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În spațiul ex-sovietic a învinui Kremlinul și liderii ruși pentru incapacitatea autorităților locale de a 

gestiona afacerile interne a devenit un clișeu. Cu toate acestea, există o serie de factori, elemente 

sau indicii care sugerează că, într-adevăr, o parte a responsabilității pentru mai multe procese care 

au loc în Armenia în acest moment își au originea la Moscova, în discursurile și deciziile oficialilor 

ruși, care utilizeaza războiul din Nagorno Karabah pentru a motiva locuitorii acestei țări să nu 
insiste prea mult pentru democratizare. Protestele din Armenia care au avut loc începând cu 17 

iulie 2016 și au durat aproximativ două săptămâni au scos la iveală mai multe probleme cu care se 

confruntă acest stat:: instituții publice slabe, autorități guvernamentale incapabile să gestioneze 
crize, izolare politică regională continuă datorită conflictului din Nagorno Karabah, promovarea 

unor politici publice care nu răspund nevoilor societății armene. Acești factori au condus, într-un 

final, la creșterea nivelului de nemulțumire a populației, care a ieșit în stradă pentru a cere demisia 
actualei guvernări.  
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În a doua jumătate a lunii iulie, capitala Armeniei, Erevan, a devenit scena unor confruntări 

violente dintre forţele de ordine şi mii de protestatari, coalizaţi împotriva regimului preşedintelui 

armean Serj Sargsyan şi a deciziilor guvernamentale din perioada recentă. Participanţii la proteste 

şi-au arătat susţinerea pentru un grup radical de veterani ai războiului din Nagorno – Karabach 

(1988 - 1994), întitulat  ,,Sasna Tsrer’’1, ce au ocupat la data de 17 iulie sediul unui post de poliţie. 

Ei au luat drept ostatici mai mulţi funcţionari din cadrul forţelor de ordine armene. Printre 

revendicările acestora s-au numărat eliberarea liderului grupării, Zhirayr Sefilyan (arestat în iunie 

pentru deţinerea ilegală a unor arme), demisia preşedintelui Sargsyan şi organizarea unor 

manifestaţii publice contra actualei conduceri a statului2. La 31 iulie, grupul de veterani a eliberat 

ostaticii şi s-a predat poliţiei armene, protestele scăzând treptat din intensitate. Guvernul armean 

acuză foştii combatanţi de omorârea a doi poliţişti şi organizarea unor acţiuni teroriste menite să 

destabilizeze ordinea publică şi să atenteze la securitatea naţională. De partea cealaltă, 

protestatarii, ce şi-au arătat deschis sprijinul pentru cerinţele înaintate de ,,Sasna Tsrer’’, condamnă 

tendinţele autoritare promovate de Sargysan, a cărui legitimitate populară devine tot mai scăzută 

pe fonul stagnării politice şi economice cu care se confruntă Armenia3. 

Deşi mişcările protestare din Armenia s-au amplificat ca reacţie la probleme interne ale acestui 

stat, ele necesită a fi analizate în contextul situaţiei geopolitice regionale şi ca produs al schimbării 

vectorului extern al Erevanului de la Vest la Est. În primul rând, când ne referim la procesele 

geopolitice din regiunea Caucazului de Sud, trebuie evidenţiat rolul predominant avut de 

conflictul din Nagorno-Karabach în construirea strategiilor de politică externă ale Armeniei. 

Reluarea operaţiunilor militare în această zonă de către Azerbaijan în luna aprilie curent au afectat 

status-quo-ul stabilit prin tratatele anterioare şi au demonstrat incapacitatea guvernului armean de 

a susţine prin resurse proprii o eventuală confruntare militară cu armata azeră. În al doilea rând, 

poziţia pro-rusă adoptată de Sargsyan în ajunul Summit-ului de la Vilnius (2013), atunci când a 

refuzat să ratifice Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, s-a tradus prin aderarea la 

Uniunea Vamală şi asumarea unor angajamente instituţionale în faţa Moscovei. Sub acest aspect, 

ambivalenţa discursului guvernului armean faţă de Uniunea Europeană şi Rusia a determinat 

,,criza’’ de imagine a actualului guvern, iar problemele sistemice sesizate de protestatari (nivelul 

înalt al corupţiei, lipsa statului de drept, dependenţa energetică faţă de Rusia şi resursele militare 

reduse) sunt alimentate de capacitatea scăzută a Armeniei de a atrage asistenţă tehnică şi 

financiară din partea partenerilor externi, în special a celor europeni.  

