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Capitolul I 
Rolul societății civile în dezbaterile și deciziile de politică  
externă din Republica Moldova

de Ileana Racheru

Cadrul legal

În anul 2012, parlamentul de la Chișinău a adoptat primul document cu privire la dezvoltar-
ea societății civile- Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din Republica Moldova 2012-20151.  
În R. Moldova există trei platforme mari de cooperare între organizațiile societății civile și au-
torități (Consiliul Național al ong-urilor, Consiliul Național pentru Participare și Forumul Societății  
Civile-Parteneriatul Estic). La acestea se adaugă diferite rețele de ong-uri2 care au activități similare și 
proiecte comune (Convenția Națională pentru Integrarea Europeană).

Cadrul legal cu privire la funcționarea organizațiilor societății civile în R. Moldova este asigurat 
de Legea cu privire la asociațiile obștești. Potrivit acestui act, perioada în care autoritățile (Ministerul 
Justiției) trebuie să proceseze cererea de înregistrare a unei organizații este  de 30 de zile. În anul 2012, 
Codul fiscal al R. Moldova a fost amendat pentru a permite scutirea organizațiilor societății civile de 
la plata impozitelor. Parlamentul de la Chișinău nu a votat însă legea prin care 2% din impozitul anual 
putea fi direcționat către organizațiile societății civile în forma propusă de acestea din urmă, situație 
care a atras nemulțumirea activiștilor civici, care au cerut abrogarea acesteia imediat după ce a fost 
adoptată3.  Curtea Constituțională a declarat că prevederile legii respective sunt neconstituționale.

Pe site-ul Registrului de stat al organizațiilor necomerciale (Registrul) sunt înregistrate 54 de 

1  Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din Republica Moldova 2012-2015, http://www.consiliulong.md/wp-con-
tent/uploads/2015/04/Strategia-de-Dezvoltare-a-Societ----ii-Civile-din-Republica-Moldova-2012-2015.pdf;  Civil 
Society Organizations From the Republic of Moldova: Development, Sustainability and Participation in Policy Dialogue, 
http://www.csdialogue.eu/sites/default/files/moldova_cso_evolution_0.pdf,  accesat la 8.08.2015.
2  Ibidem.
3  Legea 2%: Ce s-a propus și ce s-a votat în Parlament, 27.01.2014, http://unimedia.info/stiri/legea-2-ce-s-a-propus-
si-ce-s-a-votat-in-parlament-71263.html,  accesat la 4.09.2015. (video) ONG-urile cer abrogarea „legii 2%”, 28.01.2014, 
http://unimedia.info/stiri/video-ong-urile-cer-abrogarea-legii-2-71382.html,  accesat la 4.09.2015. 
Impactul Legii 2% asupra durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile, http://crjm.org/wp-content/up-
loads/2015/05/CRJM-DPP-2la-suta-05-05-2015-WEB.pdf,  accesat la 18.12.2015.
*sintagma a fost aleasă pentru a desemna organizațiile care promovează valorile democraţiei de tip liberal.
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organizații neguvernamentale care au printre obiective integrarea europeană sau diverse alte activități 
în domeniul politicii externe a Republicii Moldova. Aproximativ jumătate dintre aceste ong-uri sunt 
active. Obiectivul integrării europene este implementat prin acțiuni de informare, dezbateri, train-
ing-uri și activități sociale. La acestea se adaugă şi organizaţiile unioniste.

1. Organizaţiile  pro-occidentale*

Cele mai vechi și mai cunoscute organizații ale societății civile din Republica Moldova care au 
activități în domeniul politicii externe se ocupă de procesul de soluționare a conflictului transnistre-
an, securitatea Republicii Moldova, propuneri de politici pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale cu 
cei mai importanți actori externi din regiune (Federația Rusă, Ucraina și România, UE și NATO), 
realizează dezbateri, analize și sondaje pe teme ca politică externă, încurajarea participării cetățenilor 
la procesul decizional, drepturile minorităților și relațiile acestora cu regimul politic, monitorizarea 
implementării Acordului de Asociere încheiat cu UE.  Obiectivul integrării europene este promovat și 
prin activități sociale desfășurate de organizațiile înregistrare pe site-ul Registrului în domenii precum 
drepturile omului, turism, sănătate, social sau reconstrucția unor obiective de interes public (spitale, 
școli, grădinițe).Toate aceste organizații  promovează valorile democraţiei de tip liberal. Trei dintre 
organizațiile pro-occidentale, cele mai cunoscute din Republica Moldova se regăsesc în componența 
Consiliului Național de Participare (Asociația pentru Democrație Participativă, Institutul de Politici 
Publice, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”). 

Localizarea

Piața de expertiză în domeniul politicii externe din Republica Moldova a fost acaparată de un 
număr restrâns de organizații. Din cele 54 de organizații menționate pe site-ul Registrului de stat al or-
ganizațiilor necomerciale , doar 7 nu au sediul principal în Chișinău. Situația se explică în primul rând 
prin faptul că acestea au fost create în jurul unor foști lideri politici pro-europeni sau foști diplomați, 
cunoscuți în mediul diplomatic al donatorilor sau persoane publice cu orientare pro-occidentală. O a 
doua explicație ține de faptul că politica externă este considerată un domeniu elitist rezervat aproape 
exclusiv unor elite care au o experiență anterioară în gestiunea afacerilor statului. Un alt factor care 
explică concentrarea acestor organizații în zona Chișinăului ține de depopularea R. Moldova „în mare 
parte populația activă și educată fie rămâne la Chișinau, fie pleacă peste hotare. Cei care mai sunt acolo 
(puțini) ori au deja un loc de muncă, ori nu au cu cine crea echipa. În plus, spiritul civic apare acolo 
unde sunt oameni care înțeleg problemele și  vor să se implice”4.

Organizațiile care au cele mai importante poziții în privința afacerilor externe ale Republicii 
Moldova sunt și cele mai vechi entități ale societății civile din R. Moldova. Toate acestea sunt concen-
trate în Chișinău și cu o singură excepție (Institutul pentru Politici și Reforme Europene) nu au filiale 
în alte orașe ale Republicii Moldova. Situația se explică atât prin elitismul fondatorilor și al personal-
ului, care nu reușesc să socializeze cu publicul larg sau prin inexistența unor surse de finanțare care 
să permită crearea unor filiale ale acestor organizații. Pe de altă parte, organizațiile neguvernamentale 
de la Chișinău nu își pot permite costurile pentru deschiderea unor filiale în alte regiuni: „este foarte 
greu să menții oficiul central, dar să mai deschizi și o filială, așa că ne-am gândit că ar fi mai bine să 
desfășuram activități în provincie”5. În ultimii doi ani s-au făcut progrese timide în ceea ce privește 
extinderea activităților acestor organizații, pentru a se adresa unui public cât mai larg. Prin urmare 

4  Discuție cu expert din societatea civilă, Chișinău, martie 2015. 
5  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
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Societatea civilă și politica externă: dezbateri, percepții și strategii de influență în fostul spațiu sovietic

au început să organizeze training-uri pentru funcționari publici din administrația publică locală sau 
sesiuni de informare în domeniul afacerilor europene. Dar acțiunile respective nu au continuitate din 
cauza finanțării: „sunt în general granturi mici și nu putem elabora proiecte pe termen lung”6. Există 
însă dorința de a continua aceste activități, motivată și de faptul că delocalizarea activităților s-a pro-
dus și ca o consecință firească a faptului că „pănă acum 1 sau 2 ani, toate evenimentele erau organizate 
la Chișinău și oamenii se plictisiseră să vină la reuniuni. Veneau tot timpul aceiași ong-iști. Așa că am 
decis că trebuie să implicăm și oamenii din regiuni, ...mai ales că  în ceea ce privește paticiparea la Con-
venția pentru integrare europeană, interesul a fost mai mare în regiuni”7. 

În același timp, actorii externi nu au condiționat acordarea asistenței de extinderea activităților 
acestor organizații în afara Chișinăului sau de crearea unor rețele de voluntari

Organizațiile care implementează proiecte cu caracter social sunt prezente și în regiunile  
Republicii Moldova, dar acestea nu promovează mesaje cu privire la orientarea generală de politică 
externă a R. Moldova, fiind concentrate exclusiv asupra îndeplinirii criteriilor tehnice menționate în 
programele de acordare a finanțării. 

Finanțarea

Toate organizațiile pro-occidentale ale  societății civile din Republica Moldova sunt finanțate din 
donații și competiții de granturi acordate de donatori internaționali (UE, organizaţii internaţionale 
sau ambasade ale statelor occidentale, programe de asistență pentru dezvoltare), cu excepţia Institutu-
lui de cercetări juridice şi politice de la  Academia de Ştiinţe a Moldovei. Competițiile pentru granturi 
deși foarte numeroase nu oferă suficiente surse de finanțare pentru organizațiile neguvernamentale. 
Competițiile sunt  acerbe și nu foarte multe organizații reușesc să acceseze granturi. Cele mai vechi or-
ganizații, care au și cei mai cunoscuți lideri sunt câștigătoarele celor mai multe competiții. Finanțarea 
limitată are un prim efect secundar dat de faptul că organizațiile respective se tranformă în „prestatori 
de servicii” ocazionale, care nu urmăresc deziderate pe termen lung. Chestiunea a fost evidentă în 
perioada guvernării Alianței pentru Integrare Europeană și s-a manifestat prin lipsa unor programe 
de informare și comunicare cu populația în domeniul afacerilor europene: „înainte de alegeri au venit 
granturile de la UE sau statele membre pentru a promova integrarea europeană. De aceea organizațiile 
pro-europene s-au mișcat foarte greu, doar înainte de alegeri. Până au venit donatorii externi nu au 
avut niciun interes să facă ceva”8. Au existat și situații în care donatorii internaționali au acordat susți-
nere financiară unor organizații ale societății civile fără a organiza competiții. Situațiile s-au regăsit 
în promovarea unor organizații nou-apărute, conduse de foști politicieni, importanți promotori ai 
integrării europene a R. Moldova. Probabil că logica din spatele acestor decizii a constat în crearea 
unei competiții pentru organizațiile cu vechime în promovarea politicilor pro-europene. Există de 
asemenea posibilitatea ca actorii externi care au decis să acorde finanțare în astfel de condiții să fi dorit 
menținerea în viața publică a liderilor pro-europeni care au avut rezultate însemnate în strângerea 
legăturilor dintre Republica Moldova și UE, atunci când s-au aflat în funcții politice cheie. Posibilitatea 
ca o organizație nouă, care nu are un lider cunoscut opiniei publice, să devină un actor important în 
societatea civilă „mainstream” este minimă: „pentru ong-urile înființate după 2009 e îngrozitor de greu 
să obțină granturi. Noi am înființat organizația în mai 2012 și primul grant l-am obținut în noiembrie 
2013, după ce am scris vreo 30 de proiecte care au fost refuzate. Primul grant a fost câștigat și datorită 
unei relații personale cu un donator. După implementarea primului proiect am primit o scrisoare de re-

6  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
7  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.

8  Interviu expert societatea civilă, Chișinău, martie 2015. 
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comandare din partea donatorului către alți donatori și am mai câștigat și alte granturi. Chiar am fost 
contactați de donatori pentru a trimite concept-note”9. În același timp, calitatea proiectelor propuse de 
noile organizații nu este întotdeauna cea mai bună „am participat în diverse comisii de selectare a pro-
punerilor. Calitatea este problema, în opinia mea, pentru ca uneori sunt donatori care ne întreabă dacă 
putem recomanda alte organizații care ar fi capabile și nu putem identifica pe nimeni. În plus, am făcut 
regrant pentru unele ong-uri din regiune, pe care am încercat să le ajutam, să-i învățăm să scrie proiecte 
bune, să raporteze după toate cerințele și rigorile. Rezultatul a fost negativ”10. În ceea ce privește mediul 
academic, persoanele intervievate au susținut că finațarea oferită de UE este suficientă (cu referire la 
programele Tempus sau Erasmus) , problemele în ceea ce privește accesarea acestora de către univer-
sitățile moldovenești fiind generate de competențele manageriale ale celor care acceseaza fondurile11. 
Universitățile private sunt mai competente decât cele care au finanțare de la bugetul de stat în această 
privință. În același timp,  aceste finanțări sunt percepute și un mijloc sigur ce ajută tinerii cu potențial 
din R. Moldova să emigreze imediat ce obțin diplomele de studii12.

Experții din societatea civilă pro-occidentală

O analiză a pieței de expertiză în domeniul politicii externe din Republica Moldova arată o di-
vizare a experților în funcție de experiențele profesionale pe care le-au avut înainte de a se alătura so-
cietății civile sau după ce au activat în societatea civilă. Cei mai cunoscuți experți în domeniul politicii 
externe sunt persoane care au deținut funcții politice sau în diplomația Republicii Moldova. Aceștia 
au creat primele organizații ale societății civile din Republica Moldova, care au asumat obiective în 
domeniul politicii externe. O a doua categorie de experți sunt cei care au făcut carieră exclusiv în so-
cietatea civilă, în cele mai importante organizații și sub coordonarea experților din prima categorie. 
În perioada guvernării pro-europene o parte a acestora au fost cooptați în funcții politice cheie sau au 
fost numiți ambasadori în SUA sau state membre UE.

Societatea civilă pro-occidentală are, în general specialiști în subiecte mari ale politicii externe 
(integrarea europeană, conflictul transnistrean, relațiile cu Federația Rusă), dar nu are sau nu sunt 
promovați specialiști în chestiuni specifice. Situația se explică atât prin faptul că cele mai impor-
tante organizații sunt monopolizate de specialiștii consacrați cât și prin faptul că aceștia nu sunt sufi-
cient promovați de presa care preferă să consulte opiniile celor mai cunoscuți specialiști. Specialiștii 
consacrați sunt și cei care oferă un plus de imagine organizației pentru aplicațiile la granturile oferite 
de actorii externi. În același timp, ei au o experiență anterioară în gestionarea programelor și a finanță-
rii. O altă explicație ține de faptul că ong-urile respective au la dispoziție surse limitate de finanțare, 
situație care nu permite angajarea permanentă a tinerilor în activități remunerate. Există foarte multe 
organizații care nu își pot permite să angajeze pe o perioadă nedeterminată nici angajații care asigură 
activități permanente: „majoritatea suntem angajați cu contracte pe perioadă determinată, deși lucrăm 
constant în cadru organizației, contractele sunt reînnoite doar atunci când obținem granturi noi”13. Sin-
gurele excepții sunt reprezentate de specialiștii tineri în domeniul economiei, care fie au creat propriile 
organizații sau s-au remarcat în opinia publică din cauza lipsei unei expertize de calitate, școlite după 
standarde post-sovietice sau occidentale. Dar și aceștia se confruntă cu probleme financiare.

9  Interviu cu coordonator programe organizație din Chișinău, București, august 2015.
10  Interviu expert societatea civilă, Chișinău, martie 2015.
11  Interviu cu profesor universitar din Chișinău, București, mai 2015.
12  Interviu expert societatea civilă, Chișinău, martie 2015.
13  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015. 
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Activitățile ong-urile pro-occidentale și impactul lor asupra publicului din  
R. Moldova

Evenimentele și acțiunile organizate de acestea au un public restrâns format din experți în do-
meniul politicii externe, jurnaliști sau reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri. Cu ex-
cepția organizațiilor care desfășoară programe sociale sau pentru monitorizarea alegerilor,  asociațiile 
pro-occidentale nu implementează programe care presupun crearea unor rețele de voluntari sau con-
tactul direct cu publicul larg. Acestea încearcă să ajungă la publicul larg în special prin talk-show-uri 
radio, articole publicate în mass-media online, majoritatea de limba română și cu o orientare pro-oc-
cidentală. Majoritatea emisiunilor și a articolelor cu privire la dezbaterile despre parcursul pro-eu-
ropean al R. Moldova sunt finanțate prin proiectele contractate în urma competițiilor de granturi 
organizate de donatorii occidentali. În absența acestor finanțări presa de la Chișinău are un interes 
redus pentru activitățile organizate de societatea civilă, situația explicându-se prin faptul că astfel de 
evenimente nu aduc o audiență însemnată din partea publicului moldovenesc. La televiziuni sunt însă 
invitați, în special, cei mai cunoscuți experți de politică externă. Situația se explică, de asemnea,  prin 
faptul că mass-media încearcă să obțină audiență prin invitarea unor nume foarte cunoscute. Acești 
experți au însă un discurs elitist, care nu reușește să influențeze publicul larg. În plus, televiziunile 
moldovenești nu beneficiază de investițiile financiare de care se bucură cele rusești. Calitatea imaginii, 
a PR-ului și a emisiunilor acestora în ceea ce privește capacitatea de a atrage publicul este mult supe-
rioră în cazul posturilor tv rusești.

Un alt factor care explică impactul redus al acțiunilor organizațiilor pro-occidentale asupra pop-
ulației Republicii Moldova din afara Chișinăului este structura etnică a acestei populații, precum și 
menționerea și alimentarea unor percepții eronate despre Occident prin intermediul mass-mediei 
rusești. Prin urmare acțiunile desfășurate de organizațiile pro-occidentale în orașele sau regiunile lo-
cuite preponderent de etnici ruși sau găgăuzi nu au un impact considerabil asupra populației și au-
torităților locale :”am organizat un forum european la Bălți. Au venit experți din state ale UE și de 
la Chișinău. Am transmis numeroase apeluri către autoritățile locale (în special către primari) și au 
refuzat să participe, deși am avut mulți politicieni de rang înalt invitați din afara R. Moldova. După 
insistențe îndelungate au acceptat să trimită un funcționar de rang secund, care a avut un discurs 
propagandistic. Oamenii de rând nu au fost deloc interesați de evenimentul nostru”14. În același timp, 
activiștii civici au o reticență în a lucra în regiunile respective din cauza modului în care sunt primiți și 
percepuți de localnici: „Am organizat cursuri pentru informarea studenților cu privire la rolul NATO 
și la relațiile organizației cu R. Moldova. Deși am avut o foarte bună colaborare cu Universitatea din 
Comrat, ne-a fost greu să facem față discuțiilor cu studenții care erau puternic influențați de pro-
paganda rusească. Dialogul se structura în jurul unor întrebări sau afirmații de tipul: De ce e Rusia 
inamicul NATO? Dacă Rusia nu ar exista, NATO nu și-ar avea sensul...”15. 

2. Organizațiile care promovează unirea R. Moldova cu România

Organizațiile sau mișcările unioniste (cum se autodenumesc o parte a acestora) se împart în 
general în două categorii, în funcție de vârsta aderenților- mișcările și grupurile vechilor unioniști care 
au susținut cauza în toată perioada de după 1991 și grupurile de tineri formate în anul 2012. 

 

14  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
15  Interviu cu trainer și coordonator de programe, organizație neguvernamentală, Chișinău, martie 2015. 
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Tinerii Moldovei

Tinerii Moldovei (TN), potrivit site-ului oficial, reprezintă „o mișcare civică fondată de persoane 
crescute după căderea comunismului” și își propune „să convingă populația că unica soluție viabilă pen-
tru ieșirea din criza sistemică în care se află Republica Moldova, de la obținerea independenței  încoace, 
este ReUnirea cu România”. Potrivit aceleiași surse, TN derulează „proiecte cu tentă socială, culturală, 
educativă, pentru că ne dorim să avem un impact pozitiv în mediul înconjurător prin tot ceea ce facem”16.

Până în decembrie 2015 TN a desfășurat activități de recrutare a unor noi membri, a organi-
zat manifestatii/proteste cu privire la chestiuni de importanță majoră aflate pe agenda publică din R. 
Moldova (identificarea unui candidat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și a 
unui premier, a unei soluții pentru recuperarea miliardului de dolari furat din băncile moldovenești). 
Soluțiile avansate de TN sunt unirea cu România prin unirea de facto a instituțiilor celor două țări 
sau prin preluarea unor funcții similare  din Republica Moldova de către  funcționari sau oficiali ai 
României.

La acțiunile cu caracter social, participarea este mult mai redusă decât la marșurile cu mesaje 
unioniste clare. Aceste marșuri sunt organizate periodic atât la Chișinău cât și la București (în colabo-
rare cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, înființată în România). Tinerii Moldovei se află în conflict 
deschis cu organizațiile culturale de tineret pro-rusești sau moldoveniste. Ultimele două au încercat 
să organizeze evenimente paralale cu marșurile unioniste și în câteva situații s-au înregistrat violențe 
la Chișinău și Bălți. 

Platforma Unionistă Acțiunea 2012

Organizația a fost înființată în anul 2012, la București și, potrivit informațiilor publicate pe site-
ul oficial, are filiale pe  teritoriile ambelor state . Platforma Unionistă Acțiunea 2012 (Acțiunea) este „ o 
coaliție de organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă care susțin unirea Republicii Moldova 
cu România și militează pentru realizarea obiectivului generațiilor trecute, prezente și viitoare de regăsire 
a românilor de pe cele două maluri ale Prutului în cadrul aceluiași stat”17. Include diverse organizații 
unioniste stabilite atât pe teritoriul României  și Republicii Moldova cât și în alte state în care trăiește 
diaspora românească (SUA, Elveția, Italia, Germania, Australia, Grecia). O parte dintre aceste orga-
nizații nu desfășoară activități prin care promovează cauza Unirii, dar susțin demersurile Acțiunii și 
participă la marșuri. 

Veteranii unioniști

Veteranii unioniști se regăsesc în foarte multe organizații, doar o parte dintre acestea fiind active 
(cel puțin on-line). Motivele pentru care există un număr mare de organizații ține de orgoliul personal 
„toți acești lideri se consideră un fel de Cuza sau Averescu...”, de competiția pentru sursele de finanțare18  
și de faptul că mișcarea unionistă a fost infiltrată cu „cai troieni” (falși unioniști ai serviciilor secrete 
moldovenești sau rusești)19.

Cele mai cunoscute organizații unioniste ale veteranilor sunt Fundația Națională pentru Românii 

16  http://tinerii.md/ce-vrem/, accesat la 8.12.2015. 
17  http://actiunea2012.ro/despre/cine-suntem, accesat la 1.12.2015. 
18  O parte din organizațiile unioniste sau publicații ale acestora au fost finanțate din programe ale Departamentul  
Politici pentru Relația cu  Românii de Pretutindeni. 
19  Discuție cu expert specializat în analiza spațiului ex-sovietic, via Skype, noiembrie 2015.
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de Pretutindeni (Fundația) și Consiliul Unirii (CU).
Fundația înființată la București are și „birouri” în Republica Moldova, SUA-Canada, Australia, 

Germania, Italia, Ucraina. Serbia, Ungaria, Grecia. Acțiunile Fundației nu au drept scop doar promo-
varea unirii și nu se adreseaza doar românilor din Republica Moldova20).

Consiliul Unirii (CU)21 a fost înființat în 2012, la București, ulterior fiind adoptată o declarație 
pentru crearea unui Consiliu similar în Republica Moldova. Organizația se revendică de la Consiliul 
Național al Unirii creat în anii 1991-1992, de o parte din fondatorii Consiliului actual. Consiliul a 
participat la activitățile organizate de Actiunea 2012- marșurile unioniste, comemorări ale unor eve-
nimente istorice, popularizarea unirii în instituții educaționale și culturale din Republica Moldova și 
România, conferințe de presă în care prezintă planurile de viitor. 

Finanțare

Site-ul Tinerii Moldovei  nu oferă informații cu privire la sursele de finanțare ale organizației 
cu excepția existenței unui magazin on-line, unde se vând obiecte vestimentare cu simbolurile unirii. 
Acțiunea 2012  desfășoară acțiuni pe bază de voluntariat. În același timp, întreține un magazin on-line 
unde se comercializează diverse obiecte cu simboluri ale unirii iar susținătorii cauzei unirii pot să facă 
donații într-un cont bancar sau direct la sediile Acțiunii. O lista a donatorilor anonimi sau cunoscuți 
și a sumelor acordate  este publicată pe site-ul organizației. În același timp, Acțiunea percepe și o co-
tizație lunară din partea membrilor (20 RON=5 euro). Site-ul mass-media Info Prut, afiliat Acțiunii 
beneficiază de finanțare din partea Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. 
Acțiunea nu oferă însă nicio informație cu privire la numărul aderenților22. Potrivit informațiilor pub-
licate pe site, Fundația se întreține din donații și accesarea de proiecte finanțate din fonduri europene. 
CU acceptă de asemenea donații, acestea fiind prezentate pe site-ul oficial ca unică sursă de finanțare.

