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Tablou general 

Începând cu martie 2014, Crimeea a devenit, de facto, teritoriu rusesc1 iar un pseudo-stat compus 

din cele doua republici separatiste din Donbas (Donietk, Lugansk)  este pe cale de a se naște în 

estul Ucrainei, prin acțiunea unor miliții ucrainene proruse, încadrate în teren de armata rusă. La 

mijlocul lunii februarie, separatiștii încercau să avanseze către Debaltev și Mariupol. 

Peste 60000 morți – bilanț oficial ONU datat 3 martie 2015-, mii de persoane deplasate sau 

refugiate, telefoane înroșite pe liniile Berlin-Moscova-Paris-Kiev-Washington, un acord încheiat la 

Minsk sub impuls diplomatic european, într-o mare tensiune și precipitare, într-un format de 

negocieri discutabil și pe un text plin de ambiguități și condiționalități profitabile, spun 

majoritatea observatorilor, Rusiei. În fine, un acord de a cărui fragilitate nu se îndoiau nici măcar 

liderii politici occidentali prezenți în formatul care l-a agreat. 

La originea situației din Estul ucrainean stă politica proeuropeană a Ucrainei din perioada post 

Ianukovici, o orientare de natură să nemulțumească Moscova, în condițiile  în care Federația Rusă 

lucrează la proiectul Eurasia. Apăsând pe clapa vasalității istorice și geografice a Ucrainei,  Rusia 

se opune perspectivei ieșirii Kievului din sfera sa de influență.   

Dincolo de acest diferend bilateral, cauza ultimă a crizei din estul ucrainean trebuie căutată în 

geopolitic, în raporturile Rusiei cu Occidentul, în principal cu SUA. 

Rusia acuză Occidentul, prioritar SUA, de a fi dislocat echilibrul strategic instituit după cel de-al 

doilea război mondial, prin extinderea NATO și a spațiului comunitar spre Est. 

Occidentul (inclusiv SUA) neagă existența unei strategii NATO îndreptate împotriva Rusiei și, 

arătând cu degetul către Crimeea, acuză Rusia de a fi încălcat Constituția Ucrainei, Tratatul de 

Prietenie, Cooperare și Parteneriat dintre Rusia și Ucraina (semnat în 1997), Memorandumul de 

la Budapesta (semnat în 1994 de Rusia, SUA, Marea Britanie si Ucraina), precum și legalitatea 

internațională. 

Președintele ucrainean a sperat în internaționalizarea conflictului deoarece, prin forte proprii (din 

punct de vedere diplomatic, militar, financiar), Ucraina nu avea mijloace sa stopeze mișcarea 

centrifugă a celor două republici separatiste din Donbas. Partenerii occidentali - cărora Kievul  le-a 

cerut ajutorul - s-au arătat divizați și ezitanți chiar la prima cerere, vizând furnizarea de arme 

neletale.  

Solicitarea formulata de Porosenko după Minsk 2 - aceea de a așeza pe frontiera de stat cu Rusia o 

misiune de poliție a UE sub mandat onusian - este o iluzie, măcar și numai pentru că Rusia, ca 

membru în Consiliul de Securitate al ONU, s-ar opune negreșit unei asemenea rezoluții. 

Nici europenii, nici americanii nu s-ar angaja nemijlocit într-un război cu rușii pentru Ucraina. Cu 

gândul la interese economice presante și la anumite echilibre devenite periculos de instabile. 

Occidentul a reiterat preferința pentru o soluție diplomatică a conflictului, dând asigurări urbi et 

orbi, adică Rusiei în primul rând, ca aderarea Ucrainei la NATO nu este un proiect de actualitate.  

La momentul anexării de facto a Crimeei de către ruși, precum și ulterior, o dată cu implicarea 

acestora pe frontul estic ucrainean, Occidentul a adoptat sancțiuni progresive, cu efecte 

economice și de imagine sensibile asupra Rusiei și a liderilor ei, dar aparent insuficient de 

                                                        
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282014%29002-f 
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stânjenitoare pentru a-i determina să stopeze agresiunea și să facă pasul înapoi, pe ambele fronturi 

- Crimeea, respectiv, republicile separatiste.  