                                                           
1
 Membrii grupului ”Sasna Tsrer” sunt veterani ai conflictului din Nagorno Karabah în perioada 1988 – 1994. Și-

au luat numele de la eroii armeni din perioada medievală, care au luptat împotriva cuceritorilor arabi.  Pe 17 
iulie curent mai mulți bărbaţi înarmaţi, membri ai acestei grupări, au ocupat secţia de poliţie Erebuni. În timpul 
asaltului au fost uciși doi ofiţeri de poliţie şi au fost luați mai mulţi ostatici. Membrii grupării militare au cerut 
eliberarea lui Zhirayr Sefilyan, liderul grupului de opoziţie Parlamentul Fondator. Zhirayr Sefilyan a fost arestat 
în luna iunie curent sub acuzaţia că ar fi urmărit să organizeze o lovitură de stat. Grupul de opoziție Parlamentul 
Fondator se bucură de puțină popularitate în Armenia. Este important a se menționa în acest moment faptul că 
atât membrii grupului de opoziție Parlamentul Fondator, cât și actuala guvernare, consolidată în jurul lui Serj 
Sargsyan, sunt din Nagorno Karabah. Ultimii au ajuns la guvernare în anul 2008 în urma unor proteste violente 
în timpul cărora au fost arestați mai mult de 100 de protestatari.  
2
 Armed Standoff in Armenia: Why it happened and what it could mean, Freedeom House, 2 August 2016, 

https://freedomhouse.org/blog/armed-standoff-armenia-why-it-happened-and-what-it-could-mean  
3
 Кризис в Армении: Почему народ поддержал бунт ветеранов Карабаха, 2 august 2016, 

http://news.liga.net/news/world/11923794krizis_v_armenii_pochemu_narod_podderzhal_bunt_veteranov_ka
rabakha.htm  
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Momentul ,,Vilnius’’ şi resetarea dialogului dintre Armenia şi UE 

Alegerea lui Sargsyan de a nu ratifica Acordul de Asociere cu UE şi de a da curs proiectului 

economic eurasiatic a fost dictată de presiunile exterioare venite din partea Rusiei şi 

Azerbaijanului. În timpul vizitei preşedintelui Putin la Baku în august 2013, a fost semnat un 

acord bilateral prin care Rusia se angaja să majoreze cantitatea de armament livrată guvernului din 

Azerbaidjan, asta deşi cooperarea anterioară dintre cele două părţi în domeniul armat însumase 

deja cifra de 4 miliarde de dolari4. Conflictul din Nagorno-Karabakh, superioritatea azeră în 

materie de tehnică militară şi eventualitatea reizbucnirii războiului în această zonă controlată de 

armeni au fost factorii decisivi în luarea acestei decizii.  

Atitudinea Erevanului a surprins liderii de la Bruxelles şi cancelariile occidentale, în condiţiile în 

care Armenia reuşise să finalizeze negocierile pentru semnarea Acordului de Asociere în vara 

anului 2013. Mai mult decât atât, în perioada 2010 - 2012, Armenia a realizat progrese 

semnificative pe mai multe paliere de activitate (asigurarea independenţei justiţiei, reforma 

administraţiei publice şi lupta împotriva corupţiei), clasându-se pe poziţia a doua sau a treia în 

clasamentele realizate pentru ţările Parteneriatului Estic5. Reacţia UE la poziţia Armeniei a fost pe 

alocuri una tranşantă, menţionând că prevederile Acordului nu sunt un joc cu sumă zero şi pot fi 

compatibile cu tratatele semante în cadrul Comunităţii Statelor Independente6, dar nu şi cu 

criteriile impuse de Uniunea Vamală. Cu alte cuvinte, guvernul lui Sargsyan nu putea promova 

standarde duble în relaţiile cu cele două organizaţii şi a fost nevoit să-şi asume de facto 

apartenenţa la piaţa economică controlată de Rusia odată cu crearea Uniunii Economice 

Eurasiatice (2015). 

După Summit-ul de la Vilnius, relaţiile dintre Armenia şi UE au intrat într-o perioadă de resetare, 

argumentată de necesitatea regândirii modului de interacţiune a celor două entităţi. În primul 

rând, această problemă trebuie abordată în termeni de cost/beneficiu. Potenţialul principiului more 

for more se impune a fi adaptat la rezultatul acţiunilor guvernului de la Erevan. Pentru perioada 

2014 – 2017, UE a alocat granturi de 140 – 170 de mln. euro pentru Armenia, bani  ce sunt şi vor 

fi alocaţi pentru dezvoltarea sectorului privat, reforma administraţiei publice centrale şi a justiţiei7. 