Impactul asupra publicului

Organizațiile unioniste, create de tineri, implementează programe care presupun crearea unor 
ample rețele de voluntari și contactul direct cu publicul larg. Atrag atenția publicului prin marșuri-
le unioniste pe care le organizează, larg popularizate în mass-media. Participarea la marșuri nu de-
pășește câteva mii de persoane.

Organizațiile unioniste ale tinerilor încearcă să ajungă la publicul larg și prin  talk show-uri 
radio și televizate, articole publicate în mass-media online, majoritatea de limba română și cu o ori-
entare pro-occidentală. Presa de limba română și rusă de la Chișinău  manifestă interes pentru activi-
tățile organizate de unioniști, situația explicându-se prin faptul că astfel de evenimente atrag audiență 
însemnată din partea publicului, în special atunci când sunt prezentate „exploziv” și ca o amenințare 
pentru rusofonii și rusofilii din R. Moldova (pentru a justitifica discursul anti-românesc și anti-eu-
ropean al politicienilor pro-ruși). Spre deosebire de organizațiile tinerilor unioniști  Fundația pentru 
Românii de  Pretutindeni este aproape invizibilă în presă, iar Consiliul Unirii este foarte puțin activ și 
vizibil în mass-media și mediul on-line.

20  Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni, http://www.romanii.ro/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=46&Itemid=75, accesat la 2.12.2015. 
21  http://www.consiliul-unirii.ro/, accesat la 13.07.2015.
22  http://actiunea2012.ro/ accesat la 17.06.2015. 
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3. Organizațiile pro-rusești 

Majoritatea ong-urilor pro-rusești din Republica Moldova sunt organizații care se ocupă cu 
protejarea drepturilor etnicilor ruși din Republica Moldova (inclusiv regiunea transnistreană),  a 
drepturilor antreprenorilor ruși, ale populației slave, profesorilor de limba rusă, ortodocșilor.  
Potrivit site-ului oficial, Rossotrudnicestvo în Republica Moldova activează 41 de organizații-filiale  ale  
Comunității Rusești ( răspândite în 23 de orașe și raioane și 18 sate)23. La acestea se adaugă Mișcarea 
Civică Unitatea Spirituală Rusă (16 filiale), 20 de organizații ale diverselor categorii profesionale, o  
organizație de femei și alte câteva care se ocupă cu protejarea drepturilor altor populații filoruse  
(etnicii ciuvași, tătari sau găgăuzi)24. Ca localizare aceste organizații acoperă toată Republica Moldova, 
dar cele mai multe sunt concentrate în Chișinău și alte orașe mari. Majoritatea acestor organizații nu 
au site-uri sau au site-uri care nu au mai fost actualizate de curând. 

Finanțarea

Organizațiile neguvernamentale pro-rusești din R. Moldova au la dispoziție fonduri acor-
date de Federația Rusă și de finanțatori locali din R. Moldova. Unul dintre finanțatori este Fondul  
Comunitatea (Фонд «Содружество»). Potrivit informațiilor generale de pe site, Fondul organizează o 
competiție pentru acordarea de granturi pentru organizațiile neguvernamentale. Site-ul menționează 
doar informații cu privire la procedura de aplicare, fără a preciza valoarea granturilor sau câștigăto-
rii25.  Organizațiile pro-rusești nu aplică la competițiile de finanțare ale donatorilor occidentali. Aceste 
organizații sunt însă transparente în privința acțiunilor și mesajelor pe care le realizează/promovează. 
Din cauza finanțării precare, foarte puține dintre aceste organizații au activități permanente. În 2015, 
existau două organizații active care desfășurau activități legate direct sau indirect de politica externă  
(Liga Tineretului Rus și Mișcarea Civică Rodina - Uniunea Eurasiatică). Singura care a avut o  
activitate constantă a fost Liga Tineterului Rus. O altă organizație care a avut o activitate constantă 
începând din 1996 a fost Mișcarea civică (cetățenască) Găgăuzia Unită (Общественное движение 
Единая Гагаузия).

Activitățile ong-urile pro-rusești 

Fondul Comunitatea (Фонд «Содружество»)26 a fost creat în anul 2011 sub forma unei organi-
zații neguvernamentale, caritabile. Are ca obiectiv consolidarea organizațiilor și comunităților com-
patrioților ruși (соотечественники), susținerea proiectelor cu privire la folosirea/promovarea limbii 
ruse, protejarea drepturilor minorităților din R. Moldova și crearea unui sistem pentru promovarea 
ideii aderării R. Moldova la Uniunea Eurasiatică. Potrivit informațiilor publicate pe site, organizează 
și finanțează „conferințe, simpozioane, mese rotunde, forumuri internaționale pentru promovarea 
ideii integrării R.Moldova în spațiul eurasitic, a problemelor actuale de istorie, cultură, limba rusă și 
societate”27. În perioada 2011-2015 au organizat acțiuni caritabile pentru veterani din al doilea război 
mondial, comemorări, au finanțat participarea unor tineri din R. Moldova la evenimente precum școli 

23  http://mda.rs.gov.ru/node/14, accesat la 17.05.2015.
24  Список Координационного Совета русских общин и общественных объединений Республики Молдова, 
Представительство Россотрудничества в Республике Молдова, http://mda.rs.gov.ru/taxonomy/term/36, accesat la 
28.08.2015.
25  Fond.md, accesat la 10.05.2015.
26  Ibidem.
27  Информация о Фонде Содружество, Fond.md, accesat la 10.05.2015.
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de vară/forumuri (Studia Baltica “Современные методы работы в медиапространстве”, finanțat de 
Fondul Gorceakov).

Mișcarea Civică Rodina - Uniunea Eurasiatică28 a fost înființată în 2011 și potrivit mențiunilor 
de pe site-ul Registrului de stat al organizațiilor necomerciale are ca domenii de activitate integrarea 
europeană, dezvoltarea durabilă, drepturile omului, societate civilă. Dar, potrivit informațiilor de pe 
site-ul oficial al organizației este o  organizație neguvernamentală și mișcare civică care are își propune 
să reunească cetățenii, organizații neguvernamentale și etno-culturale din R. Moldova care susțin vec-
torul eurasiatic pentru dezvoltarea statului moldovenesc actual. Se adresează în special tinerilor și 
urmărește educarea acestora în spiritul naționalismului rus.

Liga Tineretului Rus29 organizează acțiuni (marșuri) pentru promovarea  „patrotismului mold-
ovenesc” ca mijloc de asigurare a securității statului R. Moldova în fața „pericolului unionist și de 
românizare”. Desfășoară activități istorico-patriotice care au ca obiectiv „formarea tineretului în spirit 
civic, patriotic și al iubirii față de patria în care s-au născut-Moldova și patria istorică-Rusia”; participă 
la „acțiunea internațională Gheorghievskaia Lentocika”, organizează concursuri de istorie a Moldovei 
și a Rusiei; promovează unui mod de viață sănătos în rândul tinerilor; activități culturale.  Până acum 
au organizat doar marșuri/proteste și comemorări.

Mișcarea civică (cetățenască) Găgăuzia Unită (Общественное движение “Единая Гагаузия) 
este o organizație neguvernamentală, apolitică, necomercială care se ocupă cu apărarea drepturilor 
cetățenești, economice, politice, sociale, culturale ale găgăuzilor. Organizația se mai ocupă cu păstrar-
ea și dezvoltarea unicității culturii și limbii găgăuze, educația patriotică a tinerilor găgăuzi...30. Ocazi-
onal pe site-ul oficial al Mișcării sunt publicate articole de propadangă pro Uniunea Eurastică și critice 
la adresa parcursului pro-european al R. Moldova. Mișcarea a susținut referendumul ilegal organizat 
de autoritățile de la Comrat cu privire la aderarea R. Moldova  la Uniunea Vamală Rusia-Belarus- 
Kazahstan ca „o măsură pentru a preveni refacerea României Mari prin aderarea R. Moldova la  UE”31.

Influența asupra publicului

Evenimentele de tip conferințe sau mese rotunde organizate de ong-urile pro-rusești nu se 
bucură de o participare însemnată. În general sunt prezente persoane din conducerea acestor organi-
zații și diverse figuri publice nu foarte cunoscute care exprimă idei pro-rusești. La aceste evenimente 
nu se regăsesc printre invitați politicieni sau activiști civici pro-occidentali, dar nici cei mai influenți 
și cunoscuți politicieni pro-ruși. De fapt, între societatea civilă pro-rusă și partidele sau politicienii  
pro-ruși nu există relații de colaborare. Cu excepția lui Igor Tuleanțev, liderul Mișcarii Civice Rodi-
na - Uniunea Eurasiatică  care apare în special în presa de la Moscova și care are puține apariții în 
presa de limba română și rusă de la Chișinău, ceilalți activiști din cadrul organizațiilor pro-rusești nu 
au apariții publice cu impact. În pozițiile sale, Tuleanțev susține aderarea R. Moldova la UEE (Uni-
unea Economică Eurasiatică), critică acțiunile Partidului Liberal (solicitările de a interzice simbolurile 
rusești în R. Moldova), comentează evoluțiile din Transnistria (în cadrul unor emisiuni de propa-
gandă difuzate de posturi tv rusești).

Organizațiile pro-rusești se adresează în general publicului larg. Reușesc să mobilizeze o partic-
ipare însemnată la acțiunile de protest sau la aniversările și comemorările pe care le promovează prin 
rețele de voluntari pe care le au. Se bazează mai mult pe simbolistică vizuală și amploarea participării 
pentru a atrage atenția oamenilor de rând asupra acțiunilor lor.

28  http://www.rodina.md/o-rodine, accesat la 12.04.2015.
29  http://ligarus.org/, accesat la 12.04.2015.
30  Общественное движение “Единая Гагаузия”, http://edingagauz.com/content/view/32/135/,accesat la 31.08.2015. 
31  Гагаузский треугольник, 25.11.2014, http://edingagauz.com/content/view/6152/30, accesat la 31.08.2015. 
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Un alt mecanism eficient îl reprezintă susținerea constantă sau acțiunile pe care le desfășoară 
prin intermediul organizațiilor care se ocupă cu apărarea drepturilor comunității etnicilor ruși sau al 
cetățenilor filoruși. Imaginea pe care Rusia și-o cultivă prin intermediul acestor organizații este deose-
bit de importantă. Moscova a reușit să mențină o adeziune sprituală a populației din R. Moldova față 
de valorile rusești: limba, religia, memoria celui de-al doilea război mondial, cultura (în special muz-
ica și grandoarea imperială a Rusiei). Există totuși o diferențiere clară a modului în care organizațiile 
pro-rusești își propun să influențeze populația R. Moldova, o parte dintre aceste organizații au mesaje 
care fac trimitere la o adeziune spirituală față de Moscova (care nu ține neapărat cont de realitățile 
politice actuale), în vreme ce altele au mesaje cu conținut politic direct. 

Specialiștii 

Organizațiile pro-rusești nu au specialiști în domenii tehnice ale politicii externe a R. Moldova 
și sunt reprezentate în general de numai câteva persoane care expun doar păreri generale cu privire la 
orientarea de politică externă a R. Moldova (sau de cele mai multe ori se limitează la ,,argumente“, pre-
luate din propaganda rusească). Toate aceste opinii sunt critice la adresa guvernărilor pro-europene 
de la Chișinău, la adresa UE și laudative în ceea ce privește aderarea R. Moldova la Uniunea Vamală 
(Eurasiatică). Reunesc grupuri eclectice de persoane cu pregătire profesională extrem de diversă, sin-
gura condiție fiind aceea de a avea viziuni pro-rusești. Sunt conduse în general de etnici ruși iar în 
structurile secundare de conducere ale acestora se regăsesc președintele Uniunii Ucrainenilor din  
R. Moldova, președinții comunității beloruse, găgăuză, organizației veteranilor, jurnaliști pro-ruși.

Altele ong-uri pro-rusești: organizații care promovează moldovenismul și organi-
zații „de ocazie”

Alte organizații pro-rusești sunt cele care promovează „moldovenenismul”. În 2015, exista o 
singură organizație activă care avea activitățile menționate mai sus. Organizația de tineret „Еу сынт 
молдован, еу грэеск модовенеште”32, care se ocupă de promovarea moldovenismului și a „Moldovei 
mari”, a cărei înregistrare a fost respinsă de către Ministerului Justiției de la Chișinău, dar membrii 
acesteia continuă să activeze. Această organizație, nu are un impact însemnat și se remarcă prin par-
ticiparea la marșurile/protestele altor organizații pro-rusești. Desfășoară activități în momente cheie 
(de exemplu decizia Curții Constituționale cu privire la limba română, marșurile unioniste ale Acți-
unii 2012). Mai organizează și comemorări. Site-ul moldovenii.md este de asemenea un promotor al 
„moldovenismului”, fără a avea figuri representative. De altfel, articolele de pe site nu sunt semnate. 

Organizații de ocazie 

Sunt ong-uri pro-rusești care își fac apariția în spațiul public de la Chișinău doar cu prilejul unor 
evenimente importante: alegerile legislative sau locale, sărbătorirea unor evenimente (Ziua Victoriei, 
Ziua Națională a F. Ruse). În general organizează evenimente de impact maxim (concerte, marșu-
ri/proteste). După organizarea unor astfel de evenimente dispar total din spațiul public. (exemplu 
Fundaţia Secţia Moldovenească a Fundaţiei Internaţionale Obşteşti pentru Unitatea Popoarelor Orto-
doxe,  condusă de Vasile Stati). 

32  http://graiesc.md/, accesat la 12.06.2015. 
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4. Organizațiile societății civile din Transnistria

În regiunea separatistă sunt prezente gongo33-uri rusești (RISI-Российский институт 
стратегичеcких исследований, евразийское приднестровье) și la fel ca și în restul R.Moldova ex-
istă organizaţii dedicate etnicilor ruşi, precum şi organizații care desfăşoară activități sociale. 

Finanţarea

Gongo-urile şi organizaţiile care se ocupă de etnicii ruşi sunt finanţate de Federaţia Rusă iar ma-
joritatea organizaţiilor care desfăşoară activităţi sociale primesc asistenţă din partea UE sau a statelor 
membre ale acestei organizaţii.  Trebuie menționat și faptul că finanțarea și activitatea ong-urilor în 
regiune este controlată și supusă presiunilor serviciilor de securitate nerecunoscute, care le supraveg-
hează activitatea34: „Dacă scopul finanțărilor este umanitar sau social, atunci activitatea și finanțările 
sunt încurajate, iar dacă acestea se referă la aspecte ce țin de democrație, drepturile omului, participare 
civică, jurnalism independent,  atunci aceste activități, organizații și finanțatori sunt declarați inamici 
ai regimului și ai republicii, împotriva lor organizându-se diverse acțiuni de intimidare și persecutare”35. 

Gongo-urile

Gongo-uri rusești, pot fi împărţite în două categorii, în funcţie de modul în care se raportează 
la acestea instituţiile din Federaţia Rusă, oficialii de la Moscova sau reprezentanţii regimului separat-
ist de la Tiraspol: organizaţii afiliate oficial regimului (RISI-Российский институт стратегичеcких 
исследований - Institutul Rus pentru Studii Strategice şi  евразийское приднестровье-Transnistria 
Eurasiatică) şi organizaţii tolerate (Uniunea/Mişcarea Eurasiatică de Tineret36 - Clubul Eurasiatic de 
la Tiraspol).  Această distincţie are la bază natura ideilor promovate de cele două tipuri de organizaţii: 
propagandă sau idei radicale și propagandă.  

Institutul Rus pentru Studii Strategice (Российский институт стратегичеcких 
исследований)

RISI - Institutul Rus pentru Studii Strategice (Российский институт стратегичеcких 
исследований), organizație din Federaţia Rusia, are o filială la Tiraspol numită Днестровско-
Прутский информационно-аналитический центр РИСИ (Centrul de analiză și informații Nis-
tru-Prut) care desfăşoară activități de propagandă anti-occidentală și pro-rusească, anti-Chișinău, 
pro-„statalitatea” transnistreană. Potrivit site-ului oficial, filiala de la Tiraspol este un institut de cer-
cetare înființat în 2013 și deschis în 201437. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de internet a 

33  Denumirea a fost preluată din 
34  Mai multe referințe în acest sens, pot fi accesate la https://www.youtube.com/watch?v=Tm7Dfw6CBkI https://www.
youtube.com/watch?v=QEUVmtk0QUU, https://www.frontlinedefenders.org/node/19774, http://www.promolex.md/in-
dex.php?module=press&cat=0&&item=1745, http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&&item=1749, 
http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&&item=1758, http://www.promolex.md/index.php?mod-
ule=press&cat=0&&item=1759, http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&&item=1756,  http://www.
promolex.md/index.php?module=press&cat=0&&item=1788.
35  Discuție expert societatea civilă din R. Moldova, skype, București, septembrie 2015.
36  http://rossia3.ru/news/2015/05/20/17:58:52, accesat la 31 august 2015.
37  Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр, г. Тирасполь, http://riss.ru/structure/cen-
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institutului din Moscova și a declarațiilor date de cei aflați la conducerea centrului, scopul filialei de la 
Tiraspol este de informare, furnizare de analize în domeniul economic și social și educația în spirit pa-
triotic a tinerilor din Transnistria38. La ceremonia de deschidere a Institutului a participat liderul de la 
Tiraspol, Evgheni Șevciuk39 și instituția se bucură se susținerea Ministerului de Externe de la Tiraspol 
(nerecunoscut la nivel internațional). De asemenea Centrul se bucură de susținerea reprezentanței 
Rossotrudnicestvo în Republica Moldova40. Filiala de la Tiraspol nu are o pagină proprie de internet.

Uniunea (Mişcarea) Eurasiatică de Tineret41 -  Clubul Eurasiatic de la Tiraspol

Organizaţiile care promovează idei radicale sunt tot filiale are unor structuri din F. Rusă, dar spre 
deosebire de primele promovează idei radicale precum crearea Novorossiei, rolul mesianic al Rusiei 
în politica internaţională, propagandă pro războiul din Ucraina. În prezent, în Transnistria activează 
două filiale ale Uniunii (Mişcării) Eurasiatice de Tineret42 - Clubul Eurasiatic de la Tiraspol. Potrivit 
site-ului oficial, Mişcarea revendică ideile lui Alexandr Dughin, ale cărui scrieri sunt intens promovate 
pe pagina web . În Transnistria Mişcarea este reprezentată de Clubul Eurasiatic de la Tiraspol. De la în-
fiinţare (2013) şi până în prezent, Clubul a organizat un singur eveniment - Masa rotundă “ Influenţa 
culturii occidentale asupra demografiei lumii slave”43.

Organizații din Transnistria cu activități sociale

Cu excepția organizației Integrarea Eurasiatică care este o filială a unei instituții de la Moscova 
și care este finanțată de Federația Rusă44, celelalte organizații care desfășoară activități sociale pe teri-
toriul Transnistriei sunt finanțate din granturi oferite de ambasade ale statelor occidentale, UE, OSCE, 
Soros, UNDP. Autoritățile de la Tiraspol nu permit întotdeauna dezvăluirea surselor de finanțare 
(sau anunță că proiectele au fost finanțate de regimul separatist). În cazul organizațiilor care primesc 
granturi din partea donatorilor occidentali folosirea fondurilor nu este întotdeauna transparentă, dar 
finanțarea nu este întotdeauna sistată. Există un cerc vicios al donatorilor (și intermediarilor) care vor 
sa implementeze proiecte (eventual pentru a-și justifica activitatea și pentru a fi prezenți cu proiecte 
în zone de conflict) și reprezentații societății civile din Transnistria. În perioada martie 2012 - martie 
2015, numai prin intermediul UE și UNDP au finanțat și implementat 123 de proiecte în regiunea 
transnistreană45.

ter-research-issues-cis-countries/dniestr-prut-iac/, accesat la 1.09.2015. 
38  Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр, г. Тирасполь, http://riss.ru/structure/cen-
ter-research-issues-cis-countries/dniestr-prut-iac/, accesat la 1.09.2015; Сергей Мокшанцев и Василий Каширин - об 
открытии Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра РИСИ в Приднестровье, 19.11.2013, 
http://eurasian.su/news/sergey-mokshancev-i-vasiliy-kashirin-ob, accesat la 1.09.2015. 
39  Президент ПМР принял участие в церемонии открытия Днестровско-Прутского информационно-
аналитического центра РИСИ, http://mfa-pmr.org/en/node/3553,  11.03.2014 accesat la 1.09.2015. 
40  В РЦНК прошла международная научная конференция к 70-летию Ясско-Кишинёвской операции, http://
mda.rs.gov.ru/node/4799, accesat la 1.09.2015.
41  http://rossia3.ru/news/2015/05/20/17:58:52, accesat la 31 august 2015.
42  http://rossia3.ru/news/2015/05/20/17:58:52, accesat la 31 august 2015.
43  МОЛОДАЯ ЕВРАЗИЯ ОТКРЫЛА ЕВРАЗИЙСКИЙ КЛУБ В ТИРАСПОЛЕ, http://yeurasia.
org/2013/04/26/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%
B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-5/, accesat la 31.08.2015. 
44  О нас, http://www.eurasianintegration.ru/?q=node/71, accesat la 1.09.2015. 
45  PROIECTE REALIZATE SAU ÎN CURS DE DERULARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SUSŢINEREA MĂSU-
RILOR DE PROMOVARE A ÎNCREDERII” (MARTIE 2012- MARTIE 2015), http://www.md.undp.org/content/dam/
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5. Dialogul societate civilă pro-occidentală-autorități   

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Cooperarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) cu societatea civilă 
a început în perioada guvernării PCRM, după ce Vladimir Voronin a obținut un al doilea mandat 
prezidențial cu o platforma de politică internă și externă pro-europeană. Astfel în anul 2005 a fost 
creat un Consiliu al Societății Civile care a fost un cadru de dialog între minister și societatea civilă 
care se afla „în opoziție”. Societatea civilă a formulat câteva cerințe către autorități – O strategie de 
comunicare pentru integrarea europeană și o Strategie de integrare europeană a R. Moldova46. Guver-
nul comunist s-a „arătat foarte zelos în ceea ce privește cooperarea cu societatea civilă pentru a mima 
reformele europene, dar și pentru că avea nevoie de specialiști în integrarea europeană”47.  În  situația 
unei lipse de expertiză în domeniul afacerilor europene, MAEIE a apelat la expertiza societății civile. 
În același timp, guvernul condus de comuniști a organizat dezbateri, în parteneriat cu societatea civilă, 
pentru a mima dialogul cu aceasta și pentru a da curs, cel puțin formal, solicitărilor acesteia de a im-
plementa o politică externă pro-europeană.

Începând din 2009, cooperarea MAEIE cu societatea civilă a fost aproape de zero, întrunirile în 
cadrul Consiliului nu au mai fost organizate, iar memorandului de cooperare cu societate civilă, deși 
a fost semnat, nu a fost implementat. MAEIE a fost mai puțin deschis în ceea ce privește dialogul cu 
societatea civilă în perioada guvernărilor pro-europene.  În plus, funcționarii și diplomații din MAE 
au dobândit experiență în afacerile europene „cei din MAEIE consideră că sunt mult mai profesioniș-
ti și nu mai au nevoie de consultări”48. Explicația constă în faptul că în perioada 2010-2014, când la 
guvernare s-au aflat alianțe pro-europene, s-a produs o migrare a experților din zona societății civile 
către instituțiile statului, în special în poziții politice cheie sau în diplomație : „ în perioada 2009-2014 
putem vorbi de un transfer masiv de expertiză din societatea civilă în guvern. O contopire a societății 
civile cu guvernul”49. Prin urmare, în societatea civilă a apărut o penurie de experți care să fie capabili 
să aibă un dialog cu Ministerul de Externe, în special în chestiuni tehnice. Chestiunea a permis au-
torităților să se erijeze în cunoscători aproape unici ai subiectelor tehnice ale negocierilor. În această 
situație, autoritățile au devenit dezinteresate de dialogul cu societatea civilă, pentru că acesta risca să 
se transforme într-un mecanism de pierdere a timpului: „cei care vin cu contribuții în termenii indicați 
sunt foarte puțini, de exemplu în ceea ce privește anumite proiecte de legi”50.