Ar fi de remarcat că, o dată cu înrăutățirea situației din Estul ucrainean, în mod surprinzător, 

anexarea Crimeei de către Rusia, act declarat ilegal de Consiliul european din 20 martie 2014, a 

dispărut aproape2 complet din argumentariul critic occidental. Serghei Lavrov rămâne însă 

pregătit să invoce dreptul națiunilor la autodeterminare, cu argumentul "precedentelor"  Kosovo 

și Germania, unde s-a operat separarea și, respectiv, reunificarea fără niciun referendum. 

Conducerea de la Kremlin cunoaște diviziunile Occidentului și exploatează această situație. Două 

dintre statele membre UE - Cipru si Grecia -  susțin, direct sau indirect, poziționarea Moscovei 

(ambele țări  au zădărnicit înăsprirea sancțiunilor  economice europene aplicate Rusiei iar Cipru s-

a arătat gata să găzduiască baze militare rusești pe teritoriul sau). Cooperarea militară dintre Cipru 

și Rusia, precum și implicarea financiară și militară a Rusiei în Grecia ar fi trebuit să fie semnale 

de alertă pentru Uniunea Europeană.  

Pe termen scurt,  occidentalii militează (încă) pentru o soluție diplomatică. Nu există, însă,  aceeași 

unitate de vederi atunci când vine vorba de a înarma - sau nu - armata ucraineană, americanii 

fiind tentați de un asemenea scenariu. Conferința anuală de Securitate de la Munchen, din 7-8 

februarie a.c, a revelat aceasta falie, în ciuda asigurărilor date de John Kerry (« Suntem cu toții de 

acord că această provocare nu va fi depășită prin folosirea forței. Diplomația noastră e unită"). 

ACORDUL DE LA MINSK 2 

Un prim Protocol fusese încheiat la Minsk, în data de 5 septembrie 2014, între Ucraina, Rusia și 

reprezentanții celor două republici separatiste. Documentul prevedea, în principal, încetarea 

focului sub observare OSCE și lansarea procesului politic de pace. 

Acordul Minsk 2, redactat  în 13 puncte,  a fost politic agreat la 12 februarie 2015, în "format 

Normandia" (Ucraina, Germania, Franța, F. Rusă) , dar el nu poartă semnătura niciunuia dintre 

liderii participanți (P. Porosenko, A. Merkel, Fr. Hollande, Vl. Putin), un detaliu pe care rușii nu au 

întârziat să îl invoce atunci când au apărut primele îndoieli cu privire la angajamentul efectiv al 

liderului. 

Documentul a fost semnat exclusiv la nivelul Grupului de contact tripartit, reunit în paralel cu 

întâlnirea celor patru lideri și format din reprezentanți ai autoproclamatelor republici Donețk și 

Lugansk - A.V. Zakhartchenko și I.V. Plotnitski - fostul președinte ucrainean Leonid Kucima, 

ambasadorul rus în Ucraina, Mihail I. Zurabov, și trimisul special al OSCE, ambasadorul Heidi 

Tagliavini. 

Acordul poartă amprenta tensiunii sub care a fost agreat și semnat: textul conține destule 

ambiguități, contradicții și omisiuni, prin ele însele elocvente. El are însă valoarea pe care o 

rezumă proverbul rusesc "o pace bolnavă e mai bună decât un război sănătos" (traducere 

aproximativă, n.n.). Armistițiul - chiar fragil - și retragerea - fie ea și incertă - a trupelor și a 

                                                        
2 La 11 martie a.c, cu prilejul unei reuniuni a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlanic  (EAPC) cu partenerii, convocată la 
solicitarea Ucrainei, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, aprecia că armistițiul generat de acordul de la Minsk 
rămâne fragil și că violențe sporadice se produc încă. Aliații și ceilalți participanți la EAPC au condamnat anexarea ilegală și 
nelegitimă a Crimeei și au invitat Rusia să inverseze cursul lucrurilor.  Același mesaj de revenire a Crimeei la Ucraina a fost 
transmis de Angela Merkel, după discuțiile din 16 martie a.c. cu președintele Porosenko. 
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armamentului rusesc sunt lucruri pozitive, pași în direcția păcii. Grav este însă că puterea de la 

Kiev este privată de controlul frontierei estice iar despre viitorul celor doua republici separatiste 

textul acordului rămâne mut. 

Chiar înainte de reuniunea de la Minsk și de baletul diplomatic germano-francez  care i-a precedat 

( desfășurat  la Kiev, Moscova, Washington), speranțele încheierii unui acord  cu rușii erau puține.  

