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Argument
Lumea contemporană, dinamica relațiilor internaționale și modificările
dimensiunii social-umane au cunoscut o schimbare radicală în ultimele două
decenii. Prăbușirea sistemului bipolar axat pe antagonismul ideologico-politic
dintre vest și est a creat nu numai un vid de putere la nivelul sistemului
internațional dar a și deschis calea spre noi provocări pentru statele lumii.
Accelerarea inter conectivităţilor globale a condus la un proces de globalizare din
ce în ce mai accelerată, cu efecte directe asupra vieții umane și a comunităților.
Astfel, revoluția tehnologică postbelică și explozia din domeniul comunicațiilor în
masă au creat un context special la sfârșitul secolului trecut, context care a

modificat percepția umană asupra spațiului și timpului și a pus sub asediu
valorile consacrate din diferitele regiuni ale planetei.
Puterea, securitatea și amenințările la adresa securității au cunoscut o
modificare substanțială prin adaptarea lor la noile direcți de dezvoltare globale și
la noile realizări tehnologice. Ca urmare violența și uzul violenței pentru a obține
rezultate politice sau acces la putere s-au adaptat instrumentarului modern. În
acest context apariția unor curente de gândire conservatoare dar mai ales
radicale au creat o bază solidă pentru noile focare de violență și au oferit o
legitimitate mai puternică celor implicați în conflictele noului mileniu. Din
această perspectivă nașterea terorismului fundamentalist contemporan poate fi
considerat ca o sumă a diverselor efecte istorice, sociale sau economice și mai
puțin o adaptare a vechilor modele de violență organizată la realitățile secolului
nostru. Desigur aici nu putem ignora nici faptul că instrumentarul folosit de către
aceștia s-a adaptat și a căpătat un caracter mai destructiv datorită preluară îm așa
zisul arsenal de luptă a unor elemente care datorită dezvoltării technologice au
devenit mai destructive echivalentul lor din deceniile trecute.
Această redimensionare a amenințărilor la adresa securității în general a
creat și un set de reguli și legi menite să contracareze astfel de acțiuni, însă
eficiența lor depindea în mare măsură de compromisurile pe care societățile
vizate erau dispuse să le accepte. Sub șocul evenimentelor din 11 septembrie
2001, Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii au pus în mişcare un
proces politic și juridic care a marcat evoluția democrației și a drepturilor civile
nu numai la nivelul Statelor Unite, ci și la nivel global. Războiul împotriva
terorismului și noua legislație antiteroristă au schimbat radical echilibrul
puterilor din cadrul sistemului federal și au creat unele premise periculoase la
adresa libertăților individuale și ale statului de drept. Desigur, acest proces nu ar
fi avut un asemenea impact, dacă repercusiunile juridice nu ar fi afectat în mod
ireversibil și așa precarul cadru al drepturilor fundamentale de la nivelul
comunității internaționale.