În condiţiile în care reperele unui nou acord politic nu au fost stabilite, este chestionabilă care va 

fi rezonanţa şi impactul acestor fonduri asupra dialogului bilateral propriu-zis. Atât UE, cât şi 

Armenia, trebuie să-şi formuleze în termeni clari priorităţile şi ariile de cooperare, impunându-se 

o abordare normativă din partea instituţiilor europene ce ar trebui să vizeze schimbări 

instituţionale în domeniul politic şi economic al administraţiei armene. Progrese în acest sens au 

fost realizate prin lansarea negocierilor pentru un nou tratat între Armenia şi UE8, ce ar uma să 

                                                           
4
 Russia and Azerbaijan on a ’’new page of cooperation’’, Russia&India Report, 14 august 2013, 

http://in.rbth.com/world/2013/08/14/russia_and_azerbaijan_on_a_new_page_of_cooperation_28459  
5
 European Integration Index for Eastern Partnership countries, mai 2012, http://www.eap-

index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%20%202012.pdf, accesat la 05.08.2016 
6
 European Comission, Armenia: EU position on the latest developments, Bruxelles, 4 septembrie 2013, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-766_en.htm.  
7
 The Official Web Page of the EU Delegation in Armenia, 

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/eu_armenia/political_relations/index_en.htm, accesat la 
05.08.2016 
8
 La data de 7 decembrie 2015, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, 

Federica Mogherini şi ministrul afacerilor externe al Armeniei, Edward Nalbandian, au lansat discuţiile pentru 
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înlocuiască Acordul de Parteneriat şi Cooperare, semnat în 1999. Conform declaraţiilor Federicăi 

Mogherini, acest document programatic ,,va lua în calcul angajamentele recente ale Armeniei’’9  faţă de 

actorii externi. Construcţia acestui acord şi direcţiile sale de activitate vor fixa graniţele viitoarei 

colaborări, rămânând însă incertă compatibilitatea acestuia cu statutul Armeniei de membră a 

Uniunii Economice Eurasiatice.  

Protestele – un catalizator în relaţiile Armeniei cu UE? 

Protestele stradale de la Erevan se înscriu în rândul mişcărilor de contestare a guvernului armean 

ce s-au succedat începând cu iunie 2015. Manifestaţiile de amploare ce au urmat majorării tarifelor 

la energia electrică în regim unilateral de către Rusia în cursul anului trecut au amplificat starea de 

nemulţumire a cetăţenilor armeni faţă de actuala conducere. În acelaşi timp, comportamentul 

Rusiei şi pârghiile utilizate pentru a menţine Armenia în sfera sa de influenţă şi control au generat 

contradicţii în rândul societăţii armene, solidarizată în problema Karabahului de Munte, dar 

divizată când vine vorba de alegerea partenerilor strategici pentru statul armean10. De altfel, 

încrederea acordată Rusiei de conducerea armeană în problema asigurării securităţii şi integrităţii 

teritoriale a Armeniei a fost serios afectată de deznodământul confruntărilor armate azero-armene 

din acest an, ce au trădat politica duplicitară rusă şi ineficacitatea Organizaţiei Tratatului de 

Securitate Colectivă, a cărei membră este Armenia. Acest context ar putea favoriza implicarea mai 

activă a Uniunii Europene în rezolvarea diferendului din Nagorno-Karabach prin intermediul 

instrumentelor soft şi a pârghiilor instituţionale de care dispune, cu scopul consolidării poziţiei 

sale în Caucazul de Sud.  

Reacţia Uniunii Europene la protestele din Armenia a fost întârziată şi lipsită de conţinut politic. 

Oficialii europeni au îndemnat forţele de ordine şi protestatarii să menţină caracterul paşnic al 

manifestaţiilor şi au recomandat utilizarea dialogului politic ca măsură pentru rezolvarea 

conflictelor apărute între guvern şi contestatarii acestuia11. Atitudinea neutră a UE faţă de părţile 

implicate în protestele din Armenia denotă lipsa de încredere şi suport pentru autorităţile armene, 

lipsite de credit pe plan internaţional ca urmare a reformelor eşuate promovate în ultimii ani. În 

condiţiile în care Armenia se află într-un an pre-electoral, iar manifestaţiile stradale ar putea atinge 

cote înalte,  UE ar putea adopta o poziţie de aşteptare, încercând să identifice posibile scenarii 

pentru scrutinul electoral şi parteneri de dialog credibili, angajaţi în reabilitarea situaţiei interne din 

ţară. 