Iar după încheierea lui, niciunul dintre actori nu și-a făcut iluzii că el va fi respectat de Moscova. În 

intervenția sa la Conferința pentru securitate de la Munchen (7 februarie 2015), Angela Merkel 

aprecia că "nu există nicio garanție că Putin va face ceea ce speram noi".   

Reproșului făcut Moscovei de cancelarul german (nerespectarea acordului Helsinki privind 

inviolabilitatea frontierelor in Europa), ministrul rus de Externe Serghei Lavrov îi opunea, cu 

același prilej, observația că Statele Unite ale Americii nu respectă tratatele de neproliferare a 

rachetelor intercontinentale. 

CONFERINTA DE SECURITATE  (Munchen, 7-8 februarie 2015) 

Acuzele și amenințările înregistrate în timpul Conferinței probează faptul că, de la sfârșitul celui 

de-al doilea război mondial, Estul si Vestul nu au fost niciodată atât de departe unul de celalalt, 

cum arată relațiile lor din ultimele două decenii. 

Tonul și retorica folosite de Joe Biden și Serghei Lavrov  induc constatarea că, o dată cu fierbintele 

dosar ucrainean, asistăm la instalarea unei faze de confruntare durabilă între Federația 

Rusă și Occident. În dorința de a demola poziția hegemonică a SUA într-o lume pe care nu a 

încetat să o denunțe drept monopolară, Rusia râvnește la paritate.  Declarația subsecventă făcută 

de Serghei Lavrov la Munchen a putut șoca multa lume: „Noi nu ne vom sacrifica interesele 

naționale și poziția principială în probleme cheie, dar, în același timp, partea rusă este gata 

pentru o cooperare constructivă cu SUA în domeniul bilateral pe arena internațională, unde 

țările noastre au o responsabilitate speciala pentru stabilitatea globală”. 

Poziția Rusiei se poate rezuma, reținând detaliile relevante pentru dosarul ucrainean, astfel: 

- scutul de apărare antirachetă al Americii este o obsesie pe care noi nu o înțelegem; 

 - Vestul trebuie să decidă daca vrea o arhitectura de securitate împreună cu Rusia sau 
împotriva Rusiei; 

  - sistemul de dialog bilateral Rusia-SUA a fost înghețat, in principal, de americani. Ei au 
distrus aceste relații, nu noi ne-am retras din Tratate; 

         -  revoluția ucraineană a fost stârnită de NATO; 

         - acum trebuie să strângem cioburile și să refacem un sistem în care toți să se simtă în 
siguranță, inclusiv Ucraina. 

Poziția Occidentului nu a fost, din păcate, unitară. În confruntarea cu Rusia, pe dosarul 

ucrainean, Occidentul se prezintă dezbinat. 

Componenta republicana și cea militară a SUA pledează pentru înarmarea Ucrainei, în vreme ce 

Germania, susținută de Franța, se opune unui asemenea scenariu: "„Nu îmi pot imagina o 

situație in care înarmarea Ucrainei l-ar opri pe Putin de la urmărirea propriilor țeluri” -  spunea 

cancelarul german, în vreme ce pentru Joe Biden „acest conflict nu se poate soluționa militar, dar 
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Ucraina are dreptul de a se apăra”. Laurent Fabius, ministrul francez de Externe, avea să 

împărtășească, într-o declarație publică, punctul de vedere american. 

Un raport3 al Camerei Lorzilor din Marea Britanie (The EU and Russia: before and beyond the 

crisis in Ukraine) aprecia, inter alia, că Rusia, ocupând Crimeea, s-a socotit în situația legitimă de 

a-și securiza frontierele în fața marșului prin care NATO  a avansat constant spre Est pe culoarul 

deschis de UE și a plasat infrastructura militară în apropierea granițelor rusești. 

În acest concert occidental pe mai multe voci, nimeni nu îi poate, totuși, împiedica pe americani - 

care își fac și propriul joc geostrategic -  să decidă înarmarea armatei ucrainene. 

O asemenea decizie ar pune însă state membre UE aflate în vecinătatea Ucrainei, cum sunt 

Polonia și Romania - care au infrastructura NATO în teritoriu, au relații și parteneriate 

privilegiate cu SUA -  în situația unei alegeri corneliene între linia UE (majoritar, potrivnică 

înarmării) și cea americană.  

În plus, socotind raportul de forțe din cadrul Alianței Nord-Atlantice și ponderea americanilor, 

eventuala decizie a SUA de a înarma Ucraina ar influența implicit planurile NATO de apărare în 

Estul Europei4. 

