi scop
legitim al războiului este slăbirea forţelor armate adverse23.
Procesul de globalizare a cuprins iniţial sfera economică, extinzându-se apoi
treptat asupra relaţiilor sociale, culturale şi politice, asupra domeniului securităţii
naţionale, al drepturilor omului etc.
În primă fază, globalizarea de natură economică a însemnat extinderea pieţelor
şi a economiilor naţionale pe plan mai întâi regional şi ulterior pe plan mondial,
ca urmare a recunoaşterii liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi
capitalurilor, a dezvoltării relaţiilor dintre agenţii economici publici şi privaţi, a
implementării principiilor liberei concurenţe şi a liberei iniţiative. Totodată, extinderea
fenomenului globalizării la cel mai înalt nivel – cel mondial – a fost favorizată şi
de alţi factori: conştientizarea dezavantajelor economiilor centralizate, închise,
caracteristice regimurilor dictatoriale, şi dispariţia fundamentelor ideologice în
desfăşurarea şi întreţinerea relaţiilor economice dintre state.
Nu trebuie să uităm că globalizarea este un fenomen complex, cu multiple
implicaţii de natură economică, politică, socială (demografică, culturală, religioasă),
20

M.A. Marin, The Evolution and Present Status of the Laws of War, în „Recueil des cours”,
1957, II, vol. 92, p. 639, citat de A.I. Duşcă, D. Dănişor, T.E. Danciu, Discuţii privind conflictele
armate şi protecţia mediului înconjurător, în „Revista de Ştiinţe Juridice”, nr. 4/2006, pp. 118–119.
21
Principiul limitării dreptului de recurgere la forţă este exprimat astfel în documentele
internaţionale: „beligeranţii n-au un drept nelimitat în alegerea mijloacelor folosite spre a provoca
pierderi inamicului” (art. 22 din Regulamentul legilor şi obiceiurilor războiului terestru anexat la
Convenţia a IV-a de la Haga din 1907: art. 35 din Protocolul I de la Geneva din 8 iunie 1977). A se
vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 107.
22
Pentru a stabili distincţia între obiectivele militare şi obiectivele nemilitare (sau civile) au
fost utilizate mai multe criterii: fie „interesul militar pe care (direct sau indirect) un obiectiv îl prezintă”,
fie „interesul militar general acceptat”, fie „avantajul militar deosebit pe care un obiectiv îl conferă”.
Conform dicţionarului de drespt internaţional public: obiectivul militar este alcătuit din bunuri care,
prin natura, amplasamentul, destinaţia sau utilizarea lor aduc o contribuţie efectivă acţiunii militare şi
a căror distrugere totală sau parţială, capturare sau neutralizare oferă un avantaj militar precis. Din
punct de vedere juridic, obiectivul militar se caracterizează prin trei elemente esenţiale: a) natura
bunurilor, amplasarea lor şi destinaţia eminamente militară; b) contribuţia efectivă, directă şi indirectă
pe care acestea o aduc la acţiunea militară şi c) avantajul militar precis. Potrivit legilor aplicabile în
caz de conflict armat, doar obiectivele militare pot fi atacate de beligeranţi iar în caz de dubiu asupra
caracterului unui bun care este în mod normal afectat uzului civil este prezumat a nu fi utilizat pentru
a aduce o contribuţie efectivă acţiunii militare. A se vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 201;
Gr. Geamănu, op. cit., p. 456.
23
După cum rezultă din Declaraţia de la Sankt Petersburg din 11 decembrie 1869.
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militară şi ecologică, toate acestea producând efecte în plan juridic care pot fi atât
pozitive, cât şi negative. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor beneficii şi dezavantaje
este deosebit de importantă deoarece interacţiunile dintre ele pot fi distructive şi
pot crea noi riscuri, pericole şi ameninţări la adresa drepturilor omului, în general,
şi la adresa demnităţii şi securităţii umane, în special: „Evenimentele actuale din
mediul internaţional sunt efectul pervers al globalizării deoarece criza economică,
deşi pornită la nivel naţional, a atins foarte rapid dimensiuni planetare”24.
Globalizarea a adus cu sine şi numeroase speranţe şi idealuri pe care atât
naţiunile, cât şi indivizii şi le doreau împlinite: „marea speranţă a globalizării
constă în faptul că va contribui la creşterea nivelului de trai din întreaga lume:
ţările sărace vor avea acces la pieţele străine pentru a-şi putea vinde produsele,
investitorii străini vor putea pătrunde pe pieţele lor pentru a facilita obţinerea unor
produse noi la preţuri mai mici, iar graniţele se vor deschide, astfel încât oamenii să
poată călători în alte ţări pentru a se instrui, pentru a lucra şi pentru a trimite acasă
banii câştigaţi, ca să-şi ajute familiile şi să pună bazele unei noi afaceri”25. Aceste
speranţe pentru o viaţă mai bună nu sunt străine de ocrotirea demnităţii umane prin
asigurarea unui nivel decent de trai chiar pentru categoriile cele mai dezavantajate
ale populaţiei, prin consolidarea principiului solidarităţii sociale26 şi garantarea
unor drepturi de asigurări şi asistenţă socială care să protejeze cetăţeanul în cazul
producerii unor riscuri sociale.