 

                                                                                                                                                                                     
un nou acord bilateral între cele două părţi, fiind vizată lărgirea cooperării sectoriale în domenii precum 
energie, transport şi mediu, precum şi dezvoltarea unui parteneriat economic durabil între cele două părţi. 
Press release, EU and Armenia launch negociations for a new agreement, 7 decembrie, 2015, 
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm  
9
 Press release, EU and Armenia launch negociations for a new agreement, 7 decembrie, 2015, 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm  
10

 Conform unui sondaj efectuat de Helsinki Citizens Assembly Vanadzor Office în decembrie 2015, 36,1% dintre 
respodenţii armeni şi-au arătat susţinerea pentru Uniunea Economică Eurasiatică, în timp ce 24,3% dintre 
intervievaţi doresc apropierea Armeniei de Uniunea Europeană. 
11

 European Union External Action Service, Statement by the Spokesperson on the latest developments in 
Armenia, Bruxelles, 30.07.2016, http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160730_01_en.htm, accesat la 
05.08.2016  

http://www.esga.ro/
mailto:contact@esga.ro
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160730_01_en.htm


Diaconu Coresi Str., nr. 53, Bucharest, Romania 
Web: www.esga.ro  Email: contact@esga.ro 

Factorul ”Moscova” și protestele din Armenia  

La 22 iulie 2016, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse12, într-un comentariu publicat 

pe pagina oficială a instituției, își exprima dezamăgirea față de conținutul reacției oficiale a Uniunii 

Europene cu privire la evenimentele care aveau loc în Armenia la acea dată. Oficialii ruși făceau 

aprecieri cu privire la modul în care diplomații Uniunii Europene ”... fac deschis jocul acelor forțe din 

Armenia care încearcă ”să agite” situația politică.”13 

Diplomații ruși aveau motive serioase nu doar pentru a părea ”îngrijorați”. Protestatarii armeni care 

au ieșit în stradă în ultimile săptămâni sunt aceiași cu cei care au ieșit în stradă să picheteze 

Ambasada Federației Ruse din Erevan în luna aprilie 201614, atunci când a avut loc așa numitul 

”război de 4 zile” și în urma căruia autoritățile armene au pierdut gestiunea asupra a aproximativ 

800 km215 din teritoriul controlat. Sunt aceiași protestatari care și-au arătat nemulțumirea față de 

modul în care Moscova promovează parteneriatele strategice, vânzând armament părților 

beligerante în același timp, adică și Armeniei, și Azerbaijanului. Sunt aceiași protestatari care au 

ieșit în stradă în vara anului 2015, fiind nemulțumiți de decizia autorităților de a mări tarifele la 

energia electrică, măsură cerută de companii care furnizează astfel de servicii și care sunt 

controlate de investitori ruși. Este bine cunoscut faptul că Rusia se numără printre cei mai 

importanți parteneri economici ai Armeniei sau ai autorităților guvernamentale de la Erevan, 

controlând cea mai mare parte a obiectivelor economice strategice. Astfel, Rusia poate să 

genereze dificultăți în orice clipă pentru elita politică și economică armeană, iar diaspora armeană 

de la Moscova nu ezită să contribuie la astfel de procese, dacă înțelege că își promovează propriile 

interese financiare și propriile obiective politice. De altfel, anume reprezentanții diasporei armene 

de la Moscova cu interese economice în Rusia au condiționat în cea mai mare măsură decizia lui 

Serj Sargsyan din septembrie 2013 de a renunța la negocierile pentru semnarea Acordului de 

Asociere UE  - Armenia și au susținut aderarea acestui stat la Uniunea Economică Eurasiatică. 

Integrarea europeană a Armeniei a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. 

Pentru Armenia, Rusia nu este un simplu partener strategic, dar și o importanță sursă de corupție 

politică și economică. Pentru a rămâne la guvernare membrii guvernării acceptă proiecte 

regionale, care nu pot influența în sens pozitiv indicatorii macroeconomici sau pe cei care se 

referă la creșterea nivelului de trai. Diversificarea partenerilor externi se va restrânge astfel, iar 

opțiunile comerciale vor rămâne a fi la fel de limitate.  