Efectele legislației antiteroriste promovate de Statele Unite și politica
externă axată pe un neo conservatorism accentuat, unde renunțarea în mod
indirect (dar implicit public) la valorile democratice și drepturile civile în
favoarea unei politici de securitate națională destabilizează tinerele democrații și
legitimează restul actorilor la acțiuni mai demult condamnate pe plan
internațional. Lupta împotriva terorismului, suspendarea de facto (pe timp de
pace) a principiilor Habeas Corpus1-ului, legitimarea torturii în contextul
terorismului global și încălcarea repetată a acordului de la Geneva privind
prizonierii de război distruge progresul realizat în ultimele cinci decenii la nivelul
drepturilor omului. Toate acestea sunt axate pe o politică de securitate națională
construită pornind de la principiul unui asediu permanent, unde prioritățile sunt
axate pe necesitatea dictată de aceste politici de securitate națională și mai puțin
de un pragmatism constructiv. Schimbările survenite în lumea anglo-saxonă, prin
suspendarea sau ignorarea unor documente şi principii istorice, de factura
Habeas Corpusului, creează o anumită îngrijorare şi consolidează opinia conform
căruia derapajul şi regresul democratic devin fenomene ireversibil și evidențiază
efemeritatea drepturilor civile contemporane. Pe lângă aceste elemente, legislaţia
europeană sau cea din România tind să adopte principiile unei guvernanţe a
securităţii bazate pe comoditate şi eficienţă şi nu pe buna guvernanță sau pe
conservarea valorilor democratice. Problema majoră a acestor prevederi şi
reglementări noi o reprezintă rezultatul implementării lor, care în multe cazuri
crează situaţii periculoase la adresa dezvoltării democratice a statelor, în
particular, şi a comunităţii internaţionale, în general.
Ca urmare, este necesar un astfel de studiu pentru a vedea dinamica
problemei create de acest context internațional, precum și efectele sale asupra
dezvoltării societății civile contemporane, respectiv efectele asupra legislației
drepturilor civile. În opinia noastră, violarea valorilor democratice și a
Desigur Habeas Corpusul este un concept înrădăcinat în limbajul și societatea anglo-saxonă ea a fost
preluată și încorporată în majoritatea sistemelor legale unde valorile democratice și statul de drept sunt
elemente importante ale sturcturii societății.
1

drepturilor civile, chiar și în contextul războiului împotriva terorismului nu este
justificat, pentru că o astfel de inițiativă poate să ofere o umbrelă de securitate,
însă atentează în mod clar la valorile pe care sunt construite democraţiile
contemporane. Supraviețuirea statului ca actor și a instituţiilor sale este probabil
principalul scop al existenței sale, însă în lumea contemporană complexitatea
socială și globală necesită abordări mai pragmatice, unde scopul principal nu este
considerat a fi unul axiomatic.
În numele securităţi naţionale, societale, sociale sau economice s-a apelat
la un protecționism excesiv, care în cel mai bun caz contravin valorilor
democratice sau drepturilor omului. Lupta împotriva terorismului, a crimei
organizate transfrontaliere sau interne, a traficului de persoane, materiale
biologice, chimice sau nucleare a dus la crearea de noi mecanisme de prevenire şi
combatere, bazate pe un control mai strict asupra factorilor de risc şi a
oamenilor. Prin apariţia şi diversificarea infracţiunilor informaţionale şi de
telecomunicaţii se ajunge la o urmărire a mobilităţii sociale într-o măsura mai
strictă, prin metode care lezează, poate doar superficial, drepturile umane, civile
şi cetăţeneşti, însă duc la un regres democratic clar şi vizibil. Înmulțirea
potențialelor surse de pericol și diversificarea canalelor de răspândire nu ajută
deloc cauza drepturilor civile, mai mult oferă argumente în favoarea restrângeri
lor în vederea protecției cât mai largi în fața acestor pericole. Această situație a
dus nu numai la o necesitate legislativă mai restrictivă care a legitimat uzul unor
instrumente de control și prevenție, dar a creat și un cadru de dezbatere asupra
eficienţei, utilității și moralității legislațiilor antiteroriste.
Pentru început dorim să clarificăm poziția noastră și direcția pe care
dorește această cercetare să o abordeze și care este imperativă pentru o înțelegere
a demersului stiințific.
În primul rând dorim să specifică faptul că cercetarea noastră se axează pe
relația dintre guvernanța securității naționale și drepturile civile de la începutul
noului mileniu chiar dacă abordarea problemei este facută intr-un context mai