În același timp, dialogul ministerului cu societatea civilă a fost viciat de faptul că elaborarea doc-
umentelor și negocierile propriu-zise pentru semnarea și parafarea Acordului de Asociere au acaparat 
timpul și resursele umane ale ministerului care nu au avut dispobilitate pentru dialogul cu societatea 
civilă: „La biroul pentru comunicare lucrează doar două persoane. Nu e vorba de rea-voința, e vorba 
doar de lipsă de timp”51. Faptul că Ministerul de Externe nu dispune de personal suficient pentru a 
angaja un dialog constant cu societatea civilă a fost una dintre dificultățile menționate și de reprezen-
tanții societății civile. Situația este similară și în cadrul Biroului de Reintegrare.

O altă chestiune care a viciat dialogul societate civilă-autorități a fost faptul că negocierile s-au 
desfășurat într-un ritm extrem de alert: „totul era o urgență, FMI și UE presau autoritățile”52.  Foștii 

moldova/docs/Publications/SCBM_Overall_list_projects_rom_March%203%202014-2.pdf, accesat la 1.09.2015.
46  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326654&l, accesat la 7.09.2015. 
47  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015.
48  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015.
49  Ibidem
50  Interviu cu fost oficial și fost diplomat  al R. Moldova, Chișinău, martie 2015. 
51  Discuție cu funcționar MAIE, Chișinău, martie 2015.
52  Discuție expert societatea civilă, București, iunie 2015.
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oficiali recunosc că se temeau că procedurile cu privire la consultarea societății civile vor tergiversa 
negocierile pentru semnarea și parafarea Acordului de Asociere și că vor rata contextul generat de 
disponibilitatea UE de a finaliza procesul într-un timp record53.

Trebuie menționat și faptul că dialogul societate-civilă autorități a fost viciat și de faptul că 
reprezentanții primei au formulat solicitări care erau aproape imposibil de atins de către autorități. 
Cel mai important exemplu în acest sens este chestiunea obținerii statutului de candidat la aderarea 
la UE pentru R. Moldova. Astfel, în timp ce societatea civilă critica guvernul pentru că nu va reuși să 
obțină statutul de candidat pentru R. Moldova, autoritățile negociau un obiectiv intermediar cu șanse 
maxime de a fi pus în practică „existau mari inadvertențe între obiectivele maximale ale societății 
civile și potențialul real”54. 

Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe

Societatea civilă nu a avut o experiență pozitivă cu autoritățile de la Ministerul Economiei și 
Finanțe care au refuzat foarte mult timp să dea curs solicitărilor din partea societății civile cu privire 
la publicarea unor documente, într-o formă care să fie accesibilă cetățenilor obișnuiți „considerau că 
sunt foarte ocupați cu alte chestiuni mai importante decât crearea unui text accesibil pentru aceste 
documente. Societatea civilă a solicitat acest lucru, în mod repetat, dar a fost un deziderat care a de-
venit posibil doar după semnarea AA”55. Astfel dialogul a fost unul mai mult mimat „la dezbaterile pe 
care le-am organizat, au dat curs invitațiilor, în special invitați de rang inferior din partea autorităților 
- directori de direcție și parlamentarii care au inițiat amendamente la legile care au făcut subiectul 
dezbaterilor”56.

Ministerul Educației

A fost cea mai zeloasă instituție atunci când este vorba de dialogul cu societatea civilă, chestiune 
dovedită în special de modul în care profesorii, directorii de școli, rectorii universităților au răspuns 
la solicitările societății civile de a implementa programe pe teme de integrare europenă cu implicarea 
unor profesori sau a elevilor și studenților: „toți directorii au dat curs inițiativelor noastre, au fost 
foarte deschiși inclusiv cei din raioanele Drochia, Soroca, Dondușeni sau din Autonomia Găgăuză”57 
(regiuni locuite de etnici ruși sau de minorități filoruse). În ceea ce privește universitățile, au existat și 
experiențe, în care la momentul inițierii proiectelor, persoanele din conducere și o parte a profesorilor 
au fost reticenți: „Au fost probleme care au ținut de „ideologii”. Era un proiect care implica un sharing de 
expertiză în afaceri europene al experților din România și Estonia. Ni s-a spus că nu înteleg ce ar avea R. 
Moldova de învățat de la România, pentru că are mai multe experiențe comune cu Estonia. Dar, în mo-
mentul în care au văzut că pot avea beneficii din proiect, că pot învăța ceva au fost mai puțin reticenți”58. 

53  Interviu cu fost oficial și fost diplomat  al R. Moldova, Chișinău, martie 2015.
54  Ibidem. 
55  Discuție expert societatea civilă, București, iunie 2015. 
56  Discuție expert societatea civilă, București, iunie 2015.
57  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015.
58  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
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Platforme instituționalizate de dialog 

Consiliul Național de Participare (CNP)59

CNP a reprezentat o nouă tentativă de a instituționaliza cooperarea dintre societatea civilă și au-
torități. Obiectivele CNP au fost monitorizarea activității guvernului și participarea reprezentanților 
societății civile la ședințele de cabinet pentru a veni cu propuneri în sprijinul executivului. CNP a fost 
un organism prin care autoritățile trebuiau să consulte tot palierul societății civile, de la organizații de 
mediu, până la cele care se ocupă de protecția drepturilor copilului. La nivel practic, CNP a desfășurat 
mai mult activități legate de reformarea cadrului juridic al Republicii Moldova, urmărind în special ce 
se întâmplă în parlament60.

CNP are 30 de membri, aleși pentru un mandat de 2 ani. Consiliul este strucurat în 7 grupuri de 
lucru dintre care două se ocupă direct sau indirect de aspecte care țin de politica externă sau de facto-
rii care au influență asupra acesteia (Grupul securitate și politică externă, Grupul tematic Găgăuzia). 
Grupul securitate și politică externă (PESA) are 9 membri dintre care 5 sunt analiști politici cunoscuți 
în spațiul public din Republica Moldova și care activează în cele mai importante organizații cu activi-
tăți în domeniul politicii externe și 4 membri ai unor ong-uri care se ocupă cu acordarea de asistență 
financiară, juridică sau consultanță pentru organizațiile neguvernamentale sau cu activități sociale61. 
Pe lângă acest grup, în cadrul CNP mai activează alte 10 persoane „de resursă, specializate în dome-
niul PESA”62 care își desfășoară activitatea în R. Moldova, România sau Marea Britanie. De asemenea 
reprezentanții CNP participă la „grupurile consultative create de structurile de stat” (în special min-
istere). În domeniul politicii externe există un singur grup consultativ, creat în cadrul Ministerului 
de Externe - Colegiul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la care este invitat un 
singur reprezentant al societății civile, directorul APE, Victor Chirilă. Alți 3 reprezentanți  ai societății 
civile sunt implicați și în Grupul de Lucru ZLSAC (Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător  
RM-UE, care va fi negociată în cadrul Acordului de Asociere Moldova-UE)63.

CNP s-a dovedit în timp un mecanism ineficient din cauza faptului că consultările  între orga-
nizațiile participante au devenit mecanisme cronofage care nu au produs rezultate reale: „CNP-ul nu 
prea a avut succes pentru că nu era clar formatul , cine trebuia să se ocupe.  A devenit monopolul câtorva 
persoane, care se implicau mai mult și care nu au comunicat suficient. Organizația noastră s-a retras din 
Consiliu pentru că activitățile acestuia se transformaseră într-un dialog interminabil cu privire la modul 
de organizare. Pentru că am fi pierdut foarte multe timp doar răspunzând unei multitudini de mail-uri 
inutile. În plus, Consiliu a fost monopolizat de câteva persoane”64. În scurt timp, CNP „a fost rezervat 
doar pentru activitățile comune ale câtorva organizații care au mai mult acces în guvern.... Am vrut să 
mă implic în activitățile grupului pe politică externă. Verbal mi s-a spus că pot să particip, dar apoi au 
tergiversat și am renunțat la idee”65.

Funcționarea Consiliului a fost deficitară și pentru că implicarea în activitățile acestuia nu a fost 
remunerată, nu au existat granturi care să susțină activitățile acestui mecanism de dialog și consultare. 

59  Pentru informațiile cu privire la structura și componeța grupurilor CNP, a fost folosit site-ul cnp.md, accesat la 
3.08.2015. 
60  Discuție cadru didactic universitar din Chișinău, București, august 2015.
61  Consiliul Naţional pentru Participare GRUPUL DE LUCRU POLITICA EXTERNĂ, DE SECURITATE ȘI APĂRA-
RE, http://www.cnp.md/images/stories/doc/Lista_membri_Grupul_politica_externa_de_securitate_si_aparare.pdf,  
accesat la 3.08.2015. 
62  Ibidem.
63 Reprezentanţi CNP în grupurile consultative create de structurile de stat, http://www.cnp.md/images/stories/doc/
Reprezentanti_CNP_in_structuri_consultative_de_stat.pdf, accesat la 3.08.2015. 
64  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
65  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015. 
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Convenția Națională pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova

Un alt cadru de dialog între autorități și societatea civilă a fost reprezentat de Convenția Națion-
ală pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, o platformă de „dialog direct și transparent 
dintre diferitele grupuri țintă ( structurile guvernamentale, organizații neguvernamentale, autoritățile 
publice locale, asociațiile profesionale, biserica) și pentru a oferi informații și recomandări expertizate”. 
Convenția a fost înființată în 2010 și a avut trei grupuri de lucru, din care unul în domeniul politicii 
externe (Grupul de Lucru pe Vize, Frontiere și Transnistria)66. Reprezentanții societății civile și ai 
autorităților susțin că acest mecanism a reprezentat un real succes în ceea ce privește dialogul dintre 
societatea civilă și autorități în domeniul politicii externe. Proiectul a fost inițiat de Asociația pentru 
politică externă din Slovacia, după un model implementat înainte de aderarea statului slovac la UE. 
Proiectul a fost adaptat particularităților R. Moldova: „Convenția a fost un succes, în primul rând, 
datorită relațiilor personale stabilite între reprezentanții organizațiilor neguvernamentale implicate și 
funcționarii/diplomații din MAEIE”67. În al doilea rând, succesul Convenției a fost dat de faptul că 
diplomați de rang înalt din MAEIE s-au implicat personal în dialogul creat în format de cooperare: 
„Convenția a fost organizată sub patronajul Nataliei Gherman, care a venit personal cu  sugestii. Foarte 
receptiv și dornic de a se implica a fost și Iulian Groza”68. În plus, succesul Convenției s-a datorat faptu-
lui că „societatea civilă a devenit mai informată și s-au deschis noi piste de comunicare. Nu a avut însă o 
participare largă pentru că foarte puține organizații sunt active”69. În plus, proiectul Convenției a fost de 
interes maxim pentru organizatorii din societatea civilă, în ceea ce privește implicarea pentru a duce la 
bun sfârșit activitățile propuse și pentru a nu tergiversa la infinit activitățile pentru că a avut finanțare. 

Platforme ah-hoc, discuții private

Pe lângă dialogul instituționalizat realizat prin intermediul CNP, cooperarea societate civilă - 
autorități a fost întreținută, în cazul Ministerului de Externe și prin „forme de cooperare ad-hoc și 
reuniuni periodice cu caracter tematic (în domenii precum justiție, energie, agricultură...)70. Cele mai 
importante exemple de succes ale dialogului MAEIE-societate civilă au fost cele angajate pe baza unor 
relații personale, acestea funcționând în special în cazul oficialilor care au avut o experiență profesion-
ală anterioară în societatea civilă sau în situația celor mai cunoscute organizații ale societății civile. În 
același timp, MAEIE a dat dovadă de deschidere „la necesitate”: dacă au nevoie de expertiză atunci ne 
sună și ne solicită părerea. În același, timp, dacă îi contactăm pentru a organiza evenimente comune de 
tipul conferințelor, sunt întotdeauna deschiși”71. 

Subiecte “fierbinți”

Un alt aspect care a viciat parteneriatul dintre societatea civilă și autorități a fost faptul că ofi-
cialii s-au ferit să dea curs dialogului cu privire la situația din Ucraina, de teama de a nu determina o 
amplificare a reacțiilor negative ale Rusiei (care a impus un embargou pentru importurile de produse 
alimentare din R. Moldova în contextul negocierilor pentru semnarea Acordului de Asociere). De 

66  Informațiile cu privire la Convenția Națională pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova au fost preluate 
de pe site-ul Convenția.md, accesat la 11.08.2015. 
67  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
68  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
69  Discuție cu coordonator programe din cadrul unei organizații ce activează la Chișinău, București, august 2015.
70  Interviu cu fost oficial și fost diplomat  al R. Moldova, Chișinău, martie 2015. 
71  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015. 
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asemenea autoritățile nu au dat curs solicitărilor societății civile de a discuta securitatea R. Moldova în 
contextul anexării Crimeei și a războiului din Ucraina: „clasa politică nu prea discută despre Ucraina. 
Nu există o colaborare între autorități și ong-uri în chestiunea securității. Autoritățile nu pun accentul 
pe problemele de securitate. Populația nu conștientizează problema. Oficialii vin la discuțiile inițiate de 
societatea civilă, dar nu inițiază discuții”72. Situația este similară și cu problemele ce țin de regiunea 
transnistreană. 

Alți factori care influențează dialogul societate civilă-autorități

Dezamăgirea societății civile pro-occidentale 

Perfomanțele slabe ale guvernării pro-europe în ceea ce privește reformele la nivel low profile 
(lupta împotriva corupției, furturile repetate din banii publici-în special furtul miliardului din bănci) 
și disputele pentru crearea unui guvern pro-european au creat reticență și dezamăgire în rândurile 
organizațiilor neguvernamentale: „dezamăgirea față de guvernanții pro-europeni a apărut încă dinainte 
de alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Acum suntem însă total dezamăgiți, este o perioadă foarte 
complicată, în care trebuie regândite strategiile pentru integrarea europeană. La toate acestea se adaugă 
și insuficiența fondurilor pentru societatea civilă, inclusiv din partea UE“73. Situația este asemănătoare 
și în mediul academic: „în R. Moldova este un mediu nefavorabil integrării europene. Avem un guvern 
oligarhic. În prezent suntem într-o situație critică, într-o profundă criză economică,  politică și de iden-
titate. În acest context, orice informație pro-UE poate fi privită  ca o minciună, ca un ceva nerealist”74.

Relația societății civile unioniste cu autorităţile Republicii Moldova

Organizaţiile unioniste nu fac parte din cele trei platforme de cooperare între organizațiile soci-
etății civile și autorități (Consiliul Național al ong-urilor, Consiliul Național pentru Participare și Fo-
rumul Societății Civile-Parteneriatul Estic) din R. Moldova. Acestea nu sunt nici membre ale  rețelelor 
de ong-uri75 care au activități similare, dar diferite de susţinerea cauzei unirii (integrarea europeană a 
R. Moldova, lupta împotriva corupţiei).

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial, Tinerii Moldovei este o organizație nepartizană, care 
nu are parteneriate cu niciun partid politic din Republica Moldova. În ceea ce privește relațiile organi-
zației cu regimul politic de la Chișinău, politicienii și oficialii aflați în poziții cheie ale statului evită să 
fie asociați cu mișcările unioniste pentru a nu fi acuzați de forțele politice pro-rusești sau  moldoveneș-
ti că urmăresc crearea condițiilor necesare pentru dispariția R. Moldova ca stat. Câtiva deputați sau 
oficiali din Partidul Liberal afirmă, însă, în mod deschis opțiunile unioniste76. Ocazional autoritățile 
de la Chișinău au exercitat presiuni asupra liderilor organizațiilor unioniste. În anul 2015, liderul 
Acțiunii 2012, George Simion77, a fost expulzat de pe teritoriul R. Moldova și a primit interdicție de 

72  Discuție expert societatea civilă, Chișinău, martie 2015.
73  Interviu expert societate civilă, Chișinău, martie 2015.
74  Discuție cu prof. universitar specializat în afaceri europene, universitate din Chișinău, august 2015. 
75  Mapping. Pag. 8
76  Valeriu Munteanu: Următorul proiect de țară al României trebuie să fie Unirea cu Basarabia, http://infoprut.
ro/42462-valeriu-munteanu-urmatorul-proiect-de-tara-al-romaniei-trebuie-sa-fie-unirea-cu-basarabia.html, accesat la 
18.12.2015.
77  George Simion este cetățean român. 
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acces pentru o perioadă de 5 ani78. Ulterior, decizia a fost retrasă printr-o hotărâre a unei instanțe din 
R. Moldova.

Consiliul Unirii nu interacționează cu liderii politici din Republica Moldova sau România cu 
excepția situațiilor în care transmit mesaje  în care atrag atenția cu privire la necesitatea reunirii ce-
lor două state. Vitalia Pavlicenco, președinte a Partidului Național Liberal (partid extraparlamentar 
declarat în mod deschis ca fiind unionist) este membră a Consiliului Unirii. Partidul Liberal (partid 
parlamentar, ai cărui deputați susțin cauza unirii) nu s-a aliat pozițiilor și acțiunilor Consiliului Unirii. 
În plus, Mihai Ghimpu, președintele PL s-a aflat în conflict deschis cu Vitalia Pavlicenco. 

Relaţia societății civile pro-rusești cu autorităţile Republicii Moldova

Organizațiile pro-rusești nu au un contact direct cu autoritățile și nu s-au înscris în mecanis-
mul de dialog creat sub umbrela CNP. Această situație nu este specifică doar perioadelor în care la 
Chișinău, se află la guvernare, regimuri pro-europene.

Modul în care încearcă și reușesc să influențeze deciziile de politică externă din R. Moldova este 
de tip bottom-up prin mobilizarea sau atragerea sprijinului populației ca urmare a campaniilor de 
stradă și mediatice pe care le organizează. 

Relaţia societății civile din Transnistria cu autorităţile Republicii Moldova

Niciuna dintre organizațiile care se ocupă de propagandă nu este înregistrată la Ministerul 
Justiției de la Chișinău. Aceste organizații nu au relații cu autoritățile recunoscute ale Republicii Mol-
dova. Autoritățile de la Chișinău au interzis accesul pe teritoriul R. Moldova al conducătorilor RISI 
Tiraspol79 pe motiv că aceștia reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale și a integrității 
teritoriale a R. Moldova”80. Leonid Reșetnikov, director al RISI Moscova a avut mai multe poziții con-
troversate - RISI a recunoscut „statalitatea Transnistriei”, Rusia ar trebui să anexeze întreaga Ucraină81.

Organizațiile care desfășoară activități sociale nu au relații cu autoritățile de la Chișinău pentru 
că reprezentanții acestora se tem de eventuale persecuții din partea regimului nerecunoscut de la Ti-
raspol. Acesta este și motivul pentru care nu implementează proiecte care pot avea implicații politice. 
În perioada 2012-2015, UE a finanțat doar două proiecte care au vizat propuneri pentru soluționarea 
politică a conflictului. Niciunul dintre aceste proiecte nu a fost implementat de organizații înregistrate 
pe teritoriul R. Moldova82.

78 George Simion, liderul unei mişcări unioniste, a fost expulzat din Republica Moldova. REACŢIA MAE, http://
www.mediafax.ro/externe/george-simion-liderul-unei-miscari-unioniste-a-fost-expulzat-din-republica-moldova-reac-
tia-mae-14259773, accesat la 7.06.2015. 
79  В Кишиневском аэропорту был задержан и допрошен россиянин Сергей Мокшанцев, 1.11. 2014, http://
ff.md/v-kishinevskom-ae-roportu-by-l-zaderzhan-i-doproshen-rossiyanin-sergej-mokshantsev/, accesat la 1.09.2015; 
Politologul rus Serghei Mokșanțev - indezirabil pe cinci ani în Moldova, http://unimedia.info/stiri/politologul-rus-ser-
ghei-moksantev---indezirabil-pe-cinci-ani-in-moldova-94360.html, 22.05.2015, accesat la 1.09.2015. 
80  РИСИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОМ РЕГИОНЕ, 
НЕСМОТРЯ НА НЕДРУЖЕСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ВЛАСТЕЙ МОЛДОВЫ, 25.06.2015, http://novostipmr.com/
ru/news/15-05-26/risi-budet-prodolzhat-svoyu-deyatelnost-v-dnestrovsko-prutskom, accesat la 1.09.2015. 
81  Putin Advisor: Novorossiya Will Never Be Part of Ukraine Again, Russia Insider, http://russia-insider.com/en/pu-
tin-advisor-novorossiya-will-never-be-part-ukraine-again/5433, accesat la 1.09.2015. 
În caz de conflict militar, primele vizate sunt bazele NATO din vecinătatea Rusiei, 4.07.2015, http://powerpolitics.ro/in-
caz-de-conflict-militar-primele-vizate-sunt-bazele-nato-din-vecinatatea-rusiei/, accesat la 1.09.2015.
82  Integrarea Europeană şi Soluţionarea Conflictului Moldova-Transnistria (un program de studiu în Brussels şi 
Berlin pentru liderii societăţii civile şi formatorii de opinie de pe ambele maluri), Crisis Management Initiative din Hel-
sinki și Grupul de lucru pentru Soluţionarea Conflictului Transnistrian (forum pentru liderii de top ai societăţii civile, 
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6. Recomandări

Donatorii internaționali:

1. Oferirea mai multor granturi pentru ong-urile pro-occidentale pentru a putea desfășura acți-
uni constante și a se extinde la nivel local.

2. Acordarea de granturi pentru alte tipuri de activități(diferite de cele elitiste): formarea de 
experți în domenii specifice, acțiuni de promovare/informare despre  UE și NATO care să nu fie lo-
calizate doar în orașele mari.

3. Susținere financiară pentru training-ul unor funcționari publici în chestiuni cu privire la 
structurarea dialogului cu societatea civilă.

4. Realizarea unei monitorizări mai stricte a politicilor de acordare a granturilor pentru organi-
zațiile din Transnistria, precum și a impactului  acestora.

Societatea civilă:

1. Extinderea rețelelor de voluntari.
2. Crearea unui corp de experți tineri.
3. Elaborarea unor activități care să implice și populația.

Autorități:

1. Organizarea unui dialog real cu societatea civilă pentru a facilita transferul de know-how.
2. Lărgirea corpului de funcţionari care se ocupă de promovarea/ informarea cu privire la po-

litica externă.
3.  Acordarea de surse de finanţare suplimentare pentru promovarea integrării europene.  

cercetătorilor şi formatorilor de opinie), Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, Support to 
Confidence Building Measures
Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii, Поддержка мер по укреплению доверия
PROIECTE REALIZATE SAU ÎN CURS DE DERULARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SUSŢINEREA MĂSURILOR 
DE PROMOVARE A ÎNCREDERII” (MARTIE 2012- MARTIE 2015), http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/
docs/Publications/SCBM_Overall_list_projects_rom_March%203%202014-2.pdf, accesat la 1.09.2015.
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Capitolul II
Politica externă și societatea civilă în Ucraina

de Mihaela-Adriana Pădureanu

Abstract

Lucrarea descrie cadrul în care acționează societatea civilă din Ucraina și analizează rolul său în 
procesul de luare a deciziilor de politică externă. Folosind o metodologie calitativă, am putut identi-
fica și comenta rolul pe care îl au membrii societății civile în procesul de luare a deciziilor de politică 
externă. Am aflat că societatea civilă are posibilitatea de a constrânge autoritățile publice să fie mai 
responsabile în fața votanților, mai ales deoarece pot informa mai bine partenerii externi și cetățenii în 
legătură cu deciziile care se iau în domeniul politicii externe. 