Din perspectivă strict națională, e de reamintit detaliul ca România are în Ucraina o veche și 

importantă comunitate românească (cca 400.000 persoane) iar Polonia - pe lângă relațiile sale 

istorice cu Ucraina - a fost destinația unei emigrații economice ucrainene cifrate, azi, la peste 1,3 

milioane de persoane.  

Poziția  României 

Preocupate de soarta minorității romanești din Ucraina, autoritățile de la București au cerut 

Kievului ca procesul în curs de mobilizare a bărbaților pentru front să nu fie condus pe criteriul 

etnic. Marturii culese de presa română în teren evocau acest pericol ca pe unul real.  

 Nota: În nordul Bucovinei şi Transcarpatia trăiesc în jur de 400.000 de etnici români. 

 Potrivit Comisariatului Militar din Regiunea Cernăuţi, din cei 2.500 de soldaţi mobilizați 

 pe frontul din est, circa 100 sunt etnici români. 

Președintele României nu crede într-un pericol direct și imediat pentru România ("Nu, nu cred că 

va ajunge conflictul propriu-zis la graniţele României") dar este îngrijorat pentru soarta 

minorității romanești din Ucraina. "E una din temele pe care le voi aborda atunci când voi face 

vizita în Ucraina, pe 17 martie", a declarat Klaus Iohannis. Apreciind că „politica lui Putin nu este 

compatibilă cu conceptul conviețuirii în Europa secolului 21” și relevând riscurile acesteia pentru 

pacea continentului, a declarat ca România trebuie sa fie pregătită să se apere într-o situație 

excepțională. 

La Conferința de Securitate de la Munchen, ministrul roman de Externe nu excludea  posibilitatea 

ca actuala criză ucraineană să se transforme într-un nou conflict înghețat în Europa, al doilea 

(după Transnistria) în imediata ei vecinătate. 

                                                        
3 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf , para. 105 - 110 
4 http://www.hotnews.ro/stiri-international-19294754-merkel-hollande-zboara-impreuna-kiev-nato-dubleaza-forta-
interventie-rapida-estul-europei.htm  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf
http://www.hotnews.ro/stiri-international-19294754-merkel-hollande-zboara-impreuna-kiev-nato-dubleaza-forta-interventie-rapida-estul-europei.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-19294754-merkel-hollande-zboara-impreuna-kiev-nato-dubleaza-forta-interventie-rapida-estul-europei.htm
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România împărtășește poziția germano-franceză, care respinge scenariul livrării de arme către 

Ucraina. 

Precedentul președinte al României considera Ucraina "o ţară cu perspective de a se 

transnistriza" și s-a declarat " împotriva angajării României în procesele din Ucraina". 

POZIȚIA OSCE 

Varianta „conflictului îngheţat”, după exemplul situației din regiunea separatistă 

Transnistria, nu este cea mai rea pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei, a 

declarat pentru postul german DW secretarul general al Organizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE), italianul Lamberto Zannier. 

Neutralitatea OSCE -  socotind aceasta declarație - rămâne de demonstrat. 

ACTORI  SI  FACILITATORI 

La momentul izbucnirii crizei, liderii occidentali şi Kievul au acuzat Rusia că alimentează conflictul 

furnizându-le arme şi antrenându-i pe separatiştii proruşi care luptă împotriva forţelor 

ucrainene, dar şi că trimite trupe peste graniţă pentru a participa la lupte. Potrivit estimărilor 

serviciilor de informaţii ucrainene, peste 8.500 de militari ruşi erau, la jumătatea lunii ianuarie 

a.c., în estul Ucrainei. 

SUA au acuzat Rusia de implicare militară chiar și după instituirea armistițiului convenit prin 

primul Protocol de la Minsk. 

Moscova a negat constant acuzaţiile aduse. Doar că, până să accepte dialogul cu liderii europeni și 

participarea la reuniunea Minsk 2 , rușii au livrat efectiv milițiilor din Est sute de tancuri, piese de 

artilerie autotractate, blindate, port-rachete, stații radar. 

Declarativ, Kievul cere asistență militară tehnologică și, pentru evitarea falimentului, ajutor 

financiar. Oficial, nu se cere armament letal, ci sisteme de comandă, sisteme de comunicare și 

drone de supraveghere.  

În timp ce cuplul franco-german se opune ferm înarmării Kievului, SUA ar fi dispuși să o facă. 

Marea Britanie a livrat deja blindate, precizând ca e vorba de blindate scoase din uz și neînarmate. 