amplu care acoperă aproape opt secole de evoluție juridico-politică. Delimitarea
temporală și restrângerea subiectului în discuție este necesară nu numai din
punctul de vedere al eficienței cercetării ci și din cauza contextului contemporan
care ne oferă un cadru ideal și util de studiu asupra celor două probleme.
Totodată această restrângere și delimitare clară a iteracțiunii studiate ne ajută ăn
delimitarea teoretică și evită aboardarea unor discuții mai mult sau mai puțin
sterile privind structura sitemului internațional sau nivelele de analiză ale
securității. Nu dorim să eliminăm aceste discuții sau să evităm o teoretizare a
problemei discutatea însă din experiență putem să afirmăm că astfel de abordării
deși sunt benefice teoriei relațiilor internaționale, ele de multe ori distrag atenția
și crează o falsă structură de analiză.
În al doilea rând demersul nostru dorește să se axeze strict pe efectele
evenimentelor din septembrie 2001 și asupra evoluției conceptului de securitatea
națională în corelație cu evoluția drepturilor civile în lumina noilor evenimente și
modificări de la dimensiunea politico-juridică a societății contemporane. Din
această perspectivă abordarea problemei din prisma procesului de globalizare și a
efectelor sale asupra societății contemporane reprezintă un pilon de lucru relativ
util care ne ajută nu numai în cazul problemelor de factură contemporană dar
permite și o analiză a acestora într-un context temporal mai lung și adânc
ideologizat. Globalizarea nu a creat aceste probleme ea doar a amplificat
frustrările istorice, nedreptățile sociale sau dezechilibrul economic în așa fel încât
problemele regionale/locale au căpătat un caracter global și s-au încadrat în
diverse procese globale contemporane.

Premislele cercetării și procesul de cerctetare

Ipoteză, principale teorii și metode de cercetare
Adoptarea noilor politici de securitate naționale după modelul Statelor
Unite sau preluarea unor elemente de prevenție și protecție, din legislația
aferentă celei antiteroriste de după 2001,

a pus, la nivelul societății civile,

problema apariției unui regres democratic și de uzurpare de putere, din partea
puterii executive, în detrimentul celei juridice. Renunțarea la procedurile
obișnuite, în favoarea unor proceduri speciale, a creat un efect negativ asupra
echilibrului dintre puterea executivă și cea juridică. Cea din urmă, în cazurile de
securitate națională, este exclusă din procedura clasică a urmăririi penale, fiind
ignorat rolul său în procesul juridic, cu efecte grave asupra drepturile civile
contemporane. Ca urmare putem afirma că:
Securitatea națională și legislația aferentă nu este supusă, în momentul
de față,

regulilor care ghidează buna guvernanță, iar dezechilibrul dintre

puterea executivă și cea juridică prin uzurparea unor prerogative, consacrate
din punctul de vedere al tradiției democratice, constituie o amenințare la
aplicarea principiilor supremației legii și al drepturilor civile, cu efecte asupra
întregul sistem internațional în general,

dar mai ales asupra regimurilor

democratice, în special în cazul celor fragile.
Ca urmare, în abordarea noastră ne vom axa pe acest dezechilibru cauzat
de legislația antiteroristă și vom analiza acest dezechilibru din prisma teoriei
constituționalismului. Această idee, asociată ca punct de plecare cu fundamentele
teoretice avansate de John Lock, stă la baza constituției și a sistemului politic din
Statele Unite – ce devine, în secolul XX, un stat responsabil pentru crearea
contextului juridic la nivel internațional din domeniul drepturilor omului și a

protecției drepturilor democratice. Vom urmări în analiza noastră câteva
întrebări esențiale privind acest dezechilibru, relaționat la procesul juridic în
sine, și care ne pot oferi o imagine asupra mecanismului constituțional american,
cu efecte asupra comunității internaționale:
Cât de adânc și ireversibil a devenit dezechilibrul juridic datorat de
contextul internațional creat de după 11 septembrie 2001 și care ar fi efectele
sale pe termen lung (1),
respectiv
Care este mecanismul adecvat de restabilire a acestui echilibru care să
ducă la reconsolidarea drepturilor civile, pentru a evita noi derapaje de acest
gen (2).
Pe lângă direcția de cercetare de mai sus ne vom axa și pe contextualizare
istorico-juridică a acestui fenomen, în cadrul disciplinei relațiilor internaționale,
în așa fel încât analiza constituțională să nu reprezinte doar o abordare fără cadru
general și fără un suport argumentat la nivelul necesității legislațiilor în discuție.
Contextualizarea acestei probleme juridice are valoare doar dacă este privită din
prisma evoluției sistemului internațional, iar efectele sale sunt observabile doar
în cazul unei analize a climatului internațional, înțeles ca sumă