Cuvinte-cheie: Ucraina, societate civilă, analiză de politică externă, Uniunea Europeană

Introducere și argument

În acest articol voi discuta despre două subiecte: în primul rând societatea civilă (SC) în Ucraina, 
iar în al doilea rând rolul său în procesul de luare a deciziilor de politică externă (PDPE). Considerăm 
că SC din Ucraina este un actor relevant în PDPE, mai ales în relație cu două direcții de politică ex-
ternă: opțiunea estică, care se suprapune sprijinul pentru Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) și cu 
opțiunea vestică  reprezentată de Uniunea Europeană și de aprofundarea cooperării politice și eco-
nomice cu aceasta mai ales prin cadrul oferit de Acordul de Asociere. Conceptul de SC  în Ucraina, în 
spațiul ex-Sovietic sau în fostul spațiu comunist a fost discutat pe larg, mai ales în legătură cu procesul 
de democratizare83 sau cu transformarea politică a acestor societăți.

Rolul societății civile în PDPE în fostul spațiu sovietic nu a primit atenția pe care o merita, 
probabil pentru că subiectele deja menționate aveau o dimensiune mai urgentă – dacă trebuia să pri-
oritizezi temele, democratizarea primea de departe cea mai mare atenție. De asemenea, aceste teme 

83  Vezi spre exemplu: Green, Andrew T. (2002). “Comparative Development of Post-Communist Civil Societies”, Eu-
rope-Asia Studies,  54, (3) pp. 455-471; Kubicek, Paul (2002). “Civil Society, Trade Unions and Post- Soviet Democratisa-
tion: Evidence from Russia and Ukraine”, Europe-Asia Studies,54 (4), pp. 603-624, DOI: 10.1080/09668130220139181.
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erau mai degrabă orientate intern și se concentrau cu precădere pe ce anume să propună pentru a oferi 
stabilitate și dezvoltare în fostele state sovietice, dar acum, după aproape 25 de ani de la dezintegrarea 
Uniunii Sovietice și evenimentele recente din Ucraina, alte subiecte legate de societatea civilă pot fi 
studiate și acest articol este parte a acestei abordări. Mai mult, deoarece SC  a avut un rol semnificativ 
în mișcarea care a ajuns să fie cunoscută ca EuroMaidan și care a urmărit inclusiv susținerea unei an-
umite decizii de politică externă – opțiunea Uniunea Europeană - a arătat că trebuie să știm mai multe 
despre legătura dintre actorii care există în societatea civilă și deciziile de politică externă84. În același 
timp, această temă este importantă deoarece problemele interne ale Ucrainei au depășit frontierele 
sale și au devenit probleme ale întregii regiuni la o scală mai mare decât războiul georgian care a avut 
loc în 2008 și care a fost motivat în parte tot de o decizie de politică externă. De asemenea, abordarea 
din acest volum arată că studiem un fenomen care a avut loc în lumea reală și care ridică întrebări im-
portante precum: are societatea civilă un rol în influențarea PDPE? Și dacă da, cum putem identifica 
și măsura acest impact? De ce este important rolul societății civile în PDPE? Ce poate face societatea 
civilă (sau expertiza pe care o are) pentru a îmbunătăți PDPE? Ce putem face pentru a îmbunătăți 
rolul societății civile în PDPE? La final, vom oferi o evaluare a rolului societății civile în Ucraina prin 
comparație cu Republica Moldova și Federația Rusă și câteva recomandări de politici care urmăresc să 
îmbunătățească și să consolideze rolul societății civile în PDPE în Ucraina. 

Definirea conceptelor: despre ce discutăm când discutăm despre societatea civilă

În acest articol nu urmărim să oferim o privire exhaustivă asupra conceptului de societate civilă 
sau asupra evoluției sale în fostul spațiu sovietic deoarece acest lucru ar fi dincolo de  scopul acestui 
studiu, dar în vederea clarificării conceptelor pe care le vom folosi voi menționa pe scurt principalele 
implicații ale termenului de societate civilă. Prima ar fi că societatea civilă este în mod inerent o forță 
pozitivă pentru democratizare – bazată pe descrierile est-europene și nord-americane ale societății 
civile, în timp ce alții atrag atenția asupra faptului că societatea civilă poate fi un obstacol pentru dez-
voltarea democrației85. Cea de-a doua, abordează rolul pluralismului în societatea civilă – menționat 
pentru prima dată de J. Madison – o altă caracteristică ce este considerată ca având un rol important 
în sectorul societății civile ca urmare a faptului că drepturile minorităților pot fi asigurate86. În timp ce 
sunt de acord cu prima afirmație: prezența societății civile nu e în sine un indicator al unei țări demo-
cratice puternice – se poate de asemenea observa prezența așa-numitelor GONG-uri, organizații care 
pretind că sunt non-guvernamentale, dar sunt de fapt sponsorizate de stat, consider prezența pluralis-
mului drept un aspect crucial al unei abordări democratice. Urmărind o paradigmă democratică orice 
cetățean are dreptul de a participa la viața publică – nu numai prin vot – dar și prin folosirea libertății 
de asociere și sublinierea importanței negocierilor (sau a capacității de a negocia și a face compro-
misuri) într-o democrație. În această situație, societatea civilă devine un spațiu care permite definirea 
„agendelor sociale și promovarea drepturilor omului”87. 

A. Matveeva oferă o privire alternativă asupra relației dintre societatea civilă și stat, argumentând 

84 Pentru abordări care studiază rolul UE în promovarea democrației vezi: Casier, Tom (2011). “The EU’s two-track 
approach to democracy promotion: the case of Ukraine”, Democratization, 18(4),pp.  956-977, DOI:
10.1080/13510347.2011.584734. În ceea ce privește rolul societății civile în abordarea UE față de vecinătate vezi:  Wesley, 
Scott James (2011). “Reflections on EU Geopolitics: Consolidation, Neighbourhood and Civil Society in the Reordering 
of European Space”, Geopolitics, 16 (1), pp. 146-175, DOI: 10.1080/14650045.2010.493781.
85 Aceste afirmații apar în Kubicek, op. cit, pp. 604-5
86 Observațiile apar în Kubicek, op. cit., p. 605. De asemenea,  Green Andrew T., op. cit. Găsește o “puternică asociere 
statistică între societatea civilă și democrație” dar atrage atenția și asupra tendințelor anti-democratice care pot fi dezvoltate 
de anumite organizații, p. 465.
87 Scott, James Wesley; Liikanen, Ilkka, (2010). „Civil Society and the ‘Neighbourhood’ — Europeanization through 
Cross-Border Cooperation?”, European Integration, 32, (5), pp. 423–438, p. 424, DOI: 10.1080/07036337.2010.498628.
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că o societate civilă puternică se poate dezvolta doar după ce instituțiile statului au fost construite88. 
Mai mult, partidele politice sunt de asemenea considerate nepotrivite dacă eșuează să formuleze pro-
grame care să reflecte nevoile societății, iar rolul lor nu poate fi înlocuit de societatea civilă89. Vom 
reveni la acest punct – relația dintre voința politică și societatea civilă – la finalul acestui articol, dar 
acum am dori să subliniem faptul că societatea civilă nu poate fi analizată fără a avea în vedere și so-
cietatea în care se dezvoltă și funcționează. Urmărind acest argument, găsim studii și despre relația 
dintre autoritarism și capacitatea sa de a se adapta la provocările pe care le ridică societatea civilă. Spre 
exemplu, în unele cazuri când avem în vedere cultura politică aflăm că „departe de a contesta statul au-
toritar, astfel de organizații ale societății civile reafirmă, legitimează și reproduc elemente ale structurilor, 
comportamentelor și discursurilor autoritare”90. Aceste scurte observații legate de literatura de speciali-
tate din domeniul societății civile au urmărit să arate diversitatea și complexitatea acestui domeniu de 
studiu și să plaseze subiectul acestui articol în contextul menționat. 

În special Revoluția Portocalie din 2004 a reluat dezbaterea asupra societății civile și a rolului 
său în spațiul public91 precum și rolul identității civice în fostele state sovieticecare încearcă să-și de-
finească identitatea92. V. Stepanenko argumentează că lipsa clarității conceptului de societate civilă nu 
face decât să ascundă slăbiciunea și subdezvoltarea sa în Ucraina. Acestor limitări li se adaugă lipsa 
sustenabilității financiare93 și o abordare mai degrabă elitistă din partea societății civile – mulți activiș-
ti se văd ca „lideri puternici”94. Alte limite ale societății civile au fost identificate ca: relațiile clienteliste 
care par a fi prezente la toate nivelurile societății și situația demografică – o parte semnificativă a seg-
mentului din populație care ar fi putut fi activ a emigrat95. Acum un deceniu, multe dintre problemele 
menționate erau prezente în societatea civilă ucraineană, dar vom vedea că unele dintre ele – spre 
exemplu relațiile clienteliste - au început să se schimbe, deși ONG-urile au în continuare problemele 
financiare importante. Dincolo de discuția conceptuală, la un nivel istoric, atunci când discutăm de-
spre dezvoltarea societății civile există diferențe între regiunile geografice ale Ucrainei. Cea mai sem-
nificativă diferență există între partea vestică – care este mai activă, o cauză fiind și contactul cu vecinii 
polonezi – și partea estică, mai puțin activă96. 

Ceea ce numim societate civilă în Ucraina se referă mai ales la organizații și grupuri care nu au 
legături cu elita politică sau economică din Ucraina. Nu toate organizațiile formale ale societății civile 
din Ucraina (acele organizații care se prezintă sau se consideră parte a societății civile) se califică pent-
ru a fi incluse în această definiție. Pentru acest studiu voi folosi definiția OSCE pentru societatea civilă 
ce este înțeleasă: „ca spațiul social aflat în afara relațiilor și activităților guvernamentale, comerciale și 

88 Matveeva, Anna. (2008). „Exporting Civil Society: The Post-Communist Experience”,  Problems of Post-Commu-
nism, 55, (2), pp. 3–13, p. 5.
89 Idem, p. 6.
90 Lewis, David (2013). „Civil Society and the Authoritarian State:Cooperation, Contestation and Discourse”, Journal 
of Civil Society, 9(3), pp. 325-340, DOI:10.1080/17448689.2013.818767, p. 328.
91 McFaul, Michael. (2005), „Transitions from Postcommunism”, Journal of Democracy; 16, (3); ProQuest Central, p. 
5. 
92 Stepanenko,  Victor (2006). „Civil Society in Post-Soviet Ukraine: Civic Ethos in the Framework of Corrupted Soci-
ality?”, East European Politics and Societies, 20, (4), pp. 571–597.  Lipsa clarității conceptului este de asemenea mențion-
ată în Matveeva, Anna. (2008). „Exporting Civil Society: The Post-Communist Experience”,  Problems of Post-Commu-
nism, 55, (2), pp. 3–13, p. 4. Cât despre relația dintre alte organizații și construirea identității naționale în fostul spațiul 
sovietic vezi: Inna Melnykovska , Rainer Schweickert & Tetiana Kostiuchenko (2011), „Balancing National Uncertainty 
and Foreign Orientation: Identity Building and the Role of Political Parties in Post-Orange Ukraine”, Europe-Asia Stud-
ies, 63(6), pp. 1055-1072, DOI: 10.1080/09668136.2011.585754. 
93 Stepanenko, op. cit., p. 583.
94 Ibidem, p. 591-2. 
95 Ibidem, p. 593.
96 Observația apare în Stewart, Susan (2009). “NGO Development in Ukraine since the Orange Revolution” în 
Besters-Dilger Juliane (ed.), Ukraine on its way to Europe. Interim Results of the Orange Revolution, Peter Lang Verlag, 
Frankfurt a.M. et.al. pp. 177-194, pp. 179-180.
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de familie, unde indivizii se angajează voluntar în forme de acțiune și participare publică, în jurul in-
tereselor, scopurilor și valorilor comune”97. Deși societatea civilă include mai mult decât organizațiile 
non-guvernamentale (ONG-uri) – spre exemplu, biserici sau organizații comerciale – ne vom concen-
tra în primul rând asupra ONG-urilor. Suntem interesați de rolul societății civile în luarea deciziilor 
de politică externă, fără a avea în vedere relația cu un actor anume (precum Uniunea Europeană sau 
Federația Rusă), dar vom menționa diferite exemple pentru a ne clarifica afirmațiile. Ceea ce numim 
EuroMaidan sau „revoluția demnității” a avut două efecte foarte importante asupra societății civile 
din Ucraina, în sensul că intern a ajutat la revigorarea sa, iar extern a extins imaginea pozitivă pe care 
SC o are printre actorii internaționali. Deși nu reprezintă subiectul acestei lucrări, pentru coerența sa 
aș dori să menționez că societatea civilă a avut un rol semnificativ în dialogul cu Uniunea Europeană. 
În această relație, SC din cadrul orașelor a fost un susținător important al alegerii vestice făcută de 
Ucraina și a facilitat creșterea așteptărilor față de autoritățile publice în vederea îmbunătățirii trans-
parenței și a responsabilității acestora. 

În privința celui de-al doilea concept important al acestui studiu, procesul de luare a deciziilor 
de politică externă, folosim ipoteza că în politica externă găsim atât structure cât și actori. De aseme-
nea, înțelegem că: „elaborarea politicii externe e un proces complex de interacțiune între mai mulți 
actori, poziționați diferit în cadrul unui spectru larg de structuri diferite”98. 

Metodologie

Echipa de cercetare care a făcut vizita de studiu în Ucraina a selectat un număr de 11 respondenți 
din medii diferite, precum ONG-uri și instituții publice cu care am organizat interviuri în profunzime, 
semistructurate și față în față99. Din cauza resurselor limitate, acest studiu se bazează pe o metodologie 
calitativă și am urmărit doar să oferim o imagine cât mai clară posibil a relației dintre societatea civilă 
și PDPE. De asemenea, am utilizat și surse secundare: articole academice, documente publice oficiale, 
interviuri publice și sondaje.

Cadrul legal

Pentru coerența acestui studiu, vom începe prin a descrie cadrul legal în care activează SC din 
Ucraina. În același timp, această prezentare cronologică ne va permite să tragem câteva concluzii. SC 
din Ucraina a trecut prin numeroase faze și acum este probabil în cea mai bună poziție pe care a avut-o 
vreodată. Spre exemplu, la mijlocul anilor ’90 procesul de înregistrare pentru acestea era foarte dificil: 
fiecare organizație trebuia să completeze aplicații și să plătească taxe în localitățile în care dorea să aibă 
filiale100. 

La nivel formal, un moment important pentru SC din Ucraina a fost anul 2012 când guvernul 
a schimbat cadrul legal prin adoptarea unei legi diferite și a regulamentelor care afectau activitatea 

97 Civil Society and the Crisis in Ukraine, Thematic Report, SEC.FR/125/15/Corr.1, 4 March 2015, p. 3, OSCE Special 
Monitoring Mission to Ukraine  www.osce.org/ukraine-smm/141046?download=true (accesat 10.05.2015).
98 Hill, Christopher (2003). The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave Macmillan, p. 28. For new 
research on the role of other actors in the foreign policy of the EU see: Panchuk, Dmytro. Bossuyt, Fabienne (2014). 
“Effectiveness of EU democracy promotion in the neighbourhood through the lens of foreign policy analysis”, Democra-
tization, 21(7), pp. 1341-1348, DOI: 10.1080/13510347.2014.935732. 
99 Aș dori să-mi exprim mulțumirile față de toți respondenții, pentru timpul acordat și pentru efortul depus. 
100 Green, op. cit., p. 459.  Pentru o privire de ansamblu asupra cadrului în care acționau ong-urile în anii ’90, vezi şi: 
raportul Bertelsmann Transformation Index (BTI), 2014 Ukraine Country Report, http://www.bti-project.org/reports/
country-reports/pse/ukr/index.nc  (18.08.2015); Bilan, Yuriy. Bilan, Svitlana (2011) „The Formation of Civil Society in 
Ukraine after the Orange Revolution”, Economics & Sociology, (4), 1, pp. 78 – 86, în special pp. 83-4.
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ONG-urilor101 (fosta lege data din 1992). Noua lege definește asociația publică, principiile sale și cum 
poate fi înființată și înregistrată; în același timp, garantează dreptul la libera asociere și a fost consider-
ată un pas înainte pentru îmbunătățirea și creșterea calității activității societății civile. De asemenea, a 
avut în vedere standardele europene așa cum au fost menționate în Recomandarea CM/Rec(2007)14 
a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei102. Consiliul Europei a cerut Ucrainei să adopte legea 
ca urmare a faptului că în 2008 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat că vechea legislație 
„viola articolul 11 al Convenției Drepturilor Omului, respectiv dreptul la libera asociere” iar în „oc-
tombrie 2010, Consiliul European a adoptat Rezoluția 1755 referitoare la „Funcționarea instituțiilor 
democratice în Ucraina”, care cerea autorităților ucrainene să adopte o nouă lege a ONG-urilor”103. 
Prin urmare, această schimbare a fost rezultatul presiunii externe de la nivel european, dar nu de la 
nivelul UE, astfel încât Ucraina să respecte o normă fundamentală a Consiliului Europei, respectiv 
libertatea de asociere. Această lege este și un bun exemplu de colaborare între autoritățile publice și 
ONG-urile care au reușit să se implice în acest proces, deși în majoritatea timpului interacțiunea din-
tre autorități și ONG-uri rămâne doar la nivel formal104. 

Potrivit Rețelei Organizațiilor Civice pentru Dezvoltarea Societății Civile, cel mai important 
beneficiu al noii legi a fost îmbunătățirea procesului de înregistrare, care a devenit mai rapid și astfel a 
micșorat corupția asociată cu acesta. Unele dintre dezavantajele noii legi sunt: „lipsa clarității în priv-
ința documentelor necesare pentru a atesta fondatorii”105 și procesul consumator de timp implicat de 
trimiterea documentelor prin poștă106.

Cum am menționat deja, o sursă majoră de insatisfacție printre ONG-urile ucrainene a fost 
găsirea surselor de finanțare. Această problemă a limitat accesul la fonduri publice destinate susținerii 
ONG-urilor locale107. Legea din 2012 a încercat să se adreseze acestei probleme, permitând ONG-
urilor să „se angajeze în activități antreprenoriale pentru sprijinirea activităților lor non-profit”108. 
Statul ucrainean oferă doar între 2% și 3% din bugetul său organizațiilor din SC109, ceea ce reprezintă 
aproape 8% din bugetul lor total110.

Deci putem spune că legea adoptată în 2012 a ajutat la îmbunătățirea cadrului în care activează 
ONG-urile din Ucraina și la creșterea vizibilității lor în spațiul public. În ceea ce privește mișcarea 
EuroMaidan, ONG-urile au jucat un rol foarte important în timpul protestelor și au cerut reforme111. 
Pentru a slăbi sectorul societății civile, președintele Viktor Yanukovych a folosit modelul rusesc pentru 
a defini ONG-urile sponsorizate de străini ca „agenți străini” și a limitat liberul acces la informație, 
permițând Comisiei Naționale de Stat a Regularizării și Informatizării Comunicațiilor să blocheze 

101 Ukraine - 2012 CSO Sustainability Index, http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society/cso-sustainabili-
ty-2012/ukraine  (accesat 10.05.2015.
102 New Ukrainian Law on Public Associations, 22 March 2012, The International Center for Not-for-Profit law http://
www.icnl.org/news/2012/22-Mar.html (accesat 15.05.2015). 
103 Idem
104 Nations in transit Ukraine 2013”, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2013/ukraine#.
VZ9rB_naPNk (accesat 15.05.2015).
105 Civil society assesses “Civic Associations” Law implementation”, UNDP Ukraine, 24 July 2014, http://www.ua.un-
dp.org/content/ukraine/en/home/presscenter/articles/2014/07/24/civil-society-assesses-civic-associations-law-s-imple-
mentation-.html (accesat 12.05.2015).
106 Idem
107 Interviu în Kiev, martie 2015.
108 New Ukrainian Law on Public Associations, 22 March 2012, The International Center for Not-for-Profit law http://
www.icnl.org/news/2012/22-Mar.html (accesat 15.05.2015).
109 National and International Mechanisms of Funding Civil Society. International Practices on Confidence-Building 
Measures between the State and Civil Society (2011), К.: Phoenix, OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, p. 8.
110 Krasnosilska, Anastasia (2013), „Money for civil society”, Research Update,19,(2/689), http://www.ucipr.kiev.ua/
publications/money-for-civil-society/lang/en/view_print, (accesat 28.07.2015).
111 “Nations in transit Ukraine 2015”, Freedom House https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/ukraine 
(accesat 15.05.2015).
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accesul la ceea ce ei consideră informații sensibile (inclusiv informații disponibile on-line)112 și pe 16 
ianuarie 2014 a introdus legile care limitau libertatea de exprimare și adunare, dar această decizie a 
fost mai târziu revocată113. Această mișcare a președintelui Yanukovych nu a făcut decât să crească 
antipatia față de el și a ajutat contestatarii săi să se unească, fiind văzută ca o altă expresie a regimului 
autoritar.

Fondurile

Principalii donatori ai ONG-urilor care activează în Ucraina sunt din Polonia, Slovacia, Re-
publica Cehă, Suedia, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, Canada și SUA (prin USAID). Alți 
donatori sunt privați, cum ar fi spre exemplu Fundațiile Soros (în Ucraina sub numele de International 
Renaissance Foundation).

Societatea civilă în Ucraina și rolul său în politica externă

Subiectul politicii externe și al rolului ONG-urilor a mai fost cercetat, dar în legătură cu po-
litica externă a UE – în special Politica Europeană de Vecinătate – și a scopului său de a promova 
democrația. Spre exemplu, T. Casier afirmă că la nivel micro, UE este susținătoare a democrației inde-
pendente (înțeleasă ca principiile și mecanismele care permit desfășurarea unui control societal asu-
pra proceselor politice și distribuția puterii dincolo de elita conducătoare”114) prin proiecte care susțin 
„înfrățirea (twinning) sau formarea funcționarilor publici”115. Acesta concluzionează:

„În sfârșit, pe măsură ce elitele încearcă să compenseze puterea pe care o pierd în reformele 
democrației formale prin obstrucționarea reformelor democratice mai profunde, promovarea democrației 
independente are șanse mai mari de a fi eficace când actorii fac parte din non-elite.”116

Elitele ucrainene – cele politice și economice – sunt în această situație un partener mai degrabă 
de neîncredere pentru UE dacă dorește o schimbare reală – înțeleasă în studiul lui Casier ca sprijin 
pentru democrația independentă – în structura internă a Ucrainei.

Sprijinul puternic pe care UE l-a oferit societății civile din Ucraina a fost studiat ca parte a 
guvernanței externe a UE – unde „rețelele informale și instituțiile non-ierarhice de învățare”117 sunt 
dovada că puterea UE lucrează la acest nivel informal. În acest cadru, organizațiile care acționează în 
societatea civilă sunt parteneri care sprijină buna guvernare118. 

Un alt studiu care analizează rolul UE în „promovarea cooperării, influențării agendelor de co-
operare și deschiderii unor noi spații pentru participarea organizațiilor din societatea civilă în realiza-
rea politicii de vecinătate”119 și află că UE nu este foarte bine conectată cu societatea civilă și: 

„Actorii organizații din SC sunt de părere că relația de cooperare cu SC ar trebui să se axeze mai 
mult pe sprijinirea organizațiilor locale și regionale deoarece acestea sunt mai bine plasate pentru a mod-
ela precondițiile pentru o mai mare integrare bazată pe propria dezvoltare istorică a Ucrainei, Rusiei și 

112 Idem
113 Idem. See also: Aliaksandrau, Andrei (2014). “Ukraine: Authorities target Euromaidan activists with new repres-
sive law” (16.01.2014), https://www.indexoncensorship.org/2014/01/ukraine-targets-civil-society-new-repressive-law/ 
(20.06.2015). 
114 Casier, op. cit., p. 970.
115 Ibidem, p. 962.
116 Ibidem, p. 971.
117 Scott,  James Wesley & Liikanen, Ilkka, op. cit., p. 426.
118 Idem, p. 428. 
119 Scott, James Wesley (2011). „Reflections on EU Geopolitics: Consolidation, Neighbourhood and Civil Society in 
the Reordering of European Space”, Geopolitics, 16 (1), pp. 146-175, DOI: 10.1080/14650045.2010.493781, p. 159. 
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Moldovei”120.
Concluzia sprijină argumentul deja menționat, propus de T. Casier, respectiv că actorii proveniți 

din non-elite ar trebui sprijiniți mai mult pentru a oferi o direcție alternativă pentru politica externă 
a Ucrainei.