Protestele din Armenia, cu manifestanți care insistă pe implementarea de reforme anti-corupție, 

pe transformarea instituțiilor publice și respectarea principiilor și valorilor democratice, creează 

spațiu pentru dezamăgire publică la Moscova față de partenerul strategic din Caucazul de Sud – 

                                                           
12

 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с реакцией Евросоюза на 
события в Ереване, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Moscova, 22 iulie 2016, 
http://www.mid.ru/ru/kommentarii/-/asset_publisher/2MrVt3CzL5sw/content/id/2366782  
13

 Ibidem. 
14

 Hundreds in Yerevan Protest Russian Arms Sales to Azerbaijan, The Armenian Weekly, Erevan, 14 aprilie 
2016, http://armenianweekly.com/2016/04/14/anti-russian-protest-yerevan/   
15

 De iure aceste teritorii sunt recunoscute ca fiind teritoriu azer, dar au fost ocupate în anii ’90, sec. XX, și 
utilizate de către autoritățile armene în calitate de buffer zone.  
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Armenia – pentru că este pus sub semnul întrebării însuși modelul de dezvoltare politico-socială 

promovat de Rusia în spațiul ex-sovietic. În realitate, reacția Moscovei nu este altceva decât o 

negare a nevoilor societății armene, pentru că dorește să evite necesitatea asigurării în viitor 

acelorași nevoi în propriul stat. 

Luarea de ostatici și etichetarea în primele zile a membrilor grupului Sasna Tsrer drept ”teroriști” 

putea fi un element important al unei strategii de propagandă pe care autoritățile armene nu au 

ezitat să o folosească și în aprilie 2016 pentru a evita manifestații de protest prelungite. Partenerul 

strategic, care se întâmplă a fi și garant al păcii, este sensibil la critici externe. Însă, susținerea 

fermă a străzii a condus într-un final la eliminearea acestui avantaj ”ideologic”, iar cei care au luat cu 

asalt secția de poliție și au ținut ostatici mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine s-au 

transformat treptat în eroi.   

Rusia nu are nevoie în acest moment de destabilizarea Armeniei, cel puțin nu cu argumentele pe 

care le aduce strada pe agenda de lucru a autorităților guvernamentale: reforme anti-corupție, 

modernizare economică, ieșirea de sub monopolul geopolitic și energetic al Moscovei și 

renunțarea la contractele de achiziție a armamentului din Federația Rusă. Războiul care a durat 

patru zile în luna aprilie 2016 a contribuit la ”domolirea” spiritului democratic în Armenia. 

Protestele păreau a nu mai fi o opțiune pentru cetățenii armeni. Singurul lucru pe care toți îl 

doreau era pacea. Autoritățile au înțeles această nevoie și au exploatat-o. Dacă anterior 

evenimentelor din aprilie curent mai multe publicații armene investigau afacerile anumitor 

persoane publice afiliate guvernării, sau scriau despre acte de corupție, dezghețarea conflictului a 

dus la schimbarea priorităților. Totul părea să indice o acceptare tacită de către cetățeni a unei 

stări de fapt, fără întrebări și dezbateri publice despre măsurile anti-corupție. Contextul părea să 

fie unul propice pentru aceeași elită politică, care se pregătește deja pentru alegerile parlamentare, 

pe care va trebui să le organizezeîn anul 2017 în conformitate cu noile prevederi constituționale16. 

Chiar dacă numărul celor care au ieșit în stradă din iulie curent a fost mare, nu se poate vorbi în 

acest moment despre un apogeu al protestelor. Memoria evenimentelor din aprilie este încă vie și 

populația încă va mai ezita să își demonstreze potențialul său maxim de a se opune actualei 

guvernări.  

Lipsa de coeziune dintre actorii politici interni și interesele naționale ale Armeniei 

Pentru cei nefamiliarizați cu evoluțiile și procesele interne din acest stat din ultima perioadă 

lucrurile par a fi destul de simple: Armenia este un stat geopolitic captiv, supus unui singur 

partener geostratetic – Rusiei. În realitate, însă, tendințele în politică internă sunt mult mai 

complicate. Asta se datorează faptului că în societate există un potențial mare de protest, cauzat 

atât de situația social-economică, cât și de cea politică. Descrierea imaginii de mai sus  ar fi 

                                                           
16

 La data de 06 decembrie 2015 în Armenia a fost organizat un referendum pentru modificarea Constituției. În 
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incompletă fără a include aici lipsa de reacție ”oficială” a autorităților17, reluarea operațiunilor 

militare din aprilie, opoziție compromisă și societate civilă divizată.  