a tuturor

fenomenelor de acest tip.
Globalizarea, ca fenomen contemporan prezent în aproape toate
dimensiunile sociale, este unul dintre elementele în jurul căruia vom construi
descrierea dinamicii evenimentelor cu efecte globale, ca premisă a interpretărilor
noastre asupra cadrului internațional. Adăugăm o a doua componentă de analiză
a sistemului internațional prin utilizarea paradigmei neoliberale, care ne poate
oferi răspunsuri la întrebările legate de felul în care trebuie să înțelegem
mecanismele internaționale aflate în mișcare, întrebări necesare pentru
identificarea unor componente și elemente controversate ale procesului de

globalizare. Pe de altă parte paradigma neoliberală- ca succesor de facto al
idealismului Wilsonian- este probabil principalul promotor al unei gândiri
politice care are la bază un concept în care centricitatea statului și rigiditatea
provenită din această cauză este dinamizătă și pliată pe necesitatea unei abordării
mai largi unde cooperarea internațională este privită ca o oportunitate și mai
puțin o amenințare.

Grafic 1. Structura cercetării
Toate aceste discuții teoretice le vom detalia în secțiunile lucrării care
abordează cadrul teoretic și conceptual. Astfel, sensul securității, securității
naționale, a guvernanței și a drepturilor civile vor fi definite la începutul
capitolelor aferente. Astfel, am ales o abordare liniară a problemei prin
structurarea capitolelor în așa fel încât punctul de convergență al ideilor să se
regăsească în capitolul dedicat studiului de caz. Din punctul nostru de vedere
problema studiată este una în care contextualizarea nu trebuie făcută cu

economie, pentru că analiza istorică poate releva în mod clar și elocvent greșelile
pe care sunt clădite măsurile contemporane de prevenție și combatere a
pericolelor globale.

Structura lucrării
Lucrarea de față este structurată în introducere, patru capitole majore,
bibliografia.
Introducerea (I) prezintă argumentul de bază pe care se axează cercetarea
în sine și care oferă imaginea de ansamblu de la care pornește demersul nostru.
În capitolul Premislele cercetării și procesul de cerctetare (II) este definit
cadrul general de lucru în care se integrează cercetarea și care limitează
domeniile de specialitate la care se face apel în cadrul analizei. Astfel putem vorbi
o o cercetare interdisciplinară între relații internaționale (cadru general), studii
juridice, istorie respectiv ştiinţe politice (securitate). Acest capitol din lucrare
oferă astfel punctul de pornire pentru restul capitolelor și oferă baza analizelor
din următoarele părţi ale lucrării.
În ceea de a treia (III) parte lucrarea se axează pe contextualizarea
problemei de cercetare în cadrul relațiilor internaționale, cu precădere pe
dimensiunea istoriei relațiilor internaționale, astfel diferitele probleme sunt
contextualizate pe o durată mai lungă sau mai scurtă de timp. În cazul drepturilor
civile/democratice contextualizarea se face pe o bază mai amplă și mai profundă
axată pe o incursiune istorică profundă în dimensiunea drepturilor. Această
incursiune este necesară pentru clarificarea unor concepte ale drepturilor civile
contemporane folosite în studiul de caz (ex. habeas corpus) și care au o evoluție
istorică de mai multe secole și care pe lângă conotația juridică au și o încărcătură
simbolică care nu poate fi ignorată în analiza noastră. Pe lângă această
contextualizare istorică a drepturilor civile, partea a doua conține o