După evenimentele din 2004, schimbările din societatea civilă ucraineană au fost mai ales cal-
itative, dar sunt de asemenea și niște voci care afirmă că deși Revoluția Portocalie a oferit  multe 
posibilități pentru a relua relația cu UE și pentru a transforma intern țara și a „deschis o a doua etapă 
în transformarea post-comunistă”121 șansa a fost pierdută și un val de dezamăgire a înlocuit entuzias-
mul. De asemenea, Revoluția Portocalie nu a reușit să creeze o organizație cu perspective pe termen 
lung, în parte ca urmare a moștenirii regimului totalitar sovietic122. Situația economică și politică in-
ternă dificilă cauzată de corupția la nivel înalt123, lipsa voinței elitei politice de a renunța la schemele 
oligarhice din economie, lipsa transparenței, folosirea resurselor statului nu numai în timpul președin-
telui Viktor Yanukovych, dar chiar și în timpul președintelui Victor Yushchenko au dus la declanșarea 
protestelor din noiembrie 2013. Rolul elitelor, în special al celor economice, deși diferențele dintre 
elitele politice și economice tind să dispară, a fost deja subliniată de Torr Bukkvoll care a remarcat că 
interesele lor sunt puse deasupra intereselor statului și descrie influența lor ca importantă în formu-
larea politicii externe ucrainene. Acesta argumentează că elita economică a dorit să renegocieze relația 
cu Rusia, dar după propriile reguli. Din cauza faptului că elita rusă a avut o altă imagine despre acest 
lucru, elita ucraineană a decis să aprofundeze relațiile cu Vestul, dar Vestul a înțeles acest lucru și s-a 
împotrivit oferirii de asistență economică Ucrainei124. Un alt punct intersant ridicat de această analiză 
este că „identitatea națională este crucială în formularea politicii externe”125. Dacă Ucraina se definește 
ca o țară europeană ar trebui să acționeze în acord cu un model pre-definit pentru o țară europeană 
(incluzând aici respectul pentru toate libertățile civile și politice). Cum s-a menționat deja, Ucraina 
înțelege că „respectul pentru procedurile democrației formale ca punct de reper prin excelență pentru 
a câștiga legitimitate în relația cu UE și pentru a-și crește șansele de a deveni membră”126 este foarte 
important ceea ce autorul numește „condiționalitate auto-impusă”127. 

Analiza lui Bukkvoll e încă relevantă astăzi pentru evenimentele politice din Ucraina: elitele eco-
nomice continuă să aibă un rol foarte mare în luarea deciziilor de politică externă, cu mențiunea că de 
data aceasta are de înfruntat o societatea mai activă și mai informată. Așadar, putem spune că a apărut 
un nou actor care este capabil să ofere o contrapondere hegemoniei acestei elite: societatea civilă.

Reîntorcându-ne la evenimentele din iarna 2013/2014, ar trebui să menționăm că protestele 
au degenerat în violențe de stradă și intervenție militară străină. În prezent, Ucraina a fost efectiv 
înlăturată din cursa europeană și acest lucru e foarte bine înțeles de elita politică128. Existența conflict-
ului teritorial (Crimeea) cu Federația Rusă și tendințele separatiste din Est creează probleme pentru 
autoritățile de la Kiev cu privire la aspirațiile auropene ale statului pe care îl reprezintă. În plus, in-

120 Ibidem, p. 168.
121 Svyetlov, Oleksandr (2007). „Ukraine’s ‘return to Europe’: Path dependence as a source of mutual elite misunder-
standing”, Perspectives on European Politics and Society, 8, (4), pp. 528-543, DOI: 10.1080/15705850701641072, p. 540.
122 Sagan, Iwona (2010). „Post‐Socialist Transformation, European Neighbourhood and Civil Society Networks 
between Poland, Russia and Ukraine: a Case of Multi‐level Contingency”, Journal of European Integration, 32(5), pp. 
439-456, DOI: 10.1080/07036337.2010.498629,  p. 443. 
123 Despre corupția din Ucraina vezi și: Gr⊘deland, Åse Berit (2010). “Elite perceptions of anti-corruption efforts in 
Ukraine”, Global Crime, 11(2), pp. 237-260, DOI: 10.1080/17440571003669241. 
124 Bukkvoll apud  Miller, Eric (2003). „The Changing Face of Eurasia: Russian and Ukrainian Foreign Policy in Tran-
sition”, Comparative Strategy, 22 (4), pp. 373-390, DOI: 10.1080/01495930390236998 pp. 384-5.
125 Ibidem, p. 387.
126 Casier, op. cit., p. 971. Democrația formală e definită ca: „trăsăturile instituționale și procedurale ale unui regim, 
care garantează alegeri libere și corecte pentru voturile cetățenilor ca bază pentru atribuirea posturilor publice”, pp. 969-
970.
127 Idem
128 Interviu în Kiev, March 2015.
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tegrarea europeană a fost folosită ca instrument pentru reforme selective: nu a avut loc nicio luptă 
împotriva corupției, nu au fost luate măsuri coerente pentru a schimba privilegiile oligarhilor, dar 
oficialilor europeni li s-a spus că elita politică este angajată pe calea europeană, iar așa-zisele reforme 
ar trebui susținute financiar de UE129. Situația politică internă nu s-a schimbat foarte mult după Rev-
oluția Demnității. În prezent, societatea civilă rămâne dezamagită de multele omisiuni sau inițiative 
ale guvernului. Mai mult, SC din Ucraina confirmă că este pregătită să reia protestele pentru a face ac-
tuala clasă politică mai responsabilă130. Această afirmație ne permite să presupunem că problemele in-
terne din țară, inclusiv războiul din East și, să spunem, corupția sau dezamagirea față de actuala clasă 
politică corelate cu lipsa condiționalității externe – au făcut posibile poziția slabă a UE de la începerea 
conflictului și au creat un mediu foarte instabil și critic în Ucraina. În acest caz, observăm că lipsa 
oricărei presiuni externe, vizibilă cel mai mult în lipsa măsurilor de control/pedeapsă favorizează pro-
testele publice ca o expresie politică alternativă a cetățenilor. De asemenea, putem spune că așteptările 
cetățenilor au crescut, își doresc mai mult decât alegeri libere și corecte – principala cauză a Revoluției 
Portocalii – de la aleșii lor, spre exemplu asumarea răspunderii. 

Dezvoltarea societății civile: perioada 2010 - 2012 a fost caracterizată de existența multor or-
ganizații non-guvernamentale care erau apropiate guvernului (în timpul președintelui Viktor Yanu-
kovych așa-numitele GONG-uri). De asemenea, la acel moment era foarte dificil de stabilit un dialog 
și o relație de cooperare cu OSCE131 sau cu ministerele, dacă nu erai apropiat sau sprijinit financiar 
de guvern132. La nivel formal, între 2010-2012, guvernul a luat unele măsuri pentru a se asigura că 
există cadrul legal pentru dialogul cu membrii societății civile. Open Government Partnership Action 
Planeste o inițiativă care urmărește să îmbunătățească dialogul dintre guvern și societatea civilă. În 
iulie 2012 „Action Plan of Ukraine for implementation in Ukraine of the open government partner-
ship initiative”, ce conține opt pagini a fost aprobat cu scopul de a ghida activitățile necesare pentru a 
face planul funcțional133. Planul de acțiune are cinci direcții principale: implicarea publicului în for-
mularea și implementarea politicilor, acces la informațiile publice, prevenirea și combaterea corupției, 
promovarea bunei guvernări, îmbunătățirea serviciilor administrative, implementarea tehnologiilor 
de e-guvernare și promovarea democrației electronice.

De asemenea, planul menționează că angajamentele guvernul ucrainean ar fi trebuit îndeplinite 
până în iunie 2013.În privința participării cetățenilor „autoritățile au ținut peste 5600 de consultații 
publice între anii 2012-2013”134 și au creat website-ul Civil Society and the Government unde iniția-
tivele publice pot fi consultate. Spre exemplu, de pe acest website aflăm că rezoluția 966 din noiembrie 
2010 legată de „Asigurarea participării publice în formularea și implementarea politicii guvernamen-
tale” a făcut posibil Consiliul Civic ca un corp consultativ între instituțiile statului și reprezentanții 
societății civile135. Oricum, unii membrii ai societății civile au accentuat faptul că inițiativa a fost doar 
formală și că rolul lor în privința inițiativelor publice a continuat să fie foarte limitat136. Pentru anii 
2014-2015, guvernul a aprobat Planul de Acțiune pentru Parteneriat, care are o abordare mai degrabă 
diferită. Prima diferență este că menționează rolul Ministerului Afacerilor Externe în informarea pub-

129 Interviu în Kiev, March 2015.
130 Interviu în Kiev, March 2015.
131 About the role of OSCE in the region during the color revolutions see: Galbreath, David J. (2009). “Putting the 
Colour into Revolutions? The OSCE and Civil Society in the Post-Soviet Region”, Journal of Communist Studies and 
Transition Politics, 25 (2-3), pp. 161-180, DOI: 10.1080/13523270902860519. Especially the pp. 177 on the role of Russia 
in OSCE.
132 Interviu în Kiev, martie 2015.
133 Open Government Partnership, http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine, ( accesat 23.06. 2015).
134 Open Government Partnership, http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine, (accesat 23.06. 2015).
135 Civil Society and the Government  (Громадянське суспільство і влада),  http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_
kmu/news/article/img_lst/5 (accesat 22.06. 2015). 
136 Interviu în Kiev, martie 2015.
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licului din afară despre progresul făcut pentru implementarea Planului de Acțiune și rolul „Comitet-
ului de Stat pentru Emisie Radio și televiziune împreună cu Consiliul Coordonator” care ar trebui să 
ofere un „plan pentru sprijinul informațional pentru implementarea Open Government Partnership 
Initiative în Ucraina”137. O afirmație interesantă care apare în plan este recunoașterea rolului societății 
civile în construirea statului138, ceea ce implică că statul ucrainean era încă în proces de construcție 
când a început revoluția demnității, dar subliniază de asemenea drumul dificil care se află în fața 
ucrainienilor, ca urmare a faptului că revoluția a început un război care încă se desfășoară în Est. În 
același timp, implementarea și monitorizarea efectelor noului Plan de Acțiune ar putea ajuta la stabili-
zarea țării și ar putea crește capacitatea cetățenilor de a se implica în luare deciziilor de interes public.

O altă platformă autorități publice – societate civilă este Reanimation Package of Reform scare 
urmărește să îmbunătățească și să implementeze reforme cheie in Ucraina, și este formată din 71 de 
membri și 26 de grupuri tematice139. Grupul a scris un documnet „The Roadmap of Reforms” în care 
sunt detaliate reformele necesare în 18 arii de guvernare – fiecare propunere fiind bazată pe un proiect 
de lege140. Grupul a reușit să-și facă cunoscute propriile propuneri și să obțină sprijinul politic al ur-
mătoarelor partide politice: Batkivshchyna” (Uniunea Tuturor Ucrainenilor „Patria”), „Blocul Petro 
Poroshenko”, „Narodnyi Front” (Frontul Popular), „Samopomich” (Self Reliance), „Oleg Lyashko Rad-
ical Party”, „Svoboda” (Libertate), „Hromadyanska Pozytsiya”, „Syla Lyudey”141. Unul dintre subiectele 
importante menționate în document se referă la integrarea europeană a Ucrainei, ceea ce ne permite 
să spunem că societatea civilă are un rol activ – cel puțin unul consultativ – nu doar în privința schim-
bărilor interne care au loc, ci și în orientarea externă a Ucrainei. 

Unele proiecte, inițiative și recomandări făcute de societatea civilă au fost acceptate, dar nu au 
fost implementate. În privința platformelor inițiate de autorități pentru a dialoga cu societatea civilă, 
unii respondenți au precizat că acestea au un caracter pur formal. Procesul de selectare a organizațiilor 
din societatea civilă care fac parte din aceste platforme este lipsit de transparență (inclusiv pentru cele 
care fac parte din consiliul consultativ pentru Ministerul de Externe)142. În prezent, există o inițiativă 
legislativă pentru schimbarea procedurii de selecție în consiliile consultative de pe lângă ministere 
pentru a evita accesul organizațiilor care nu se încadrează profilului căutat – respectiv nu au suficientă 
activitate.

În perioada 2014-2015 au existat multe organizații non-guvernamentale care au stabilit priorități 
sociale. În acord cu raportul Freedom House pentru 2015, observăm că unii membrii ai societății ci-
vile au început să desfășoare diferite funcții ale statului – în multe arii sociale, oferind sprijin pentru 
soldații care luptă în zonele de conflict sau pentru persoanele strămutate intern (IDP)143. 

Putem identifica și organizații care lucrează pentru a monitoriza situația drepturilor omului, 
pentru a promova și proteja drepturile și libertățile cetățenilor și pentru a îmbunătăți legislația, cum ar 
fi Centrul pentru Libertăți Civile (TSHS)144. O altă organizație non-guvernamentală care lucrează în 
domeniul drepturilor omului este Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law, care mon-
itorizează abuzurile poliției cum ar fi tortura (sau amenințarea cu tortură) sau prostul-tratament145. De 
asemenea, Kharkiv Human Rights Protection Group, care are o istorie foarte lungă în mișcarea pentru 

137 The Cabinet of Ministers of Ukraine Ordinance # 1176-p as of 26 November 2014, p. 1.
138 Ibidem, p. 2.
139 Reanimation Package of Reforms, http://www.rpr.org.ua/en/about-us/khto-my (accesat 25.06. 2015)
140 Reanimation Package of Reforms,  http://www.rpr.org.ua/en/achievement/roadmap-of-reforms (accesat 23.06. 
2015). 
141 Reanimation Package of Reforms, http://www.rpr.org.ua/en/about-us/history (accesat  23.06. 2015). 
142 Interviu în Kiev, martie 2015.
143 „Nations in transit Ukraine 2015”, Freedom House https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/ukraine  
(accesat 15.05.2015).De asemenea, și inteviu în Kiev, martie 2015.
144 http://ccl.org.ua/about-us/mission/ (accesat 21.06. 2015). 
145 Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law (Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів),  http://umdpl.info/ (accesat 25.06. 2015). 
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protejarea drepturilor omului, oficial din 1992, dar a fost de asemenea foarte activ începând cu 1988 
ca membru al biroului din Kharkiv „Memorial”, iar unii dintre membrii săi au fost implicați în miș-
carea pentru drepturile omului din anii ’60146. Alte organizații active în aria drepturilor omului sunt: 
Civil Service, Human Rights Information Center, International Women’s Rights Center „La Strada 
Ukraine”, Social Action Center, Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU),Ukrainian Legal 
Aid Foundation147 dar este activitatea și nu numărul organizațiilor, cea care arată importanța acestui 
sector în Ucraina (activitatea în domeniul apărării drepturilor omului). 

Reîntorcându-ne la impactul EuroMaidanului asupra activității societății civile, cel puțin în 
zonele urbane, acesta a fost unul rapid și impresionant. Comportamnetul lor a fost o manifestare a 
activismului social, care a fost apreciat de reprezentanții internaționali din Ucraina, instituțiile publice 
și cetățenii ucraineni. Astăzi, societatea civilă este mai responsabilă, mai activă decât a fost înainte 
de EuroMaidan și încearcă să folosească oportunitatea oferită de simpatia față de evenimentele din 
Ucraina. Implementează multe dintre proiectele facilitate de „angajamentul” național – menținerea 
integrității teritoriale a statului, fără a aștepta sprijinul autorităților locale sau al donatorilor inter-
naționali. Privind cu atenție la societatea civilă din Ucraina, există două noi categorii de membri: 
activiștii și voluntarii. Acțiunile lor sunt apreciate mai mult de societate decât cele ale organizațiilor 
guvernamentale cu experiență, de fapt cei mai mulți ucraineni înțeleg că au fost folosite pentru pro-
movarea intereselor de afaceri pentru diferiți indivizi148. În timpul vizitei de lucru, ambii reprezentanți 
ai instituțiilor internaționale și unii reprezentanți ai instituțiilor statului au admis că dezvoltarea so-
cietății civile în Ucraina nu este un simplu fenomen, ci un exemplu de cum „o societate civilă reală ar 
trebui să acționeze”149. 

După EuroMaidan, când membrii societății civile erau foarte activi și după anexarea ilegală 
a Crimeei de către Federația Rusă, opțiunea estică în politica externă a Ucrainei a fost abandonată. 
Totuși, potrivit unui sondaj publicat de către Kiev International Institute of Sociology: „40.7% din 
populație refuză să se alăture NATO, 33.9% - refuză să adere la Uniunea Europeană, 33.3% - sunt de 
acord cu separarea finală de Crimeea, 28% sunt de acord să adere la Uniunea Vamală, 26.4% - (sunt 
de acord) să acorde autonomie DPR (Republica Populară Donetsk) și LPR (Republica Populară Lu-
hansk), 24.7% - (sunt de acord) să acorde autonomie separatiștilor, 21% - sunt de acord să realizeze 
federalizarea Ucrainei, 18.7% - (sunt de acord) să recunoască independența DPR și LPR, 15.3% - să 
transfere întreaga regiune Donbas Rusiei, 5.8% - să treacă tot estul și sudul până la Nipru, Rusiei.”150

Ca și în Republica Moldova, negocierea și semnarea Acordului de Asociere și a DCFTA-ului 
au forțat autoritățile să lucreze mai îndeaproape cu reprezentanții societății civile, deși, spun unii 
experți, lipsa personalului suficient de bine pregătit pentru a implementa Acordul de Asociere este 
bine-cunoscut, o cauză fiind remunerația mică pentru funcționarii publici151. În orice caz, cooperarea 
cu societatea civilă a fost extinsă și există consultare între diferite think-tank-uri și instituțiile publice 
în termenii armonizării legislației naționale cu cea europeană și implementarea diferitelor directive 
europene a devenit obligatorie. Interesele societății civile și ale autorităților au început să coincidă în 
mare parte, mai ales din cauza dușmanului comun de la est. Dar de facto comunicarea cu autoritățile 
statului rămâne dificilă, experții ucraineni recunosc că reprezentanții diferitelor instituții publice nu 
comunică între ei, iar acest lucru afectează procesul dificil de obținere a obiectivelor și rezultatelor 

146 Kharkiv Human Rights Protection Group (KhPG), (Харківська правозахисна група ХПГ) http://www.khpg.org/
en/index.php?r=2.1.1
147 The Human Rights House Network (HRHN), http://humanrightshouse.org/Members/Ukraine_Kiev/Organisa-
tions/index.html (accesat 25.06. 2015). 
148 Interviu în Kiev, martie 2015.Imaginea ong-urilor ca reprezentante ale intereselor străine ce urmăresc obținerea de 
finanțări generoase a fost prezentă mai ales la începulul și la mijlocul anilor ’90.
149 Interviuri în Kiev, martie 2015.
150 Comunicat de presă și rapoarte privind situația socio-politică în Ucraina: iulie 2015, http://www.kiis.com.
ua/?lang=eng&cat=reports&id=540&page=1 (accesat 10.08.2015).
151 Interviu în Kiev, martie, 2015.
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proiectelor lor152. 
În ceea ce îi privește pe oficialii europeni în relația cu Ucraina, după încheierea mandatului 

comisarului Füle abordarea lor a fost mai degrabă diferită, sceptică privind viitorul progres al țării și 
schimbările interne pozitive153. O sugestie a fost că UE ar trebui să „acționeze mai rapid” în privința 
problemelor din Ucraina154 și că poate ar fi fost mai bine dacă Acordul de Asociere cu UE ar fi fost sem-
nat mai devreme, când situația era mai stabilă în Ucraina, dar și în UE (având în vedere criza euro)155. 

Provocări pentru societatea civilă din Ucraina: există în continuare un număr de probleme pe 
care societatea civilă din Ucraina trebuie să le rezolve. Cele mai întâlnite sunt: problema resurselor 
financiare și birocrația – finanțarea din resurse bugetare e lipsită de transparență și oricum e aproape 
inexistentă. O alta este lipsa experților – după EuroMaidan unele figuri proeminente au părăsit soci-
etatea civilă pentru alte arii de expertiză. Aceste probleme au dus la creșterea competiției între diferite 
organizații non-guvernamentale, inclusiv între cele care se ocupă de probleme legate de politica ex-
ternă, conducere, parteneriate cu instituții publice, în același timp mecanismele și instrumentele dez-
voltate pentru a facilita schimbul de idei, expertiză și recomandări nu sunt considerate eficiente, ci 
sunt incapabile să anticipeze și să facă evaluări din cauza situației complicate de estul Ucrainei. 

O altă problemă este transferul de expertiză din societatea civilă la instituțiile publice, dar acest 
fenomen este normal în contextul  reformării instituțiilor publice. Problema este că sunt schimbați 
doar oamenii din poziții-cheie în timp ce angajații de la nivelurile inferioare sunt aceiași. De aseme-
nea, se acordă atenție pregătirii personalului angajat deja în diferite structuri de stat și nu schimbării 
lor. Argumentul este același: lipsa resurselor financiare și necesitatea sprijinirii armatei naționale. Mai 
exact, societatea civilă din Ucraina este implicată în dezbaterile de politică externă în timpuri consid-
erate ca „fiind lipsite de un caracter normal”156: mai întâi în timpul președintelui Viktor Yanukovych – 
când existau doar dezbateri formale; și în al doilea rând în perioada post- Yanukovych când a început 
și războiul. 

În privința viitoarelor priorități, experții ucraineni au menționat importanța comunicării: co-
municarea cu publicul, dar și cu lumea din exterior în legătură cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. 
Societatea civilă trebuie să preia această funcție de comunicare și să informeze corect opinia publică 
internațională în legătură cu evenimentele care au loc în această țară. Această nevoie are o explicație: 
guvernul nu poate veni cu inițiative de politică externă, nu numai din cauza lipsei resurselor finan-
ciare și umane, dar și pentru că acum nu este momentul (războiul din estul Ucrainei și posibilele 
consecințe). Comunicarea cu instituțiile publice este bună și eficientă când se bazează pe contacte 
personale ale liderilor ce reprezintă societatea civilă. Subiectele taboo pentru dezbaterea de politică 
externă: Uniunea Vamală și Uniunea Economică Eurasiatică. Uniunea Vamală este populară doar în 
Est, unde există și organizații non-guvernamentale finanțate de Federația Rusă157. În același context au 
fost menționate organizațiile religioase care susțin diferite direcții de politică extrnă, dar sunt văzute 
ca instrumente ale propagandei politice și prin asumarea obiectivelor de politică externă amenință 
să-și nege principalele obiective și să se transforme într-un fenomen periculos. Societatea civilă din 
Ucraina are nevoie de sprijin în termeni legali, financiari și de resurse umane. Cei mai mulți experți 
intervievați au menționat că este absolut necesar să fie schimbată logica după care funcționează plat-
formele operaționale pentru dialogul cu guvernul, astfel încât să devină formule de consultare cu 
adevărat eficiente. În acest context, reprezentanții societății civile se întreabă: cât de mult pot influența 
deciziile guvernului Cei mai mulți reprezentanți ai guvernului înțeleg că au nevoie de societatea civilă, 
dar recomandările lor nu sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor. 