Autoritățile ucrainene critică "turismul de război": peste 100 cetățeni germani ar fi, în prezent, pe 

frontul din Est, luptând  alături de separatiști. Ministerul german de Interne a confirmat știrea, 

precizând însă că e vorba de decizii individuale, ale căror motivații nu se cunosc. 

Socotind declarația secretarului său general Lamberto Zannier (v. supra), OSCE pare așezată într-o 

neutralitate ea însăși fragilă. 

VICTIME 

ONU estimează că, de la declanşarea conflictului (aprilie 2014), peste 6.000 de persoane au fost 

ucise în estul Ucrainei, în confruntările dintre separatiştii proruşi şi forţele ucrainene. 

Potrivit serviciilor de informaţii germane, citate de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 

numărul victimelor din estul Ucrainei ar putea fi de zece ori mai mare decât bilanţul oficial. 
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EVOLUTII  POST  MINSK 2 

Declaraţia votată unanim în Consilul de Securitate al ONU la 16 februarie 2015 cerea 

beligeranţilor din estul Ucrainei "încetarea imediată a ostilităţilor", respectarea acordurilor de la 

Minsk, îndeosebi facilitarea accesului observatorilor OSCE în zona de conflict.  

În timpul unei conversaţii telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, la 17 februarie a.c, 

Poroşenko a cerut Uniunii Europene şi comunităţii internaţionale să adopte o "reacţie dură faţă 

de acţiunile trădătoare ale rebelilor şi Rusiei". 

Potrivit analistului politic ucrainean Vadim Karasev, în războiul său hibrid cu Kievul, Moscova și-a 

schimbat strategia, mutându-se de pe câmpul de luptă pe zona politică: liderul rus pare să nu mai 

urmărească deschiderea unui culoar către Crimeea, ci schimbarea puterii de la Kiev. 

Potrivit ministrului britanic al Apărării, Michael Fallon, există "un pericol real şi prezent" ca Rusia 

să încerce să destabilizeze țările baltice,  iar  NATO trebuie să fie pregătită pentru o agresiune din 

partea Rusiei "indiferent ce formă va lua aceasta". 

În același sens s-a exprimat ministrul lituanian de Externe, Linas Linkevicius, care vede în Rusia o 

ameninţare pentru Republica Moldova şi pentru statele baltice. 

Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului forţelor aliate din Europa, a 

avertizat ca Rusia ar putea lansa un atac convenţional asupra unui stat est-european membru al 

NATO (presa a speculat ca ar fi vorba de Estonia si România) pentru a testa capacitatea NATO de 

a acționa conform Articolului 5 al Tratatului.   

Textul acordului de la Minsk a lăsat loc interpretării că Merkel și Hollande au abandonat Estul și 

ipotezei că, in atari circumstanțe, Putin își va accelera strategia  de divizare a Europei și de creare a 

blocului Eurasiatic. Din acest punct de vedere, vizita acestuia la Budapesta a fost un test menit să 

verifice în ce măsură relația cu Ungaria reprezintă o breșă în Uniunea Europeană, în NATO și în 

filosofia euro-atlantică. Evenimentul a putut jena cancelariile occidentale, fapt ce ar explica de ce 

presa occidentala l-a oglindit intr-un registru minor, reductiv, mulțumindu-se să-l prezinte 

exclusiv în cheie economica.  

 Nota: La polul opus, presa românească a speculat că interesul lui Putin ar fi ca Ungaria 

 (și Serbia) să lucreze concertat cu Rusia pentru a izola România, pentru a crea tensiuni 

 artificiale în Harghita-Covasna și chiar o entitate secesionistă în centrul României.  

Preşedintele Vladimir Putin, aparent încremenit pe caii mari rusești, a declarat că "nimeni nu 

trebuie să aibă iluzia că poate obţine superioritate militară comparativ cu Rusia" și că "nimeni 

nu poate exercita presiuni asupra Rusiei". În caz contrar, amenință liderul rus, "vom avea mereu 

reacţii adecvate la astfel de aventuri". 

Activitatea Fundaţiei Europene Titulescu poate fi urmărită pe site-ul nostru (www.titulescu.eu), pe Facebook 
(www.facebook.com/FundatiaEuropeanaTitulescu), pe Twitter (twitter.com/FTitulescu), pe LinkedIn (Fundatia 

Europeana Titulescu) şi pe Google+ (Fundatia Titulescu). 
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