contextualizarea în structura relațiilor internaționale a problemei drepturilor
civile cu o atenție sporită asupra rolului securității și globalizării asupra
politicilor de securitate națională. Securitatea și securitatea națională este
abordată din punctul de vedere al relațiilor internaționale din ultimi 60-70 de
ani, din perspectiva sistemului bipolar al războiului rece apoi cel multipolar
(hegemonic pentru scurt timp) al perioadei post război rece. Acest cadru de
analiză este necesar pentru stabilirea în mare parte a rolului securității
internaționale și agendei de probleme de securitate de la nivelul global, care au
efect sau declanşează modificări la nivelul agendei de securitate națională.
Un astfel de eveniment a fost reprezentat in 2001 de atentatele teroriste
din Statele Unite ale Americi, și care au avut un efect nu numai asupra politici de
securitate națională americană ci și asupra agendei de securitate internațională și
a agendei diverselor state. Desigur evoluția securității și conceptului de securitate
națională nu trebuie privit doar din perspectiva paradigmelor relațiilor
internaționale care în mare parte se axează pe structura sistemică a relațiilor
internaționale și de multe ori abordează probleme din perspective macro. Din
această cauză pentru înțelegerea contextului internațional al secolului XXI, am
introdus în matricea analizei două abordării (teze) de lucru care ne ajută să
înțelegem evoluția securității naționale și a drepturilor civile în contextul
modificării agendei de securitate internațională de la sfârşitul războiului rece.
Prima abordare este cea a lui Francis Fukuyama (Sfârșitul Istoriei) și cea
de a doua este a lui Samuel Huntington (Ciocnirea Civilizațiilor), ele oferă o
optică diferită și focalizată pe două probleme ale comunității internaționale din
ultimele doua decenii și care prin argumentele expuse de autorii crează o viziune
unitară asupra evoluțiilor ideologice și sociale post Război Rece.După cum apare
la Fukuyama, lumea contemporană este marcată de ruptura față de vechiul model
al conflictului internațional axat pe antagonismul politico-economic al celor două
blocuri și repoziţionare conflictului ideologic pe un palier socio-cultural. Această
observație și model de lucru nu poate fi folosit în sine ca un pilon al cercetării

noastre fără să abordă ipoteza lui Huntington despre rolul conflictului cultural de
pe scena internațională. Cele două modele de gândire în mare parte sunt
complementare chiar dacă valoarea lor nu este una absolută din punct de vedere
al adevărului, ele pot oferi pilonii pentru cercetarea agendei internaționale
contemporane.
Datorită celor două model de lucru partea a doua a studiului de față a
necesitat și o abordare fenomenului de globalizare care era necesar nu numai din
punct de vedere al cadrului general ci mai mult din punct de vedere al analizei
dinamici evenimentelor specificate de cei doi autori. Axarea conflictelor și
neînțelegerilor din sfera relațiilor internaționale pe un fond dominat de social și
cultural-civilizațional (ex. abordarea și relaționarea față de terorismul
contemporan)

se

datorează

în

mare

parte

fenomenului

globalizării

(interconectivității globale)care în ultimele decenii a atins aproape fiecare
dimensiune a vieți sociale contemporane. Economia, politica, socialul sau
culturalul trebuie să țină seama de acest fenomen și de efectele sale directe sau
indirecte. Cele două subcapitole (cel despre securitatea națională și cel despre
drepturile civile) abordează în paralel legătura strânsă dintre securitatea
națională și drepturile civile din prisma sistemului politic al democrațiilor
contemporane și din perspectiva prevederilor constituționale aferente. Astfel
echilibrul dintre cele trei puteri din stat, în special echilibrul dintre puterea
executivă și puterea judecătorească, flancate de principiile statului de drept
reprezintă pilonul principal al analizei noastre din punct de vedere al legăturii
dintre securitatea națională ( ca și concept modern) respectiv uzul și abuzul de
putere din cadrul legislaţiei aferente securității naționale cu efecte asupra ipotezei
de cercetare emise mai sus.
Partea a patra (IV) a tezei se axează pe politica Uniunii Europene de
asigurare a securităţii și de elaborarea a politicilor de securitate în contextul
noului Tratat de la Lisabona. Deși acest capitol nu este un studiu de caz în
adevăratul sens al cuvântului, ea reprezintă mai mult o analiză a evoluției