152 Interviu în Kiev, martie, 2015.
153 Interviu în Kiev, martie, 2015.
154 Interviu în Kiev, martie 2015. 
155 Interviu în Kiev, martie 2015. 
156 Interviu în Kiev, martie 2015. 
157 Interviu în Moscova, aprilie 2015. 
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Probabil cea mai importantă îmbunătățire în relația dintre politicienii aleși și cetățeni după Eu-
roMaidan a fost o creștere a responsabilității lor, mulți se tem că ar putea „sfârși ca Yanukovych”158. În-
treaga mișcare a fost un semn care arată o societate civilă mai degrabă sănătoasă care poate reacționa 
când ceva este în dezechilibru – principala sursă de credibilitate pentru fostul președinte a fost anga-
jamentul pe calea europeană, când acel obiectiv a fost abandonat, iar soluțiile politice au fost epuizate, 
singurul instrument rămas pentru cetățenii obișnuiți a fost protestul public. Între noiembrie 2013 și 
mai 2014 societatea civilă a fost foarte activă în dezbaterea de politică externă și cei mai mulți dintre 
membrii săi au acționat ca agenți ai europenizării (spre exemplu, au lucrat alături de instituțiile publice 
pentru pregătirea documentelor care transcriu cerințele UE). Cu toate acestea, nu s-au schimbat multe 
lucruri la nivelul elitei politice, mai mult decât atât „partidele politice au încercat să confiște revoluția 
demnității”159 după cum a declarat un respondent, arătând prin acest lucru izolarea semnificativă care 
există între partidele politice ucrainene și cetățenii pe care se presupune că îi reprezintă. 

Relația dintre societatea civilă și autorități pendulează între perioade de „parteneriat” (între 0 și 
6 luni) și lungi perioade de „competiție” (mai mult de șase luni), când sprijină proiecte și abordări mai 
degrabă diferite. Societatea civilă din Ucraina este cea mai implicată și motivată dintre toate cele trei 
care au fost analizate în aceste studii de caz: Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina. O posibilă 
explicație a acestui fapt este diversitatea sa și o distribuție a puterii mai degrabă echilibrată între mem-
brii societății civile, astfel încât o confiscare a discursului public nu este ușor de realizat. 

În ceea ce privește recomandările, este important să se acorde o atenție mai mare experților lo-
cali, chiar dacă dialogul cu aceștia nu confirmă așteptările interlocutorilor (pentru a se evita gândirea 
de grup și yes-men). Accesul la donații, vizite de studiu și schimburi de bune practici sunt instru-
mente concrete care pot fi folosite pentru a consolida sprijinul pentru societatea civilă. De asemenea, 
mai multă flexibilitate și precauție sunt necesare din partea partenerilor externi pentru a înțelege mai 
bine situația din Ucraina și soluțiile de care este nevoie aici. În același timp, ar trebui avut în vedere 
că posibilitatea anihilării forțelor democratice din societatea civilă ar însemna încheierea posibilității 
dialogului cu cu un grup motivat de dorința de a reforma Ucraina. O schimbare semnificativă a elitei 
politice este puțin probabilă, dar o alternativă la clasa politică actuală poate apărea doar dacă va ex-
ista voință internă în acest sens. Rolul societății civile în urmărirea comportamentului politicienilor 
și presiunea pe care o exercită asupra acestora pentru responsabilitate ridicată e importantă pentru 
democratizarea Ucrainei, dar ar trebui avută în vedere și atenția acordată decidenților, deoarece la 
final, ei au ultimul cuvânt în domeniul politicii. Modul în care elita politică din Ucraina se va implica 
în dialogul cu cetățenii va fi foarte important pentru viitoarea stabilitate a țării. Este puțin probabil ca 
stabilitatea politică a țării și prosperitatea economică să fie obținute fără angajamentul elitei politice și 
fără responsabilizarea acesteia. Pe măsură ce situația regională și internațională devine tot mai com-
plexă (vezi spre exemplu, criza refugiaților), elita politică ucraineană și membrii societății civile care 
vor să-și asume această responsabilite, ar trebui să fie mai abili în a-și prezenta situația pentru a atrage 
sprijinul comunității internaționale. 

În ceea ce îi privește pe partenerii externi ai Ucrainei, aceștia ar trebui să încerce să găsească un 
echilibru între sancțiuni și beneficii în regiune pentru a obține o situație de stabilitate. Ar trebui de 
asemenea să-și  planifice acțiunile ținând cont de actuala situație care poate dura pentru foarte mult 
timp – este puțin probabil ca Federația Rusă să anuleze anexarea ilegală a Crimeei. 

Dar ar trebui să avem în vedere că societatea ucraineană este într-un proces de schimbare și 
devine tot mai democratică – dovada fiind uriașa mișcare care a avut loc în iarna anului 2013/2014. 
Prin urmare, dacă acest proces va continua și va deveni chiar mai clar, partidele politice și elita politică 

158 Interviu în Kiev, martie 2015. 
159 Interviu în Kiev, martie 2015.

Capitolul II - Politica externă și societatea civilă în Ucraina



43

Societatea civilă și politica externă: dezbateri, percepții și strategii de influență în fostul spațiu sovietic

vor trebui să se conformeze acestor noi cerințe. 
Vom încheia prin a răspunde la întrebările de la începutul acestui studiu: societatea civilă din 

Ucraina are un rol în luarea deciziilor de politică externă, iar impactul său poate fi măsura prin iniți-
ativele pe are le-a avut și prin apariția unor structurile formale în cadrul cărora activează și se face 
remarcată. Cea mai semnificativă componentă societății civile care poate fi transferată și instituțiilor 
publice este expertiza pe care o au membrii săi și, nu în ultimul rând, determinarea și motivația aces-
tora. 
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Capitolul III
Rolul și locul societății civile din Federația Rusă în procesele de 
luare a deciziilor de politică externă

de Angela Grămadă

”Societatea civilă rusă trebuie să renască din poziția ei socială, a funcțiilor ei sociale.”160

”Dar, Occidentul nu ne va ignora. El nu poate să nu ne asculte. Societatea civilă este o punte de 
dialog pentru acum sau pentru viitor cu Rusia.”161

Abstract

Rolul societății civile în procesul de luare a deciziilor de politică externă nu trebuie să fie studiat 
exclusiv din perspective teoretice. Analiza trebuie să fie făcută din perspective multiple, să includă 
cercetarea mediului intern și extern care influențează situația societății civile, să țină cont de princi-
palele procese prin care trece societatea și mai ales de argumentele autorităților guvernamentarele în 
procesul de definire a funcțiilor societății civile în procesul de promovare a intereselor naționale. 

Cuvinte-cheie: societate civilă, Federația Rusă, agenți străini, politică externă

Introducere

Autoritatea statelor pe scena internațională, în opinia lui Andrey Krutiko, ambasadorul Fed-
erației Ruse în Kirghizstan, „... este definită nu doar de rezultatele acțiunilor liderilor săi politici și a 
structurilor de stat, dar și de acțiunile institutelor societății civile, orientate spre formarea unei percepții 

160  Interviu expert diplomație publică, Moscova, martie 2015.
161  Expertul intervievat a făcut referință la modul în care au fost apreciate în Occident eforturile societății civile ruse 
de a continua dialogul în cadrul diferitor formule de cooperare internațională. În acest caz concret este vorba despre 
discuțiile cu privire la traficul internațional de arme și consecințele războiul ruso-georgian din vara anului 2008 asupra 
negocierilor pe acest subiect. Rusia este unul dintre cei mai importanți producători și vânzători de arme la nivel mondi-
al. Potrivit expertului intervievat, anume acest factor a contribuit la menținerea dialogului cu Moscova. Interviu expert 
societate civilă, Moscova, martie 2015.
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pozitive (sau negative) în urma implementării de către stat a politicii sale.”162  Așadar, atunci când obiec-
tivul studiului este analiza rolului și locului societății civile în procesele de luare a deciziilor de politică 
externă, trebuie să se acorde o atenție sporită calității parteneriatului stabilit între reprezentanții soci-
etății civile și autoritățile guvernamentale.

De foarte multe ori atunci când dezbaterea se concentrează în jurul conținutului politicii externe 
societății civile i se pot atribui funcții suplimentare sau speciale, care se fereră mai puțin la necesitățile 
cetățenilor, cât mai ales la cele ale elitei politice. Tot acest demers de studiere a rolului societății civile 
în elaborarea politicii externe a unui stat trebuie să se desfășoare obligatoriu doar după înțelegerea 
priorităților stabilite în documentele oficiale și după identificarea principalelor obiective ale actorilor 
politici și a altor participanți la elaborarea conținutului de politici publice. Aceste acte normative in-
fluențează activitatea pe termen lung a reprezentanților societății civile pentru că le arată în ce direcție 
ar trebui să-și orienteze acțiunile.

Cercetarea rolului și locului societății civile ruse în procesele de luare a deciziilor de politică 
externă poate oferi soluții utile de comunicare și partenerilor externi în relația cu autoritățile ruse 
într-un context regional și internațional extrem de complicat din cauza situației din Ucraina, dar și a 
modului în care se dezvoltă în prezent sistemul de relații internaționale. Rolul societății civile este mult 
mai extins și trece de limita funcțiilor sale sociale: de a proteja interesele cetățenilor, de a educa, de a fi 
acel instrument care să asigure protejarea indivizilor de intervenția excesivă a actorilor politici asupra 
libertăților și drepturilor lor, de a stabili limitele politicului. Societatea civilă este cea care contribuie 
la îmbunătățirea funcționării instituțiilor publice, la democratizarea și dezvoltarea sistemului politic. 
Funcția ei nu trebuie să fie redusă doar la satisfacerea priorităților unui cerc restrâns de persoane care 
decide direcțiile de acțiune ale politicii de stat. 

Imaginea dorită a societății civile și dilema definirii noțiunii de „societate civilă” 
în Rusia

Definirea noțiunii de „societate civilă” în Rusia 

„Societatea civilă” este o noțiune care a suferit transformări majore de-a lungul timpului. Cu 
toate acestea, astăzi, mai mult ca niciodată atât opinia publică internă din Rusia, cât și cea internațion-
ală, se află în dificultatea de a oferi o definiție clară a tot ce înseamnă acest fenomen în Federația Rusă 
sau oriunde în altă parte a lumii. Transformările cu caracter normativ, precum și comportamentul 
participanților la procestul de definire a fenomenului, condiționează percepții și atitudini. Rusia se 
confruntă cu aceleași dileme ale „percepțiilor” despre rolul și locul „societății civile”, atât la nivel so-
cial, cât și la nivel politic, iar procesul de definire a fenomenului încă nu a fost finalizat.

Majoritatea experților ruși, care se preocupă de studierea acestui fenomen, fac referință la lu-
crările lui Hobbes și Locke, dar și a altor autori consacrați, care au definit elementele caracteristice ale 
societății civile. Cu toate acestea, autoritățile guvernamentale încearcă să evidențieze elementele prop-
rii, rusești, nu atât tradiționale, seculare, cât mai degrabă cele care promovează caracteristici naționale, 
care se referă la identitatea rusă sau la apartenența la lumea slavă, în procesul de dezvoltare a societății 
civile. Elitele politice au transformat societatea civilă într-un instrument dur și rigid de promovare a 
unui anumit tip de interese și obiective oficiale, omițând faptul că societatea civilă este în același timp 
și un mijloc de promovare a „puterii soft”.

Astăzi, în Rusia există tendința de a promova percepția în rândul cetățenilor că reprezentanții 
societății civile, gândesc în termeni occidentali, deci servesc unor interese occidentale, străine. Mai 

162  Krutiko, Andrey, Функции и ресурсы гражданского общества во внешней политике России, Observer, nr. 7, 
2013, pp. 15-27, http://observer.materik.ru/observer/N7_2013/015_027.pdf 
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mult, uneori „... a acumula experiență în mediul asociativ (în cadrul ONG-lor) este periculos – din punct 
de vedere ideologic, asta înseamnă că nu mai gândești în termeni post-sovietici....”163 Îngrijorare, de fapt, 
prezintă pentru liderii politici nevoia de adoptare a strategiilor și politicilor noi, dar și promovarea 
proiectelor, inițiativelor și a resurselor pentru a obține mai multe rezultate utile consumatorului final: 
cetățeanului. În consecință, societatea civilă devine mai dificil de manipulat pentru că a obținut con-
trolul asupra unor instrumente de democratizare pe care nu le deținea anterior. Acest lucru poate fi 
interpretat, uneori, de actorii politici și ca o renunțare conștientă la statutul pe care l-a avut Uniunea 
Sovietică pe scena internațională și rolul pe care și l-a asumat ulterior Rusia în calitate de moștenitoare 
de iure a acesteia. O parte din expertiza care vine din cadrul societății civile rusești sugerează că însuși 
rolul Rusiei în cadrul sistemului de relații internaționale trebuie să fie redefinit. În același context, 
evaluarea potențialului de a influența procese și fenomene trebuie să fie mult mai responsabilă cu 
noile priorități stabilite de conducere, fără a pune sub semnul întrebării obiectivitatea și capabilitățile 
de care dispune Rusia pentru a le atinge.

Dialogul sau parteneriatul „societate civilă – autorități guvernamentale” a devenit mult mai 
complex. Chiar dacă au fost create platforme și condiții pentru a îmbunătăți și simplifica procesul 
de comunicare între actorii participanți la acest proces, ele nu sunt utilizate în conformitate cu pre-
scripțiile inițiale. Ceea ce le lipsește ambelor părți este responsabilitatea față de misiunea pe care și-au 
asumat-o, ca element central al dialogului dintre ele.

O societate civilă dezvoltată pe principii metodologice occidentale presupune acceptarea unor 
realități, care pot să contravină intereselor unui cerc restrâns de persoane și care astăzi formează elita 
politică și cea economică din Rusia. Tendința generală, deși poate părea că nu se potrivește conținutu-
lui măsurilor adoptate față de societatea civilă, este de a o transforma pe ultima în purtătoare de anu-
mite valori, exact după modelul occidental, dar care odată cu trecerea timpului să „deprindă” anume 
acele caracteristici naționale, diferite de cele propuse de „civilizația occidentală”, sovietice, și pe care o 
parte din experții ruși le regretă:

„Cândva societatea noastră era unită și chiar rigidă. După anul 1991 (după destrămarea URSS 
– nota autoarei) am asistat la distrugerea societății. La început procesul s-a desfășurat sub lozinca dis-
trugerii valorilor comuniste, apoi forțele liberale au continuat distrugerea societății prin renunțarea la 
elementele naționale, a mentalității ruse.”164

În procesul de promovare a intereselor și a obiectivelor de politică externă, de foarte multe ori 
dezbaterea a fost orientată conștient de către autoritățile ruse spre necesitatea de a iniția dezbateri de-
spre „criza valorilor și principiilor” occidentale, despre Vestul decăzut și necesitatea de reîntoarcere la 
elementele tradiționale rusești, care sunt un melanj de valori occidentale (așa ca libertarea individului, 
egalitate) și apel la elementele religiei ortodoxe165, grandoarea trecutului, a celui imperial.

Aceste valori sunt astăzi promovate insistent atât pe teritoriul Rusiei, cât și în afara lui, cu refer-
ință aici în special la spațiul ex-sovietic sau așa numita Vecinătate Apropiată. Un exemplu bun în 
acest sens o reprezintă introducerea în dezbaterile publice a acțiunilor autorităților ruse în Ucraina a 
factorului religios, a credinței comune – ordodoxismului, ca element care unește cele două state, af-
late astăzi în conflict. Astfel Biserica Ortodoxă Rusă, alături de Gazprom – un alt instrument eficient 
de politică externă, contribuie la definirea și promovarea principiilor și valorilor rusești, diferite de 
cele europene. Societatea civilă nu se opune acestui proces de completare a setului de valori cu care 
operează autoritățile statului. În consecință, apare tentația de a aprecia relația dintre societatea civilă și 

163  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015
164  Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015. 
165  După 1991, adică după destrămarea URSS, Biserica Ortodoxă rusă și-a asumat misiunea de a promova elemente 
ale ideologiei rusești, originale, inclusiv în politica externă, asumându-și promovarea unor proiecte în spațiul ex-sovietic 
sub pretextul de ajutor oferit credincioșilor ortodocși. Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015.
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stat ca fiind armonioasă, dedicată evoluției și orientată spre rezultate comune, pozitive.
Oficial, autoritățile ruse susțin că tratează reprezentanții societății civile, și anume organizațiile 

non-guvernamentale, exact în același mod în care o fac autoritățile guvernamentale din Statele Unite, 
adică nu permit altor state să se implice în luptele politice interne.166 Neoficial, tendința este de a 
evita ca societatea rusă să înțeleagă că principiile sunt aceleași, lor oferindu-li-se doar o intepretare 
diferită, convenabilă. Un alt obiectiv este adoptarea unor acte normative interne care vor exlude în 
viitor utilizarea oricărui „pattern” de tip american în ceea ce privește dezvoltarea societății civile. Cu 
toate acestea, autoritățile ruse susțin atât financiar, cât și ideologic diferite instituții, inițiative, proiecte 
nu doar pe teritoriul propriu, dar și în afara frontierelor de stat, sub pretextul promovării, apărării și 
asigurării drepturilor concetățenilor ruși. Astfel, sunt încurajate diferite programe și proiecte care nu 
contravin intereselor Rusiei, dar pot produce prejudicii intereselor naționale ale statelor în care acestea 
sunt implementate. În acest caz, devine foarte dificil de a fi evitate întrebările despre dublele standarde 
promovate în relația cu societatea civilă în interiorul și în exteriorul țării. 

Evoluția fenomenului „societate civilă” în Federația Rusă

Cadrul legal și etapele codificării:

I etapă: 1760 – 1860 – crearea primelor organizații publice (știință, artă, activități caritabile, 
odihnă);

II etapă: 1861 – 1917 – s-a distins prin lărgirea ariei de activități a societății civile, profesional-
ism, democratizare (reforma sistemului legal, drepturi și libertăți fundamentale, guvernare locală și 
justiție) – această etapă este inflluențată de procesele prin care a trecut societatea civilă occidentală;

III etapă: 1917 – 1980 – naționalizarea instituțiilor societății civile – organizațiile obștești au 
fost transformate într-un motor al socialismului, a fost încurajat voluntariatul și a fost omisă alocar-
ea de resurse pentru dezvoltarea societății civile. În această perioadă realismul critic era ascuns, iar 
conducerea nu permitea societății să pătrundă în structura puterii. Această etapă, în special după anul 
1917, s-a mai caracterizat prin „ciocnirea ideologiilor”: comunism versus socialism sau leninism ver-
sus stalinism, în funcție de viziunea personală asupra vieții politice și sociale a liderului. 

IV etapă: perioada de după 1991 – are loc codificarea activității organizațiilor ne-comerciale, 
definirea conceptelor și crearea institutelor democratice. Legea cu privire la organizațiile ne-comer-
ciale a fost adoptată la 12 ianuarie 1996 și a fost modificată ulterior la data de 20 iulie 2012167. Ultima 
modificare a fost operată la  02 mai 2015. Această etapă este încă nefinalizată. La 23 mai 2015 Vladi-
mir Putin a semnat Legea Nr. 129-F3 despre „Modificarea unor acte legislative ale Federației Ruse”168. 
Articolul 284 al acestui act normativ definește noțiunea de „organizații nedorite”. O altă consecință a 
adoptării acestei legi este introducerea în spațiul public a conceptului de „organizații indezirabile”, care 
sunt de fapt reprezentanțe sau filiale ale unor organizații internaționale, care își desfășoară activitatea 
pe teritoriul Federației Ruse și susțin inițiative și proiecte de promovare a drepturilor omului, democ-
ratizarea societății ruse, reforma instituțiilor publice și a sistemului politic rusesc. Noul act normativ 
ce va reglementa activitatea organizațiilor ne-comerciale în Rusia va intra în istorie drept cea mai dra-

166  Путин: использовать гражданское общество в РФ для влияния из-за рубежа не позволено, ITAR-TASS, 
Moscova, 23 noiembrie 2014, http://tass.ru/politika/1589928 
167  Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ, Rossiskaya Gazeta, Moscow, July 23, 
2012, http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
168  Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, The oficial web portal of legal information, Moscow, May 23, 2015, http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201505230001
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conică și represivă lege169. De asemenea, aceasta etapă se caracterizează prin „formarea societății civile 
patriotice rusești,”170 care susține actualul parcurs al politicii externe promovat de autorități.

Probleme actuale ale societății civile în Rusia. 

Astăzi în Federația Rusă în organizațiile ne-comerciale171 sunt angajate aproximativ 670 000 
persoane172. Printre cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea civilă din Federația 
Rusă se regăsesc urmatoarele:

-     Cetățenii ruși nu cunosc sau cunosc, dar înțeleg prea puțin, care este „reason d’etre” al unei 
societăți civile dezvoltate. Problema se referă mai mult la capabilitățile de care dispune societarea 
civilă pentru a-și îndeplini funcțiile sale: resurse umane, educarea lor, disponibilitatea de a milita 
pentru anumite cauze sau schimbări sociale și capacitatea de a genera soluții pentru diferite probleme. 
Adoptarea prevederilor legale cu privire la agenții străini a afectat anume disponibilitatea cetățenilor 
de a reacționa și de a lua poziții care să difere de opiniile autorităților guvernamentale.

Societate civilă dezvoltată nu înseamnă antipod pentru instituțiile statului sau putere în general. 
Societatea civilă nu are drept obiectiv înlocuirea instituțiilor statului, ci mai degrabă preluarea unor 
funcții de la acestea și generarea de soluții pentru rezolvarea unui șir de probleme – lucru prea puțin 
explicat cetățeanului. Organizarea modernă a societății civile sau susținerea unor mecanisme de dez-
voltare nu are drept obiectiv final „împotrivirea față de deciziile instituțiilor de stat”. 

Liderii politici insistă asupra dezvoltării unui model de societate civilă, care să includă elemente 
naționale, geopolitice. De asemenea, ei susțin ideea că societatea civilă trebuie să preia sau să multi-
plice obiectivele oficiale ale autorităților, să se contopească cu interesele acestora. 

Ideologizarea excesivă a societății civile și supunerea acesteia unei singuri linii de acțiune, a celei 
oficiale.

Realități acceptate de cetățenii ruși despre societatea civilă. Există anumite realități acceptate de 
cetățenii ruși despre societatea civilă. Acestea s-au transformat de-a lungul timpului în caracteristici 
definitorii ale fenomenului:  

Populația din Federația Rusă nu contestă faptul că o societate civilă este un indiciu al apart-
enenței la o societate civilizată. Rușii nu contestă conținutul teoretic, metodologic și elementele care 
formează societatea civilă dezvoltată. Dar, ei sunt de acord să i se ofere o formă proprie.

Statutul și rolul societății civile nu a fost definit corect. Transformarea juridică, politică, eco-
nomică și socială prin care a trecut acest stat după 1991 nu a avut drept finalitate stabilirea cadrului 
conceptual. Nu există la nivelul societății un interes prea mare pentru dezbateri publice în care să fie 
analizate posibilitățile de definire a rolului și locului societății civile într-o societate modernă.

Procesul de instituționalizare și organizare a tot ce înseamnă astăzi „societate civilă” în Federația 
Rusă încă nu a fost finalizat. În calitate de argument pentru această opinie poate servi procesul de cod-
ificare a activității „societății civile”. Majoritatea transformărilor au avut loc în ultimii trei ani. Acest 
proces încă continuă și este dependent de realitățile de politică externă prin care trece astăzi Rusia, 
fiind influențate de evoluția relațiilor bilaterale dintre Rusia și Statele Unite, de criza din Ucraina, de 
redefinirea rolului acestui actor statal pe scena internațională, de misiunile și cauzele pe care le susține 

169  La data de 16 ianuarie 2014, Victor Yanukovici, președintele în exercițiu al Ucrainei la acea dată, și-a pus semnă-
tura pe legea care a fost apreciată de experți și societatea civilă din acest stat drept mult mai dură decât actele normative 
care reglementează dreptul la libera asociere și activitățile societății civile din Rusia. Evenimentul a avut drept consecințe 
ciocniri violente între protestatarii EuroMaidanului și forțele de ordine ucrainene. 
170  Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015.
171  În Federația Rusă în actele normative este utilizat termenul de „organizații ne-comerciale”.
172  В российских некоммерческих организациях работают почти 670 тысяч человек, Moscova, 08 august 2015, 
http://www.1tv.ru/news/social/289620 
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sau cărora se opune în cadrul forurilor internaționale. Evoluția societății civile este condiționată de 
comportamentul în mediul extern al actorilor politici ruși.