În ciuda acestor aşteptări optimiste, realitatea a demonstrat că doar puţine au
fost statele care au avut de câştigat de pe urma globalizării, în sensul că Produsul
Intern Brut (PIB) a crescut, însă nici măcar în aceste situaţii globalizarea nu a fost
de natură să atragă avantaje pentru majoritatea locuitorilor ţărilor respective. Deşi
este aproape unanim recunoscut faptul că globalizarea prezintă avantajele ei, care
au prevalat asupra dezavantajelor, există şi „motive de îngrijorare”27 care, negestionate
în mod corespunzător, s-ar putea transforma în elemente de risc la adresa drepturilor
omului în general, asupra demnităţii umane, în special:
a) globalizarea este guvernată de legi nedrepte care avantajează doar statele
industrializate dezvoltate;
b) globalizarea acordă prioritate valorilor financiare înaintea altor valori,
cum ar fi preocuparea pentru drepturile omului, pentru mediul înconjurător sau
pentru viaţa însăşi;
24
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c) modalitatea de gestionare a globalizării a afectat suveranitatea ţărilor în
curs de dezvoltare, capacitatea acestora de a lua decizii, subminând democraţia;
d) deşi adepţii globalizării au afirmat la unison că toată lumea va avea de
câştigat din punct de vedere economic, există dovezi incontestabile că multe state
au avut de pierdut;
e) sistemul economic impus ţărilor în curs de dezvoltare este, în unele cazuri,
inadecvat realităţilor naţionale sau chiar dăunător.
O problemă recent apărută la nivel internaţional, dar care nu dă nici un semn
de redresare, este degradarea bunăstării şi a nivelului de trai al indivizilor, indiferent
de statul ai cărei resortisanţi sunt, pe fondul apariţiei crizei economice. Evident,
este vorba despre criza economică globală care a afectat toate statele lumii, iar
întrebarea care se ridică în mod inerent este dacă şi în ce măsură criza economică
internaţională poate fi o ameninţare la adresa drepturilor omului şi, implicit, la
adresa demnităţii. Incontestabil, criza a afectat economia naţională a mai tuturor
statelor, prezentând interes şi stârnind îngrijorare pentru forurile naţionale şi
internaţionale. Având în vedere legătura indisolubilă dintre drepturile omului şi
noţiunea de „stat al bunăstării”28, orice tip de ameninţare îndreptată din interior sau
exterior împotriva capacităţii economice reprezintă o agresiune la adresa individului
şi a demnităţii sale. Înlăturarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor, aceste
„ameninţări potenţiale, structurale şi permanente”29, reprezintă cele mai sigure căi
şi mijloace de prevenire şi protecţie utilizate de către factorii politici de decizie în
gestionarea politicilor economice şi de securitate.
Efectele unor dificultăţi de ordin economic sunt mult amplificate în condiţiile
globalizării, din cauza unor factori precum creşterea competiţiei, amplificarea comerţului
ilegal, proliferarea muncii la negru, creşterea inflaţiei şi şomajului etc. De altfel,
unul dintre cele mai grave efecte ale crizei economice mondiale este acela că a
determinat o anumită constrângere a bugetelor de stat, reflectată mai ales în limitarea
cheltuielilor cu salariile personalului bugetar, precum şi a celor destinate pentru
plata drepturilor de asigurări sociale şi de asistenţă socială. Evident că efectele crizei
economico-financiare au fost resimţite din ce în ce mai puternic la nivel naţional,
mai ales de economiile în curs de dezvoltare sau în tranziţie, nivelul programat al
bugetelor sociale nu a mai putut fi susţinut şi astfel nu au mai putut fi acoperite
nevoile unei mari părţi a populaţiei. Costurile planurilor de salvare şi relansare
economică, precum şi presiunile deficitelor bugetare în creştere au avut un impact
negativ asupra obiectivelor şi programelor din domeniul securităţii sociale.
Prin urmare, efectele oricărei crize economice de amploare se răsfrâng în
mod nedorit asupra capacităţii statului de a satisface la un nivel acceptabil toate
necesităţile în materie de protecţie socială a cetăţenilor, în sensul diminuării acesteia.
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Migraţia, depopularea, competiţia orizontală sau verticală30 pot pune în pericol
nu numai siguranţa indivizilor, ci şi securitatea şi bunăstarea acestora. Astfel, deşi
fenomenul migraţiei are rădăcini istorice în România, ţara noastră fiind prima ca
volum al migraţiei în spaţiul UE, încă nu se acordă atenţia necesară unui proces cu
implicaţii profunde pe termen lung asupra stabilităţii interne şi securităţii naţionale.