drepturilor civile din europa ca și alternativă la modelul american post 11
septembrie. Uniunea Europeană și statele membre fiind cei mai apropiați aliați ai
Washingtonului ( Organizația Tratatului Atlanticului de Nord- NATO) reprezintă
un reper pe plan internațional și definesc într-o măsură mare cursul pe care îl
adoptă dezvoltarea sistemului internațional. Pe de altă parte , rădăcinile
europene ale sistemului juridic european și al filosofiei politice americane este
relevant din punctul de vedere al contextului istoric și al evoluției sistemului
juridic internațional contemporan. Modelul European este relevant din mai
multe puncte de vedere. În primul rând ea oferă o alternativă la modelul adoptat
de Statele Unite ale Americi la provocările contemporane de securitate, și în al
doilea rând definește în mare parte direcția politicilor de securitate și
reprezentare internațională a tuturor statelor membre. Dacă despre prevederile
Tratatului de la Lisabona putem să spunem că au reprezentat un pas spre o
consolidare instituțională și politică, nu același lucru putem să spunem și despre
implementarea politicilor de securitate și politică externă comună.
Modelul European de securitate din motive obiective se bazează pe uzul
puteri soft și mai puțin pe cel al hard (desigur cu excepțiile de rigoare cum sunt
participările la diverse operațiuni NATO sau ONU) și este mai precaut în
abordării radicale față de regiunile limitrofe Europei și față regiunea Orientului
Mijlociu. Această abordare este produsul secolelor de coabitare cu regiunile
limitrofe europei respectiv al unei politici pragmatice dictate de prezența unor
minorității consistente din regiunile limitrofe uniunii pe teritoriul statelor
membre. Din această cauză politica europeană de securitate este limitată nu
numai la uzul puterii soft ci și la o precauție generală privind abordarea
problemelor regiunilor limitrofe. Totuși Tratatul de la Lisabona prin crearea
funcției Înaltului Reprezentant a reușit să facă un pas spre o consolidare a politici
de securitatea comune și să ofere o imagine unitară politici de securitate.
Totodată capitolul pune accent pe modelul european de abordare a problemelor
de securitate contemporane, care nu reacționează într-un mod atât de radical la

diversele ameninţării internaționale cum o face abordarea Statelor Unite. Desigur
nu trebuie uitat faptul că Europei și europenilor nu este necunoscută coabitarea
cu terorismul și radicalismul terorist contemporan, mişcările și atenuatele
teroriste din ultimele 5-6 decenii au pus bazele unor politici antiteroriste
moderate și eficiente. Acest fapt a fost principalul motiv pentru care politica de
securitate europeană nu sa radicalizat după evenimentele din 11 septembrie 2001.
Ultima parte a tezei se ocupă de studiul de caz în sine, de modul în care
Statele Unite au abordat problemele contemporane de securitate și de cum au
reacționat la apariția noilor provocări și amenințării la adresa securității
naționale. Astfel studiul de caz se axează pe două dimensiuni ale problemei
securității naționale din Statele Unite, problema evoluției conceptului în sine din
punct de vedere politic și pe parcursul ultimelor decenii respectiv momentul 2001
când în contextul atentatelor teroriste noua legislație antiteroristă crează un
cadru juridic aparte și periculos pentru evoluția drepturilor civile. Efectele acestui
nou model de abordare a problemei securității naționale nu este privită de analiză
ca un fenomen spontan focalizat pe un anumit eveniment tragic, ci mai mult ca
suma unor evoluții politico - doctrinare la nivelul societății americane și la nivelul
politicului american. Totodată prima parte a studiului de caz se axează pe efectele
acestei politici de securitate națională asupra sistemului internațional în sine și
asupra agendei internaționale și naționale a diverșilor actori statali. În ceea de a
doua parte a studiului de caz atenția analizei se axează pe dezechilibrul creat,
între puterea executivă și cea juridică, de legislația antiteroristă adoptată de
administrația Bush G. W. și care în diverse puncte încălca principiile juridice
menționate în capitolul doi al tezei. Desigur axa principală a studiului de caz se
îndreaptă asupra principiului habeas corpusului suspendat de facto prin
adoptarea legislației antiteroriste de după 2001 și renunțărea la respectarea
procesului juridic ordinar în cazul infracțiunilor la adresa securități naționale .
Prin prezentarea unor spețe concret și analiza efectelor sentințelor, studiul
noastru dorește să ofere nu numai un cadru juridic problemei securității