Dacă ne referim la resursele umane, atunci cea mai importantă parte a societății civile provine 
din clasa de mijloc, care deține mijloace financiare suficiente și are un nivel înalt de educație, fiind 
capabilă să analizeze acțiunile instituțiilor de stat.173 Clasa de mijloc poate fi apreciată și ca acea parte 
a societății care a preluat caracteristicile occidentale, dar este din ce în ce mai puțin dispusă să le pro-
moveze.174

Impact mic la nivelul comunității a inițiativelor și proiectelor care au avut drept obiective să 
contribuie la transformarea politico-socială a Federației Ruse. Activismul civic nu este elementul care 
caracterizează societatea rusă. Una dintre cauzele acestei realități poate fi găsită în lipsa unei inter-
acțiuni regulate și a unei comunicări calitative cu autoritățile guvernamentale. Pe de altă parte, însă, 
participarea civică a cetățenilor ruși nu face parte din comportamentul lor tipic.

Interesul pentru participare civică este diminuat și de nivelul mic de încredere al cetățenilor în 
organizațiile ne-comerciale. Legea cu privire la agenții străini este una dintre cauzele acestui fenomen 
pentru că a transformat aceste organizații în „promotori ai intereselor altor state pe teritoriul Feder-
ației Ruse”175. Însă, principala cauză rămâne a fi nivelul de cultură, educație civică sau interesul scăzut 
pentru proiecte sociale. Potrivit unui studiu elaborat de Levada Center, după nivelul de activism civic, 
rușii pot fi împărțiți în trei categorii: 176 activiștii – persoanele care participă în diferite inițiative măcar 
o dată pe lună, adepții – care participă mai puțin de o dată pe lună în diferite activități cu caracter 
civic, dar nu mai puțin de o singură dată pe an și cetățenii non-activi – cei care nu participă deloc la 
activiăți sau proiecte cu caracter civic. Astfel, conform rezultatelor cercetării experților de la Levada 
Center, aproximativ o treime din cetățenii ruși sunt activi din punct de vedere al implicării civile, dar 
mulți dintre ei se implică doar sporadic. Activismul civic nu este un fenomen continuu: „Societatea 
civilă nu înțelege că activismul trebuie să fie ceva permanent.”177

Alți experți ruși, printre care și A. Pryakhin, încearcă să găsească o explicație pentru activis-
mul scăzut al cetățenilor ruși în elemente care se referă mai mult la memoria istorică sau experiența 
ideologică, adică cea comunistă. Potrivit lui, „cetățenii în principal sunt preocupați de problemele lor 
cotidiente, ceea ce are drept consecință convingerea că activitatea lor socială nu va avea rezultate, nu le 
va putea rezolva problemele și influența lor asupra vieții politice este extrem de neînsemnată.” 178

173  Această realitate acceptată de societatea rusă necesită câteva explicații suplimentare. Protestele de la Moscova din 
luna decembrie 2011, provocate de rezultatele alegerilor legislative au nemulțumit autoritățile ruse și au avut în același 
timp consecințe și asupra „condiției” societății civile.  În stradă au ieșit persoane care formează clasa de mijloc în Rusia, 
persoane care au atins un anumit grad de satisfacție financiară și au decis că a sosit momentul pentru a milita pentru 
alte tipuri de drepturi, în special drepturi politice și dreptul la liberă exprimare. Este acel segment al populației pe care 
și-au concentrat anterior atenția autoritățile ruse în încercarea de a și-l loializa. Creșterea nivelului de disponibilitate 
pentru a protesta a surprins conducerea rusă. Pe lângă acțiunile întreprinse de autoritățile guvernamentale de a înnăbuși 
diferite forme de protest, finalizate cu sentința în așa numitul caz „Bolotnaya Ploșciadi” (după locul unde s-au desfășurat 
protestele), acestea au luat o serie de măsuri menite să le asigure continuitatea aflării la guvernare. Astfel, au fost mărite 
salariile diferitor categorii bugetare (militari, medici, profesori). Aceste măsuri de natură economică-socială internă au 
contribuit la asigurarea stabilității guvernului. După protestele din Piața Bolotnaya cetățenii care erau activi din punct 
de vedere social și politic au manifestat un grad de activism civic din ce în ce mai mic, pentru că mulți dintre liderii lor 
au fost sancționați juridic, administrativ, financiar sau fizic. Acest lucru nu înseamnă că ei sunt de acord cu autoritățile 
guvernamentale. Fenomenul trebuie să fie interpretat în felul următor: cetățenii ruși sunt din ce în ce mai puțin dispuși 
să protesteze sau să își exprime opiniile, pentru că sunt siguri că nu pot schimba nimic.
174  Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015
175  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015
176  Volkov, Denis, Goncharov Stepan, Демократия в России: установки населения Сводный аналитический 
отчет, ЛЕВАДА-ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮРИЯ ЛЕВАДЫ, Moscow, 2015, pp. 38-39, http://www.leva-
da.ru/sites/default/files/report_fin.pdf 
177  Interviu, expert relații internaționale, reprezentant al mediului academic, Moscova, martie 2015.
178  Pryakhin, A. S. Resources of civil society in the present political modernization of the Russian state: forma-
tion and inovation sources, Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Rela-
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Noul context regional sau internațional, în care Federația Rusă apare ca unul dintre principalii 
actori statali care face imposibilă funcționarea normelor de drept internațional, transformă procesul 
de consultare a opiniei publice într-o metodă tot mai utilă de obținere a acordului pentru politica ex-
ternă oficială. Atât instituțiile de stat, cât și cele independente, care organizează sondaje de consultare 
a opiniei publice nu pot evita elementrul ideologic din acest proces. Experții ruși confirmă că aceste 
elemente ideologice din întrebările pe care le formulează în chestionare și care se referă la patrio-
tism, anexarea Crimeei și revenirea Rusiei pe scena internațională în calitate de super-putere, au drept 
consecință auto-cenzura respondenților, „dar nu atât din cauza fricii față de autorități, cat din cauza 
posibilei presiuni din partea opiniei publice.”179 

 Epopeea „agenților străini” și a „organizațiilor indezirabile”

”Ideea despre legea ONG-lor a fost aruncată mai întâi spre dezbatere în spațiul public, pe rețelele de 
socializare, și era promovată ca și cum ar fi fost o inițiativă populară. America era dată drept exemplu: 
dacă americanii au o asemenea lege, trebuie și noi să avem. Să-i obligăm pe ong-ști să fie transparenți.”180

Potrivit legislației în vigoare a Federației Ruse, decizia de a declara un ONG drept „agent străin” 
îi aparține procurorului general, care se poate consulta cu Ministerul Afacerilor Externe al Federației 
Ruse. Astfel, pentru a declara o organizație non-guvernamentală drept „agent străin” nu este nevoie de 
o decizie a unei instanțe de judecată. Totuși, la început „Ministerul Justiției nu a dorit să implement-
eze legea cu privire la agenții străini. Angajații ministerului înțelegeau că nu este o lege bună. Legea a 
început să fie aplicată destul de târziu... .”181

Dacă procedura de declarare a unor ONG-uri în calitate de „agenți străini” este reglementată 
foarte clar, atunci cea de excludere din Registru a ONG-lor calificate astfel, este foarte ambiguă: „Nu 
există o procedură clară de a fi scos din lista neagră a organizațiilor non-guvernamentale declarate 
agenți străini. Aceasta este partea cea mai rea a acestei legi.”182

Introducerea organizațiilor ne-comerciale în registrul agenților străini are consecințe pe termen 
lung pentru imaginea acestor organizații și le afectează activitatea. Odată obținută această „etichetă” 
de „agent străin”, devine foarte greu, din punct de vedere juridic, de a reintra în circuitul obișnuit. 
Aceste ONG-uri vor fi tratate de întreaga societate drept spioni străini. Mai mult, „aceste organizații 
ne-comerciale care au fost introduse în registrul agenților străini trebuie să insereze pe materialele 
promoționale, pe paginile lor web, pe curricule sau cărțile pe care le publică „agent străin”. Este o 
etichetă care le prejudiciază imaginea, iar oamenii încep să te evite.”183 Pe lângă faptul că această normă 
afectează imaginea organizației care a fost introdusă în acest registru, ea mai produce și prejudicii mo-
rale, atentând la demnitatea unor personalități care și-au consacrat activitatea unor inițiative sociale 
sau unor acte de caritate. Spațiul public este invadat de mesaje sau articole prin intermediul cărora are 
loc un proces de stigmatizare a ONG-lor care au fost incluse în registru. La data de 22 septembrie 2015 
în acest registru erau incluse 93 de organizații ne-comerciale.184

tions. 2012. № 2(22) , pp. 115-119, http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/73 
179  Эксперты КГИ о том, стоит ли доверять соцопросам, Comitetul Inițiativelor Civile, Moscova, 24 august 2015, 
http://komitetgi.ru/news/news/2411 
180  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015
181  Interviu, jurnalist, Moscova, martie 2015.
182  Interviu, jurnalist, Moscova, martie 2015.
183  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015. 
184  Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, Ministerul Justiției al Federației Ruse, 
Moscova, 22 septembrie 2015, http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
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Studiu de caz: Fundația „Misiunea Liberală”. 

Fundația „Misiunea Liberală”185 a fost creată în anul 2000. Misiunea Fundației este de a promova 
valorile și ideile liberale pe întregul teritoriu al Federației Ruse. În anul 2005 Fondul Dunastya, condus 
de Dmitri Zimin, a acordat Fundației „Misiunea Liberală” un grant în valoare de 250000 USD186. Spri-
jinul financiar a fost acordat în cadrul programului de susținere a dezvoltării capabilităților societății 
civile. La data de 25 mai 2015, Fondul Dunastya și Fundația „Misiunea Liberală”187 au fost incluse în 
Registrul Agenților Străini. De asemenea, ambele organizații ne-comerciale au fost sancționate fi-
nanciar, fiind obligate să plătească amenzi de 300000 ruble rusești fiecare188. La data de 05 iulie 2015, 
conducerea Fondului Dunastya a luat decizia de auto-lichidare. „Misiunea Liberală” a continuat să 
funcționeze.

Președintele Fundației „Misiunea Liberală”, Evgheni Yasin, a fost numit la data de 10 august 
2015 membru al Consiliului de dezvoltare a societății civile și drepturile omului pe lângă președintele 
Federației Ruse. Decretul a fost semnat de președintele rus, Vladimir Putin189.

Evgheni Yasin a acceptat noua calitate, comentând că anterior se adresase Consiliului pentru a 
fi sprijinit în ceea ce privește Fondul „Misiunea Liberală”. Susținerea primită de la ceilalți membri ai 
acestei instituții a „făcut mai simplă situația fondului,”190 a mai adăugat Yasin, propunându-și să influ-
ențeze schimbarea în bine a economiei rusești din perspectiva viziunii societății civile. Anume aceasta 
va fi abordarea pe care și-a propus el să o adopte. Necesitatea unei asemenea abordări reiese din situ-
ația economică a țării, dar pentru ca acest lucru să devină posibil trebuie să existe anumite schimbări 
politice191. Pentru ca aceste schimbări politice să aibă loc este necesară schimbarea de paradigmă a 
structurii puterii în Federația Rusă. Evident, numirea unui „ostracizat”, reprezentant al societății civile, 
nu va schimba calitativ discursul oficial al Kremlinului. Mai mult, în contextul creat în jurul Fondului 
„Misiunea Liberală”, dar și a altor reprezentanți ai societății civile care au primit calificativul de „agent 
străin”, „organizații indezirabile” sau au fost sancționați financiar192 și administrativ, este greu de crezut 
că există voință politică pentru a modifica conținutul discursului oficial. Acțiunea este mai degrabă o 
încercare de a „umaniza” autoritatea guvernamentală și a fost o demonstrație de dialog cu societatea 
civilă, aparent ostilă conducerii.

185  The Liberal Mission Foundation, Moscow, 2015, http://www.dynastyfdn.com/english/programs/society/liberal 
186  Fondul „Dinastya” a susținut financiar mai multe proiecte ale „Misiunii Liberale”. Resursele financiare erau oferite 
de către oameni de afaceri ruși, care își desfășoară activitatea în afara teritoriului Federației Ruse. Argumentul celor de 
la „Misiunea Liberală” prin care explicau că donatorii sunt cetățeni ruși nu a fost acceptat. S-a luat în considerare țara de 
origine a fondurilor, nu și cea a donatorilor.
187  În anul 2005 Fondul Dinastya a acordat un grant Fundației Gorbaciov pentru organizarea conferinței „Perestroyka 
20 Years Later: Glasnost’ and Development of Journalism.” Gorbachev Foundation Conference Support, Moscow, 2005, 
http://www.dynastyfdn.com/english/programs/society/gorbachev 
188  Potrivit autorităților ruse, cele două Fonduri au încălcat legea cu privire la organizațiile necomerciale, articolul 
cu privire la „agenții străini”, adică au primit resurse financiare de la Fondul „Dinastya”, care este declarat „agent străin”. 
Două tranșe din conturi din insulele Bermude ale Fondului „Dinastya” (deținătorii conturilor sunt cetățeni ruși) au 
fost folosite de „Misiunea Liberală” pentru organizarea seminarul „Eu gândesc” și pentru publicarea cărții „Dreptul și 
puterea”. De asemenea, colaboratorii organizației și-au permis să abordeze subiectul „Ucraina” în cadrul unor activități 
pe care le-au desfășurat.  
189  Экономист, глава фонда “Либеральная миссия” Евгений Ясин с сегодняшнего дня включен в  состав 
Совета, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
Moscova, 10 august 2015, http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2628/
190  Fundația „Misiunea Liberală” a fost inclus în Registrul agenților străini la data de 25 mai 2015. 
191  Евгений Ясин о вхождении в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека: «Это будет довольно тяжелая работа, учитывая состояние российской экономики», Комитет 
гражданских инициатив, Moscova, 11 august 2015, http://komitetgi.ru/news/news/2395/#.VcoDoUMdDex.facebook
192  «Либеральную миссию» оштрафовали на 300 тыс руб за нарушение закона об «иноагентах», Novaya Gaze-
ta, Moscova, 26 iunie 2015, http://www.novayagazeta.ru/news/1694676.html 
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La data de 11 septembrie 2015, Fundația „Misiunea Liberală”193 a fost exclusă din Registrul 
agenților străni. Argumentul excluderii este încetarea îndeplinirii „funcției de agent străin”.194

Membrii organizațiilor ne-comerciale care au fost introduse în registrul „agenților străini” au 
puține opțiuni pentru a-și continua activitatea. Acestea fie renunță la finanțările externe și încep pro-
cedura juridică de excludere din această listă, fie adoptă decizia în consiile administrative de a de-
clanșa procedura de lichidare a organizației, așa cum au procedat liderii Fondului Dunastya sau se 
reînregistrează din nou sub o altă denumire, fără a mai apela la susținere financiară externă. Ultima 
opțiune este de a renunța pur și simplu la activitatea pe care o desfășurau și reorientarea spre alte tipuri 
de activități.

”ONG-le care au fost incluse în registrul agenților străini vor fi transformate în organizații patrio-
tice sau vor fi închise.”195

Destul de complicată este și situația reprezentanțelor organizațiilor internaționale din Feder-
ația Rusă. Unora le-a fost deja sistată activitatea, iar altele sunt incluse în liste de așteptare. Prima 
organizație care a fost inclusă oficial de Ministerul Justiției în lista instituțiilor a căror activitate este 
„nedorită” pe teritoriul Federației Ruse este The National Endowment for Democracy (NED). 
Potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiției, NED a fost introdusă în 
lista organizațiilor non-guvernamentale indezirabile la data de 29 iulie 2015.196 Cu o zi mai devreme 
Procurorul General își argumenta decizia prin faptul că NED ar fi participat la acțiuni de discreditare 
a instituțiilor de apărare, ar fi contribuit la organizarea unor acțiuni politice și s-ar fi implicat în lucrări 
de nerecunoaștere a rezultatelor unor campanii electorale.197 Astfel, această instituție a deschis lista 
organizațiilor care vor fi somate să-și sisteze activitatea pe teritoriul Rusiei.

Tendința generală este de a încuraja retragerea instituțiilor donatoare sau a organizațiilor preocu-
pate de promovarea drepturilor omului:

„Mai există reprezentanțe ale organizațiilor internaționale în Federația Rusă. Ele nu s-au retras: 
Amnesty International, Human Rights Watch. Nu mi se pare normal să renunțe la ceea ce fac ele aici. Ei 
angajează personal, creează locuri de muncă și plătesc taxe... .”198199

În luna august 2015, Open Society Foundation publica un articol cu denumirea „Our Commit-
ment to an Open Society in Russia”, în care autorii își exprimau îngrijorarea cu privire la procesele prin 
care sunt obligate să treacă atât organizațiile non-guvernamentale din Rusia, cât și reprezentanțele 
organizațiilor internaționale:

„În ultimele zile, mai multe voci din Rusia au cerut ca Open Society Foundation să-i fie interzisă 
activitatea în Rusia în calitate de așa-numită organizație indezirabilă, dar autoritățile ruse nu au fă-
cut acest lucru, iar noi suntem în continuare în favoarea sprijinirii mai multor organizații rusești care 
necesită ajutorul nostru pentru a participa activ în cadrul societății lor. Suntem hotărâți să continuăm să 
îi sprijinim pe cei care caută asistența noastră în conformitate cu misiunea noastră și în limitele legii.” 200

193  După excluderea celor două organizații din Registrul agenților străini, Dmitri Zimin, fondatorul Dinastya, a 
declarat că această organizație nu-și va relua activitatea.
194  Фонд «Либеральная миссия» исключен из реестра «иностранных агентов», Meduza, Moscow, 15 septembrie 
2015,  https://meduza.io/news/2015/09/15/fond-liberalnaya-missiya-isklyuchen-iz-reestra-inostrannyh-agentov 
195  Interviu expert rus, skype, august 2015
196  «Национальный фонд в поддержку демократии» включен в перечень иностранных и международных 
неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 
Федерации, Minjust, Moscova, 29 iulie 2015, http://minjust.ru/ru/press/news/nacionalnyy-fond-v-podderzh-
ku-demokratii-vklyuchen-v-perechen-inostrannyh-i 
197  Генпрокуратура признала “нежелательным” фонд в поддержку демократии, Radio Free Europe, Moscova, 28 
iulie 2015, http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/latest/16564/16564.html?id=27157075 
198  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015.
199  La momentul realizării vizitei de studiu la Moscova, martie 2015, Carnegie Moscow Center, Amnesty Internation-
al sau Human Rights Watch încă nu erau incluse în lista organizațiilor internaționale propuse spre a fi declarate indezira-
bile. 
200  Our Commitment to an Open Society in Russia, Open Society Foundations, New-York, 07 August 2015, https://
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Reacția Open Society Foundation nu este unică în acest sens. Astfel, Departamentul de Stat al 
SUA califică acțiunile autorităților ruse drept încercări de a submina vocea societății civile201:

„Departamentul de Stat al SUA a descris lista neagră ca “un alt exemplu de represiune în creștere 
a guvernului rus privind voci independente și un alt pas intenționat pentru a izola poporului rus de 
lume”.202

În prezent în lista organizațiilor propuse spre a fi declarate indezirabile sunt câteva ONG-uri 
americane (exemple: Freedom House, Carnegie, Human Rights Watch, Memorial, Amnesty Interna-
tional). În aceeași listă se regăsesc 3 ONG-uri a căror activitate se referă la Ucraina (exemplu: Con-
gresul Mondial Ucrainean, care se ocupă de coordonarea activităților diasporei ucrainene în lume), 2 
ONG-uri poloneze203. De asemenea, există tot mai multe indicii despre retragerea mai multor organi-
zații donatoare: „Donatorii americani au fost forțați să se retragă. Instituțiile donatoare germane încă 
sunt aici, dar ele își îndreaptă atenția spre proiecte sociale, spre regiuni.”204

Dar problema are mai multe elemente care trebuie să fie tratate cu atenție. Una dintre ele se 
referă la aplicarea selectivă a legii. Tatiana Lokşina, responsabila filialei ruse a Human Rights Watch, 
într-o declarație pentru AFP a spus următoarele: „Proiectul de lege pare să fie conceput pentru a 
fi pus în aplicare selectiv. Definiția “securitatea de stat”, în conformitate cu legislația rusă este vagă. 
Procuratura Generală poate desemna o organizație ca “nedorită”, fără control jurisdicțional și se ba-
zează exclusiv pe materiale pentru aplicarea legii de la serviciile de securitate. Ministerul Justiției este 
desemnat ca un justițiar al “indezirabililor.”205

Studiu de caz: Carnegie Moscow Center206 

Carnegie Moscow Center - este un think tank propus pentru a fi inclus în lista organizațiilor 
indezirabile. Motivul oficial nu este diferit de cel invocat celorlalte organizații sau reprezentanțe ale 
unor organizații internaționale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Federației Ruse: finanțarea 
externă, în acest caz din Statele Unite. Experții de la Carnegie Moscow Center nu au ieșit cu declarații 
oficiale prin care să-și exprime dezacordul cu privire la demersul politicienilor ruși de a-i include în 
categoria organizațiilor indezirabile. Cel mai probabil Carnegie Moscow Center ar putea fi folosit de 

www.opensocietyfoundations.org/voices/our-commitment-open-society-russia   
201  După cum am menționat mai sus, de cele mai multe ori, argumentul de bază care a fost invocat pentru adoptarea 
legii cu privire la agenții străini și-ar avea originea în experiența Statelor Unite ale Americii în reglementarea activității 
organizațiilor ne-comerciale. 
202  Russian civil society groups condemn banning of ‘undesirable’ democracy foundation, Democracy Digest, 30 iulie 
2015,  http://www.demdigest.org/russian-activists-condemn-kremlin-banning-undesirable-national-endowment-de-
mocracy/  
203  Potrivit Global Research, Consiliul Federației a completat lista cu organizațiile indezirabile. În prezent în ea se 
regăsesc: NED, the Open Society Institute, the International Republican Institute, National Democratic Institute, MacAr-
thur Foundation, Freedom House;  Charles Stewart Mott Foundation, Polish-based Education for Democracy Foun-
dation, East European Democratic Center, Ukrainian World Congress, Ukrainian World Coordinating Council, and 
Crimean Field Mission on Human Rights. Kicked out of Russia: Moscow Challenges Washington’s Orwellian “National 
Endowment for Democracy”, Center for Research on Globalization, Montreal, 31 iulie 2015, http://www.globalresearch.
ca/kicked-out-of-russia-moscow-challenges-washingtons-orwellian-national-endowment-for-democracy/5466082#st_
refDomain=www.facebook.com&st_refQuery= 
204  Interviu, jurnalist, Moscova, martie 2015. 
205  Lokshina, Tanya, Russian civil society deemed ‘undesirable’, Open Democracy, 20 mai 2015, https://www.opende-
mocracy.net/od-russia/tanya-lokshina/russian-civil-society-deemed-%E2%80%98undesirable%E2%80%99 
206  Carnegie Moscow Center este unul dintre think-tank-urile rusești apreciate la nivel național, dar și internațional. 
Am ales să prezentăm acest caz pentru că este una din instituțiile de profil apreciate pentru experiza și studiile pe care 
le produce în domeniul politicii externe și a securității internaționale. Cei mai cunoscuți experți ai Carnegie Moscow 
Center au în spate o experiență bogată în instituțiile de profil: armată, securitate, ministere și alte instituții publice.
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autorități drept exemplu pentru alte instituții sau organizații străine pentru a le mobiliza să renunțe la 
finanțarea externă.