Se poate afirma că migraţia internaţională în scopul găsirii unui loc de muncă
reprezintă o dimensiune incomplet dezvoltată a globalizării, fiind totodată un exemplu
al modului în care a fost promovată globalizarea până în prezent. În contextul
intensificării migraţiei internaţionale, stabilirea unor mecanisme transparente care
să canalizeze migraţia spre modalităţi sigure, legale şi umane, va deveni stringentă
pentru maximizarea beneficiilor care rezultă din acest proces şi pentru minimizarea
riscurilor. Un eşec în această direcţie nu numai că va afecta negativ creşterea
economică şi prosperitatea globală, dar va alimenta migraţia ilegală, traficul cu
fiinţe umane şi alte activităţi ilicite. Modul în care migraţia va fi dirijată în interesul
statelor, dar şi al indivizilor, va reprezenta o mare provocare a secolului XXI. Migraţia,
fie ea voluntară sau forţată, este tot mai evident legată de alte aspecte presante,
precum dezvoltarea, comerţul sau drepturile omului, iar reconsiderarea acestora
trebuie să constituie parte integrantă atât în managementul conflictelor naţionale,
regionale sau locale (frecvent pot izbucni conflicte de ordin etnic sau religios, prin
intrarea pe teritoriul unui stat a numeroşi indivizi de aceeaşi etnie, religie etc.), cât
şi în rezolvarea conflictelor internaţionale, construirea şi menţinerea păcii.
O altă ameninţare specifică la adresa individului, care a devenit „vizibilă” tot
în contextul globalizării, este deteriorarea mediului înconjurător: „Ameninţările
provenite din sectorul mediului înconjurător sunt, probabil, printre cele mai complexe,
mai ales datorită implicaţiilor oricărei intervenţii”31. Prin efectele dezastruoase pe
care le pot avea, aceste ameninţări nu pot fi ignorate în procesul de prevenire şi
sancţionare a tuturor faptelor prin care se încalcă drepturile omului şi demnitatea
umană: catastrofe naturale sau accidente nucleare provocate de factorul uman,
poluare, degradarea mediului prin exploatare etc.
O problemă actuală este aceea a crizei resurselor, componentă importantă a
fenomenului globalizării, fenomen care pentru ţările în curs de dezvoltare bogate în
resurse a adus mai mult minusuri decât plusuri: „blestemul resurselor naturale nu
este o consecinţă a sorţii, ci o opţiune”32. Recunoaşterea drepturilor omului nu
înseamnă că oamenii pot irosi resursele naturale în favoarea intereselor lor egoiste.
Demnitatea umană este inseparabilă de menirea fiinţelor umane de a avea grijă de
lumea în care trăiesc, de a fi moderaţi în satisfacerea nevoilor lor, de a păstra
bogăţia, varietatea şi frumuseţea naturii, de a respecta drepturile animalelor şi de a
ocroti speciile aflate pe cale de dispariţie.
După căderea regimurilor comuniste şi a discreditării ordinii şi ideologiei
promovate de acestea, discuţiile cu privire la drepturile omului au luat o altă direcţie,
ridicându-se problema apariţiei unor drepturi colective ale omului. Astfel, s-a avansat
30
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idea preluării în textul universal al drepturilor omului a aşa-numitelor „drepturi de
solidaritate”, printre care se numără, în primul rând, dreptul la pace, dreptul la
dezvoltare şi dreptul la un mediu curat. Chiar dacă acestea sunt ţeluri nobile şi
deosebit de importante pentru întreaga societate, au existat discuţii controversate,
punându-se sub semnul întrebării integrarea acestor drepturi colective în aceeaşi
categorie cu drepturile individuale33 şi susţinându-se că acestea „nu trebuie incluse
în drepturile omului, ci în ordinea juridică pozitivă”34.
Drepturile de solidaritate postulate reprezintă, fără excepţie, expresia unor
interese colective şi presupun acţiuni politice active care, nu de puţine ori, sunt
sortite eşecului. Filosofia drepturilor omului a presupus însă mereu că drepturile
omului sunt drepturile morale şi inalienabile ale indivizilor, pe care toate statele
trebuie să le respecte.
Luând în calcul toate aceste riscuri, nu trebuie să uităm, în egală măsură, că:
„(…) la nivel global lumea continuă să rămână puternic conflictuală. Motoarele
conflictelor operează atât în domeniul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie
ale acestora şi la pieţele de desfacere, cât şi în cel al diferenţelor identitare de natură
civică, etnică, religioasă, culturală sau ideologică. Probabilitatea unui conflict
militar de mare amploare este redusă, în timp ce conflictele regionale şi cele interne
pot fi mai frecvente, iar efectul lor – direct sau cumulat – tinde să devină tot mai
greu de controlat”35.
HUMAN DIGNITY AND THE CHALLENGES
OF THE CONTEMPORARY WORLD
(Abstract)
The new millennium brought profound changes on the present map of the contemporary
world, nowadays divided into nation-states, some of them having a relatively stable national
and cultural identity, others being placed within the sphere of influence of the great established
prowers of the world stage.
Globalization has developed grandually, pervasively, eroding the “national wall”
and farcing a new world configuration, through the tendencies of abolishing the physical
state borders and of creating another type of frontiers, usually invisible and of a different
nature. The modification of the traditional borders, as a result of globalization, has brought about
essential changes in developing the international relations, in perceiving and conceiving the
role of the national state in this context.
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