naționale și a drepturilor civile din societate americană, ci dorește să sublinieze
eficiența și necesitatea existenței principului separări puterilor din stat în vedera
implementării unei bune guvernațe la nivelul politicilor de securitate.

Eseu bibliografic
Pentru studiul temei alese am selectat o bibliografie care să permită analiza
și contextualizarea istorică a fenomenelor și evenimentelor curente supuse
atenției în capitolele următoare. Pentru analiza de bază am ales sursele principale
care stabilesc cadrul general al drepturilor umane de a lungul istoriei (Magna
Carta 1215, Habeas Corpus Act, Bill of Rights 1689, Declarația de Independență
a Statelor Unite, Constituția Statelor Unite și Primele Zece amendamente,
Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, Convenția de la Geneva 2,
Declarația Universală a Drepturilor Omului 1948, și Carta Drepturilor
Fundamentale A Uniunii Europene 2007), cu care am corelat opiniile și punctele
de vedere ale diferiților cercetători din diverse domenii care s-au ocupat de aceste
documente. Desigur nu am ignorat și dinamica respectiv evoluția legislației
internaționale antiteroriste din secolul XX, care este prezentat întrun subcaitol
separat. Aici trebuie menționat ca instrument de bază volumul publicat de
cercetătoarea Helen Duffy ( The War on Terror and the Framework of
Internațional Law) care oferă o amplă incursiune în dimensiunea juridică a
relațiilor internaționale și oferă o bază solidă pentru studierea evoluției
sistemului juridic internațional. Desigur cartea lui Helen Duffy trebuie folosită cu
precauție în procesul de cercetare pentru că deși ea oferă o imagine clară asupra
cadrului juridic internațional nu tratează latura politică a acestui cadru și nu
discută în mod direct aplicabilitatea cadrului juridic pe plan internațional.
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Prin Convențiia de la Geneva înțelegem setul de 4 tratate din 1864, 1906 , 1929, 1949 respectiv cel trei
protocoale din 1977 și 2005.

În cazul studiului de caz, am apelat ca surse primare la deciziile Curți
Supreme a Statelor Unite, context în care am luat în considerare nu doar decizia
juridică în sine, ci și argumentele orale și scrise aflate la dosarul cazului și
accesibile nouă.
Pentru abordările istorice, lucrările lui Jaques le Goff (The birth of
Europe), Alexandru Florin Platon, Laurențiu Rădvan, Bogdan Maleaon ( O istorie
a Europei de Apus în Evul Mediu), Norman Davis (Europe. A History) pun
bazele cadrului general de lucru. Dintre autorii români care au fost utilizați
pentru studiul cadrului socio-cultural anglo-saxon îl putem menționa pe Corneliu
Nicolescu (Anglia și spiritul englez și Președinția americană 1986-2007). În
acest cadru pentru evoluția politică europeană și dezvoltarea socio-instituțională
europeană am recurs la studiile româneşti elaborate de Adrian Ivan (Sub zodia
Statelor Unite ale Europei. De la ideea europeană la Comunităţile Economice
Europene), Duna Dacian (Integrare contra fragmentare: Studii de securitate
europeană)