În spațiul ex-sovietic există puțină coeziune internă între interesele naționale și interesele elitei 

politice. Armenia nu este o excepție în acest sens.  Atât coaliția de guvernare, cât și reprezentanții 

partidelor de opoziție dau dovadă de lipsă de coeziune cu interesele naționale ale Armeniei și nu 

sunt capabili să își uniformizeze pozițiile, să-și alinieze interesele, astfel încât să fie restablită 

încrederea în eficiența actului de guvernare și a funcționării instituțiilor publice. În acest caz, 

vorbim despre organele de ocrotire a normelor de drept, care au recurs la acte de violență 

împotriva manifestanților. Protestele, care au durat aproape două săptămâni, au evidențiat acest 

lucru. De altfel, această modalitate de a-și arăta nemulțumirea, prin proteste, rămâne a fi ultima 

opțiune a cetățenilor. Există, însă, guvernări care nu recunosc această formă de manifestare a 

activismului și a responsabilității civice în calitate de instrument admis în responsabilizarea 

aceluiași act de guvernare și prima strategie la care recurg este cea a discreditării străzii, a 

deținătorilor primari ai suveranității – cetățenii cu drept de vot. Discreditarea protestelor, a 

opiniei publice și utilizarea forței au de cele mai multe ori repercursiuni asupra imaginii țării pe 

scena internațională. 

În loc de concluzii 

În contextul evenimentelor care au loc în Ucraina, Republica Moldova, precum și în alte state ex-

sovietice, criza din Armenia nu vine decât să confirme încă o dată faptul că funcționarea 

institutelor democratice este imposibilă fără asumarea unei viziuni și a unui proiect de țară în care 

elementele centrale să fie responsabilitatea civică și voința politică. Totuși, evenimentele din 

Armenia ar putea avea și anumite consecințe pozitive, care nu pot fi neglijate, indiferent din 

perspectiva cărui actor extern se vor studia acestea.  

Cel mai probabil autoritățile nu vor mai exploata într-o măsură atât de mare spiritul patriotic, 

național al cetățenilor armeni, deoarece protestul a avut la bază chiar cerințe de asumare și de 

recunoaștere a pierderilor din timpul războiului de patru zile din aprilie curent, a incapacității de a 

asigura interesele naționale ale statului pe tot teritoriul controlat anterior. Poliția, care până acum 

s-a manifestat ca o instituție publică ineficientă, care nu a asigurat măsurile necesare pentru 

siguranța cetățenilor și și-a arătat poziția anti-protestatară, va ezita să mai utilizeze forța împotriva 

populației, lucru pe care autoritățile guvernamentale îl vor cere expres, pentru a evita scenarii care 

s-au întâmplat în Ucraina, spre exemplu. Obiectivul final al protestelor nu este organizarea unei 

rebeliuni naționale împotriva acestei instituții, dar de a genera condiții de trai mai bune pentru 

toată societatea armeană. Mulți actori statali, dar și actori non-statali externi, vor fi mult mai atenți 

la evenimentele care se vor desfășura în acest an la Erevan, mai ales în perioada de pre-campanie 

electorală. De asemenea, trebuie să acceptăm faptul că autoritățile armene vor efectua în perioada 

imediat următoare ”livrări” de reforme și de transformări instituționale mimate pentru a ține sub 
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control nivelul sentimentului protestatar din țară. Drept exemple pot servi aici demisia 

procurorului general, Gevorg Kostanyan,18 sau demiterea lui Hrant Yepiskoposian din funcția de 

vice-director al Serviciului de Securitate Națională19. Dacă în Armenia ar exista în acest moment o 

societate civilă consolidată, unită în jurul unor obiective clare și a unei viziuni comune, atunci 

aceasta ar putea reuși să condiționeze adoptarea și implementarea mai multor măsuri eficiente, 

care ar avea drept finalitate înnoirea și responsabilizarea clasei politice. 

Deși, pentru elitele politice din spațiul ex-sovietic, buna guvernare nu este o opțiune viabilă la 

care să recurgă, acestea trebuie să înțeleagă utilitatea acestui proces, a reformelor în general, 

pentru indepenență, integritate teritorială și suveranitate. Situatia din prezent oferă premisele 

pentru apariţia unor noi forțe politice, formată din experți necompromiși, capabili să-și asume 

elaborarea de politici publice și să redobândească încrederea populației în procesele democratice.    
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