,Gheorghe
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Bărbulescu

(Procesul

decizional

în

Uniunea

Europeană) respectiv Ioan Horga (Europa secolului al XIX-lea și The European
Parliament, Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy).
În cazul analizei securității și a guvernanței securității am trecut în revistă
principalele viziuni asupra subiectului în strânsă legătură cu contextualizarea
internațională a problemei securității. Această abordare este necesară din motive
obiective, ameninţările de securitate și percepția asupra securității este filtrată și
văzută prin perspectiva sistemului internațional și a complexelor de securitate
existente. Abordarea lui Edward Kolodziej (Securitate și Relațiile Internaționale)
sau a lui Joseph Nye (Viitorul Puterii) atrag atenția asupra unor evenimente
contemporane care modifică dinamica relațiilor internaționale și deschide un
orizont asupra unor posibile riscuri. Desigur, nu putem ignora Școala de la
Copenhaga și contribuția lui Buzan, Waevar și de Wilde la studiul securităţii în
special pe palierul conceptualizării sale (Securitatea. Un nou cadru de analiză)
respectiv sintetizarea agendei făcută de Roland Dannreuther (Internațional

Security. The Contemporary Agenda) sau cea elaborată de cercetători autohtoni
precum Mihai Răzvan Ungureanu (Securitate, suveranitate și instituții
internaționale).
Pentru conceptualizarea și analiza globalizării ca fenomen al sistemului
internațional am apelat la reprezentații curentelor de gândire care s-au aplecat
asupra globalizării (Anthony Giddens, Wallerstein, Michael Hardt, Antonio
Negri, Arjun Appadurai, Naomi Klein, George Monbiot, Manuel Castels sau
subcomandante Marcos) și la abordările lor asupra acestui fenomen și rolul său
în cadrul internațional. Totodată este necesară și menționarea studiilor publicate
de Mary Kaldor despre securitatea umană în era globalizării (Securitatea umană.
Reflecții asupra globalizării și intervenției) și Herfried Münkler (New Wars). În
cazul guvenanței și analizei sale am folosit lucrarea lui Anne Mette Kjaer
(Governance) ca și punct de reper, Jennifer Wood și Benoît Dupon (Democracy,
Society and the Governance of Security), Emil Kirchner și James Sperling (EU
security governance), Emmhnuel Brunet-Jrilly ed. (Borderlands. Comparing
Border Securityin North America and Europe) respectiv volumul coordonat de
Emil J. Kirchner și James Sperling (Global Security Governance Competing
perceptions of security in the 21st century).
Pentru studiul drepturilor civile, rolul lor în societatea contemporană sau
limitările și încălcările acestor drepturi de autorități am adoptat cadrul general
creat de ideile lui John Locke (ex. Two Treatises of Government) sau al
contemporanilor noştri John Rawls (A Theory of Justice), Charles Beitz (The idea
of human rights), Ishay Micheline (The History Of Human Rights : From
Ancient Times To The Globalization Era), Jack Donnely (Universal Human
Rights In Theory And Practice), cărora le putem alătura analiza românească
asupra

constituţionalismului

american

publicată

de

Cătălin

Avramescu

(Constituția SUA, tradusă, comentată și adnotată).
În cazul terorismului și al provocărilor contemporane am folosit în mare
măsură volume și studii care au la bază o interpretare istorică a evoluției

problemelor și mai puțin o interpretare centrată pe latură fanatică sau extremistă
a problemei. Astfel volumul lui Albert Hourin ( Istoria popoarelor arabe) sau cea
a lui James și Brenda Lutz (Global Terorism, second edition) sunt folosite ca
instrumente de definire a problemelor social-politice contemporane și mai puțin
ca și instrument de argumentare în favoiarea sau defavoarea terorismului
contemporan. Desigur așa cum am menționat înainte terorismul nu este un
fenomen nou sau nu este cel mai periculos fenomen global contemporan, însă din
perspectiva studiului nostru ea a provocat și a oferit cadru propagandistic ideal
evoluției negative de la nivelul sitemului juridic intermnațional și național.
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