De curând Carnegie Moscow Center a trecut printr-o restructurare a resurselor umane. Unul 
dintre experții de seamă ai acestui think tank, Lilia Șevțova, a părăsit instituția în favoarea Brookings 
Institution din Statele Unite – think tank-ul care ocupă primul loc printre instituțiile de profil în cla-
samentele internaționale. Experta rusă a criticat de mai multe ori autoritățile de la Kremlin, inclusiv 
în ceea ce privește problema ucraineană. Cele mai multe critici, însă, aceasta le-a adus autorităților 
statului în analizele sale care se referă la verticala puterii în Rusia. Lilia Șevțova compară strategia 
Kremlinului pe scena internațională cu cea a unei „cetăți asediate” – „Cetatea - Rusia”207, un fel de 
auto-izolare conștientă, care va avea drept consecință ratarea șansei societății ruse de a se integra în 
circuitul mondial.

Astăzi Carnegie Moscow Center208 elaborează analize, studii și recomandări, iar conținutul aces-
tora nu contravine politicii oficiale, chiar dacă este prezentă o anumită doză de criticism la adresa 
autorităților. Mai mult, ele încurajează anumite opțiuni și argumentează că modalitatea de acțiune a 
conducerii Federației Ruse nu contravine intereselor acestui stat în politica externă. Prin introducerea 
acestui think tank în lista organizațiilor propuse pentru a fi declarate indezirabile, autoritățile guver-
namentale încearcă să demonstreze că promovează doar „tratament egal pentru toți”. Strategia aleasă 
de conducerea filialei din Moscova a acestui think-tank, de a trata cu discreție această problemă, 
sugerează că se va încerca obținerea unor concesii pentru a fi excluși din aceeași listă în care au mai 
fost incluse Amnesty International sau Human Rights Watch. 

Bugetul de Stat, Fundații, Fonduri și instituții publice de susținere a inițiativei în 
domeniul politicii externe.

Decizia de a susține crearea de instituții ale societății civile reiese din necesitatea de a soluționa 
probleme comune. Nu este o decizie nouă, dar este o acțiune care trebuie să însoțească procesul de 
creare a instituțiilor democratice: „Trebuie să recunoaștem sincer faptul că institutele democratice, ca 
formă, există la noi de foarte multă vreme. Dar, societatea civilă nu doar că nu și-a îndreptat spatele, dar 
nici măcar nu a fost pusă pe picioare.”209

207  Лилия Шевцова: «Без Украины Россия – «недоимперия», а то и не империя вовсе», Voice of America, 31 
august 2015, http://www.golos-ameriki.ru/content/shevtsova-russia-ukraine/2939188.html 
208  În luna septembrie Carnegie Moscow Center a publicat o analiză semnată de Andrei Kolesnikov despre ideologia 
rusă post-Crimeea. Autorul sugerează că după anexarea Crimeei publicul rus s-a caracterizat și mai mult prin acceptarea 
elementelor ideologiei conservatoare și naționaliste. De asemenea, autorul vorbește despre Rusia ca despre o cetate asedi-
ată, iar despre președintele în exercițiu, Vladimir Putin, ca despre un comandant al unei cetăți asediate și a cărui logică a 
fost acceptată de cetățenii ruși. Aceștia au decis să-i apere interesele, crezând că sunt membri ai echipei sale. În acest caz, 
ideologia nu este altceva decât un produs destinat maselor, care face apel permanent la istorie și preamărește tradițiile. O 
asemenea ideologie ar fi fost proiectată de sus în jos, dar a fost cerută de jos în sus. Autorul atrage atenția asupra faptului 
că această ideologie contribuie artificial la „consolidarea” opiniei publice, pentru că nu propune un obiectiv real, ceea 
ce îi limitează efectele în timp. Interesant este faptul că această analiză a fost publicată atât în limba rusă, cât și în limba 
engleză. Spre deosebire de varianta în limbă rusă, care a fost publicată în luna iulie 2015, varianta în limba engleză, pub-
licată în septembrie 2015, conține în primul paragraf cuvântul „anexare”, cu referință aici la acțiunile autorităților ruse 
din martie 2014 față de Crimeea.  Kolesnikov, Andrei, Российская идеология после Крыма. Пределы эффективности 
и мобилизации, Carnegie Moscow Center, 07 iulie 2015, http://carnegie.ru/2015/06/30/ru-60606/id19?mkt_tok=3Rk-
MMJWWfF9wsRohu6zOZKXonjHpfsX57eorXa%2Bg38431UFwdcjKPmjr1YUGTst0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t-
60MWA%3D%3D; Kolesnikov, Andrei, Russian Ideology After Crimea, Carnegie Moscow Center, 22 septembrie 2015, 
http://carnegie.ru/2015/09/22/russian-ideology-after-crimea/ihzq?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRohu6zOZKXonjH-
pfsX57eorXa%2Bg38431UFwdcjKPmjr1YUGTst0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D 
209  Belîh, Nikita, Гражданское общество должно быть выгодным, Vedomosti, Moscova, 14 decembrie 2010, http://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2010/12/14/merkantilnye_shagi 
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Societatea civilă ar trebui să se transforme, treptat, într-un instrument de responsabilizare a 
autorităților guvernamentale. Obiectivul societății civile, după cum a fost menționat și mai sus, nu 
este de a înlocui instituțiile publice, dar de a controla modul în care acestea asigură condiții pentru 
buna funcționare a institutelor politice, economice, sociale. Fenomenul este propriu tuturor statelor 
democratice.

Pentru a asigura condițiile elementare pentru dezvoltarea societății civile sunt necesare resurse 
umane și susținere financiară. Disponibilitatea limitată a resurselor contribuie la creșterea competitiv-
ității între reprezentanții societății civile.

Modificările aduse legislației care reglementează activitatea organizațiilor ne-comerciale obligă 
donatorii externi să își schimbe strategia în ceea ce privește abordarea programelor și a proiectelor 
pe care le susțineau până de curând pe teritoriul Federației Ruse. Evident, fiecare instituție finanța-
toare ia decizia individual: fie se retrage în provincie, fie își schimbă cantitativ și calitativ conținutul 
programelor, se orientează spre proiecte sociale și evită să mai contribuie la schimbarea sistemului 
politic. Nu toate organizațiile donatoare s-au retras sau intenționează să facă acest lucru. De exemplu, 
Uniunea Europeană continuă să desfășoare activități de susținere a dezvoltării societății civile. Relația 
dintre UE și Rusia a suferit transformări majore, însă calitatea interacțiunii dintre cei doi actori nu 
poate fi comparată cu cea a raporturilor bilaterale dintre Rusia și Statele Unite. În plus, este nevoie de 
a menține dialogul, de a păstra contactele pentru atunci când va fi depășită criza pentru că acum „... 
această stranie Uniune Europeană rușilor le este de neînțeles.”210

În lipsa finanțărilor externe, reprezentanții societății civile sunt constrânși să apeleze la resurse 
financiare care provin din bugetul de stat. Cele mai cunoscute sunt așa numitele granturi prezidențiale. 
Granturile de stat, acordate prin diferite programe de finanțare a inițiativelor implementate de organi-
zațiile ne-comerciale, sunt un gest de natură ideologică. Pentru anul 2015 a fost alocată din bugetul de 
stat suma de 4 228 200 mii ruble pentru susținerea inițiativelor și proiectelor societății civile.211

Există și alte metode de susținere a inițiativelor societății civile. Un exemplu în acest sens este 
distribuirea fondurilor de stat prin intermediul unor fundații specializate în domeniul politicii externe 
sau a diplomației publice. O astfel de instituție este Fundația Gorchakov.

Fundația Gorchakov212 este o instituție creată în anul 2010, obiectivul căreia este susținerea 
inițiativei în domeniul diplomației publice. Această organizație recunoaște rolul pe care îl are so-
cietatea civilă, inclusiv organizațiile non-guvernamentale în realizarea strategiei de politică externă. 
Înființarea Fundației Gorchakov a fost susținută de fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Med-
vedev. Nu este prima inițiativă de acest gen susținută de o personalitate importantă. Totuși, Fundația 
Gorchakov, prin activitatea sa, și-a propus să fie unică prin faptul că acționează ca un mecanism creat 
în baza unui parteneriat public-social în domeniul politicii externe.

Majoritatea acțiunilor și inițiativelor susținute de Fundația Gorchakov se plasează teritorial în 
spațiul ex-sovietic. Însă, există și programe de susținere a mobilității experților ruși în afara vecinătății 
apropiate sau apeluri de proiecte la care pot participa organizații non-guvernamentale străine213. Pri-
oritatea acestei instituții devine treptat spațiul creat de Uniunea Economică Eurasiatică, din care face 
parte Armenia și la care recent a aderat și Kirghizstanul. Proiectele aprobate nu trebuie să contravină 

210  Interviu, jurnalist, Moscova, martie 2015.
211  РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2015 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И РЕАЛИЗУЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА, Portalul Granturilor, Moscova, 14 aprilie 2015, https://grants.oprf.ru/news/portal/p470  
212  О фонде, Gorchakov Fund, Moscow, 2015, http://gorchakovfund.ru/about/  
213  Фонд Горчакова начинает прием заявок на получение финансовой поддержки проектов, реализуемых 
во втором полугодии 2016 года, Fondul de susținere a Diplomației Publice în numele lui A. Gorchakov, Moscow, 11 
septembrie 2015, http://gorchakovfund.ru/news/16614/ 
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priorităților formulate de Fundația Gorchakov și trebuie să fie aprobate de către ministrul afacerilor 
externe, Sergey Lavrov, care este președinte al Consiliului de Administrație al Fondului214.

Suportul oferit prin intermediul unor programe de stat specializate sau prin intermediul unor 
instituții publice este limitat. Sumele alocate pentru dezvoltarea societății civile s-ar putea diminua 
în viitor în contextul scăderii prețurilor la petrol pe piețele internaționale și menținerii sancțiunilor 
externe împotriva Federației Ruse. Pe de altă parte, trebuie să se acorde atenție calității și utilității 
proiectelor câștigătoare: cât de mult încurajează acestea dezvoltarea capabilitățile societății civile ruse, 
creativitatea sau utilizarea unor soluții alternative. Lipsa fondurilor ar putea să încurajeze dezvoltar-
ea societății civile prin sporirea competitivității, dar ar putea, în același timp, să contribuie doar la 
susținerea proiectelor care au primit aprobare de sus. Actualul context de politică externă afectează 
eficiența distribuirii de resurse financiare pentru societatea civilă.

Potrivit unei analize elaborate de Comitetul Inițiativelor Sociale, potențialul organizațiilor 
non-guvernamentale, este astăzi subexplorat215 în Rusia. Infrastructura și resursele financiare disponi-
bile pentru dezvoltarea acestor instituții sociale sunt insuficiente în contextul în care ea dispune de 
resurse umane foarte bine pregătite pentru a propune soluții pentru problemele pe care statul nu le 
poate rezolva. În același studiu mai este menționat și faptul că „este foarte dificil de apreciat „eficiența 
granturilor prezidențiale” pentru că informația despre criteriile de evaluare nu este publică, nu există 
susținere publică a proiectelor, cererile, rapoartele și rapoartele detaliate nu mai există începând cu 
anul 2006 (adică nu au existat niciodată).”216

Dacă se va face referință strict la proiectele destinate susținerii cercetării și inovării, inclusiv în 
proiecte de susținere a diplomației publice, atunci trebuie să se menționeze faptul că aceste resurse 
sunt încurajate a fi folosite pentru studierea fenomenelor politice interne și externe, dar nu pentru 
crearea unei alternative pentru politica oficială.

Rossotrudnichestvo217 - este o agenție federală creată în anul 2008 pentru afaceri ale Comu-
nității Statelor Independente (CSI), preocupată de apărarea și promovarea drepturilor concetățenilor 
care locuiesc în afara teritoriului Federației Ruse și cooperării internaționale în domeniul umanitar. 
Spre deosebire de Fundația Gorchakov218, Rossotrudnichestvo este o instituție publică, care se află sub 
jurisdicția Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MAE al FR). MAE al FR nu are printre 
atribuțiile sale distribuirea de fonduri pentru proiecte înaintate de reprezentanții societății civile. Ros-
sotrudnichestvo, însă, anume în acest scop a fost creată. În consecință, instituția susține sub diferite 
forme proiecte și inițiative, în special în spațiul ex-sovietic, prin intermediul Centrelor de Știință și 
Cultură Rusă fondate în diferite țări, dar și direct prin sprijin acordat în organizarea de evenimente 
diferitor organizații ne-comerciale. Pe lângă obiectivele generale, care se refără la promovarea intere-
selor de politică externă rusești, Rossotrudnichestvo are drept misiune să contibuie la îmbunătățirea 
imaginii Rusiei în lume, precum și la combaterea stereotipurilor și înlăturarea barierelor care stau în 
calea dezvoltării relațiilor de cooperare la nivel internațional.

Rossotrudnichestvo este oficial unul din principalele instrumente de promovare a „soft pow-

214  Перечень приоритетных направлений деятельности Фонда Горчакова на 2016 год (для учета при 
направлении заявок на гранты), Anexa la protocolul nr. 1, Fondul de susținere a Diplomației Publice în numele lui A. 
Gorchakov, Moscow, 17 martie 2015, http://gorchakovfund.ru/upload/iblock/750/7505b6fb367a365c7b9042ad576acd16.
pdf 
215  Эксперты КГИ и ОГФ проанализировали социально-экономическую и бюджетную эффективность 
финансирования НКО из средств бюджетов, Moscow, 23 iulie 2015, http://komitetgi.ru/news/news/2372
216  Ibidem.
217  О Россотрудничестве, Moscova, 2015, http://rs.gov.ru/about#деятельность-россотрудничества 
218  Cele două instituții, Fondul Gorchakov și Rossotrudnichestvo, sunt apreciate de către reprezentanții mediului 
asociativ drept surse de resurse financiare pentru „turism academic pe banii statului. Autoritățile nu sunt orientate spre 
obținerea unor rezultate concrete, dar spre bifarea unor activități”. Interviu, reprezentanți ai societății civile și ai mediului 
academic, Moscova, martie 2015. 
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er-ului” rusesc în spațiul CSI și nu numai. În raportul despre activitățile Ministerului Afacerilor Ex-
terne al Federației Ruse pentru anul 2014 este menționat faptul că există încă cerere pentru potențialul 
de „soft power” rusesc, iar instituțiile abilitate în domeniul politicii externe au rolul de a extinde uti-
lizarea acestuia cu scopul de a spori influența Rusiei în lume. Astfel, Rossotrudnichestvo organizează 
diferite evenimente în afara teritoriului Federației Ruse cu scopul de a forma viziuni obiective despre 
rolul și locul Rusiei în procesele istorice și politice internaționale. Aceste activități se desfășoară în 
parteneriat cu cele mai „renumite organizații obștești”.219 Tot în același document mai este menționat 
și faptul că în statele care au importanță strategică pentru Rusia va fi studiată, în parteneriat cu repu-
tate centre de cercetare rusești, eficiența activităților destinate îmbunătățirii imaginii externe a Rusiei. 
Numărul studiilor se va modifica de la an la an: în anul 2015 – 7 state, anul 2016 – 9 state, anul 2017 – 
12 state, anul 2018 – 15 state.220 Decizia de a elabora asemenea studii își are argumentarea în contextul 
regional și internațional complicat de situația din Ucraina, dar și alte crize regionale.

„Diplomația publică – pentru adevăr despre Rusia”221 – este un proiect implementat de două 
organizații ne-comerciale cu sprijinul Rossotrudnichestvo: Asociația Rusă pentru Cooperare In-
ternațională și Institutul pentru problemele societății civile. Acest proiect promovează elemente de 
„soft power” și principiile diplomației publice și are drept obiectiv încurajarea unor interacțiuni so-
cio-politice între diferiți reprezentanți ai societății civile, inclusiv din afara Federației Ruse. Funda-
mentul acestor interacțiuni îl va constitui statutul și influența Rusiei pe scena internațională. Orga-
nizatorii acestui proiect sunt de părere că obiectivele care au fost stabilite pentru a fi atinse în cadrul 
lui reies din necesitățile interne de dezvoltare ale țării: asigurarea unui mediu extern pozitiv, crearea 
de alianțe moderne, susținerea integrării eurasiatice, combaterea încercărilor de falsificare a istoriei. 
Tot ei adaugă că aceste obiective nu formează neapărat scopul politicii externe rusești, ci doar acele 
elemente care trebuie să însoțească însăși modernizarea Rusiei.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în cadrul acestui proiect, inițiatorii și-au propus să orga-
nizeze un șir de traininguri pentru organizațiile ne-comerciale de tineret din Rusia, dar și pentru 
publicul străin. Astfel, experții din cadrul proiectului au organizat sesiuni de informare pe subiecte 
abordate în cadrul proiectului în Armenia, Bulgaria, Germania, Letonia, Moldova și Ucraina222. Prez-
entările experților trebuiau să genereze dezbateri despre stadiul actual de dezvoltare a relațiilor inter-
naționale și consecințele falsificării intenționate a istoriei Rusiei, cu referință aici la cel de-al doilea 
război mondial și utilizarea acestui subiect cu scopul de a atinge anumite obiective de politică externă 
și imagine: „Când nu ai imaginea viitorului, începi să privești în trecut... .”223

În concluzie, reieșind din descrierea succintă a proiectului „Diplomația publică – pentru adevăr 
despre Rusia”, susținut de Rossotrudnichestvo, devine clar că o parte a societății civile nu și-a asumat 
rolul de a modifica sau de a influența conținutul politicii externe. Această categorie de reprezentanți 
ai societății civile s-a oferit să completeze, mai degrabă, funcția executivă a MAE al FR, adică să con-
tribuie la executare și implementare, dar nu neapărat la modernizarea discursului de politică externă.

219  Об основных итогах деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2014 
году и задачах на среднесрочную перспективу, Moscova, aprilie 2015, p. 94, http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/
newsline/829DC6E930A1D30C43257E5E004942E6 
220  Ibidem, p. 106.
221  Проект «Общественная дипломатия - за правду о России», Moscova, 2015, http://public-diplomacy.ru/o-
proekte.html 
222  Ibidem.
223  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015.
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Russkii mir – „soft power” obligatoriu pentru vecinătatea apropiată. De la obiec-
tive neclare la acțiuni concrete

În articolul său „Abordarea rusă a promovării puterii „soft” în domeniul politicii externe”224, 
cercetătoarea rusă, Iulia Nikitina, încearcă să analizeze care sunt diferențele dintre abordarea noțiunii 
de „soft power” în politica externă a Rusiei, Statelor Unite și a Chinei. Astfel, cercetătoarea apelează la 
tezele emise de Joseph Nye pentru a evidenția diferențele de conținut: „”Soft power-ul” american este 
rezultatul activității societății civile. Greșeala Rusiei și a Chinei constă în faptul că, după cum consid-
eră ele, „soft power-ul” trebuie să fie promovat cu ajutorul inițiativelor guvernamentale.”225

Principalul element pe care se bazează soft power-ul rus în politica externă îl reprezintă, to-
tuși, nu Rossotrudnichestvo, dar fenomenul „russkii mir”, care determină noile frontiere ale identității 
ruse sau mai bine zis ale doctrinei identitare rusești. Explicarea fenomenului „russkii mir” ar putea 
răspunde inclusiv la întrebarea de ce Rusia a acționat în martie 2014 anume așa în ceea ce privește 
Crimeea și Ucraina.

Un alt expert rus, Igor Zevelev226, susține că în ultimii ani Rusia și-a redefinit nu doar prioritățile 
de politică externă, sub influența unor curente și abordări a acestei politici: „Acțiunile Kremlinului în 
primăvara anului 2014 au demonstrat foarte clar că a avut loc un împrumut masiv de idei, care anterior 
se dezvoltau doar în limitele discursului naționalist. Avem toate motivele să susținem că a fost formată 
o nouă doctrină de politică externă, care cuprinde elemente din opiniile realiștilor-stataliști și a națion-
aliștilor.” Același expert rus explică cine sunt adepții celor două curente. Astfel, curentul naționalist 
este format din două subgrupe: neoimperialiștii (care au drept prioritate restabilirea statului în ho-
tarele URSS, reprezentanți: Ghennadi Ziuganov, Eduard Limonov, Sergey Udalițov) și naționaliștii 
etnici (pledează pentru stabilirea frontierei ținând cont de geografie și etnie și crearea unui stat nou 
pe teritoriile populate de ruși și alte popoare slave: Rusia, Belarus, o parte a Ucrainei și a Kazahstan-
ului de Nord, printre adepții curentului se regăsește și Alexey Navalinîi, acesta fiind un reprezentant 
mai aripei moderate). Realiștii-stataliști sunt realiștii în defensivă, care susțin menținerea influenței a 
Rusiei pe teritoriul fostei URSS și militează împotriva hegemoniei americane227. Printre adepții acestor 
curente se regăsesc nu doar politicieni, dar și experți. De obicei, aceștia rămân în umbra primilor, care 
pur și simplu le preiau ideile, le implementează și acumulează puncte în cadrul campaniilor electorale.

Deși conceptul „russkii mir” are o istorie veche și cuprinde mai multe elemente, el nu se ba-
zează doar pe conexiunea dintre un vorbitor de limbă rusă cu Rusia. Conceptul se referă în primul 
rând la percepțiile individului, conștiința lui și modul în care el își argumentează apartenența la cul-
tura rusă. În timp, această percepție individuală a vorbitorilor de limbă rusă și normele juridice care 
reglementează relația cu aceștia, adică politica de stat oficială, au ajuns să fie confundate. Iar cele două 
noțiuni „concetățeni”228 și „russkii mir” s-au transformat în elemente de bază ale retoricii naționaliste, 
care militează pentru renașterea Rusiei și a influenței acesteia în spațiul ex-sovietic.  

Conceptul „russkii mir” a fost instituționalizat relativ recent. Fondul „Russkii mir”229 a fost creat 
în anul 2007 prin decretul președintelui în exercițiu la acea perioadă, Vladimir Putin230. Principalul 

224  Nikitina, Iulia, RUSSIAN APPROACH TO SOFT POWER PROMOTION: CONCEPTUAL APPROACHES IN 
FOREIGN POLICY, International Relations Journal, Moscow, 2014, p. 30, http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/
file?id=BE431385-6167-D185-4968-45CCFE7C19B8 
225  Ibidem, p. 31.
226  Lukyanov, Fiodor (coord.), Россия в глобальной политике. Новые правила игры без правил, ed. EKSMO, 
Moscow, 2015, p. 83.
227  Ibidem, p. 82.
228  Primele inițiative legislative care se refereau la situația concetățenilor ruși în afara frontierelor de stat au apărut în 
anul 1992, în perioada președinției lui Boris Elțin. La acea perioadă acest concept se dezvolta strict în calitate de politică 
rusă, sub formă de norme și programe de stat.
229  ФОНД “РУССКИЙ МИР”, Moscova, 2015, http://russkiymir.ru/fund 
230  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЗДАНИИ ФОНДА «РУССКИЙ МИР», Russkii 
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obiectiv al Fondului este popularizarea limbii și culturii ruse, ca parte a patrimoniului național al 
Rusiei, dar și ca element important al culturii mondiale. Printre membrii Consiliul de Administrație 
al acestui fond se regăsesc Sergey Lavrov, ministru al afacerilor externe al Federației Ruse, dar și Kon-
stantin Kosachev, Președintele comitetului pentru relații internaționale din cadrul Consiliului Feder-
ației. Printre organizațiile susținute de Russkii mir se numără multe instituții de stat rusești, dar și or-
ganizații non-guvernamentale, persoane fizice, atât pe teritoriul Rusiei, cât și în afara acesteia. Oficial, 
principala preocupare o reprezintă, într-adevăr, promovarea culturii și limbii ruse. Dar, pe lângă acest 
obiectiv, acest Fond susține financiar, dar și instituțional inițiative și proiecte care promovează Rusia 
și imaginea ei în exterior, el fiind un instrument foarte util de promovare a intereselor și obiectivelor 
de politică externă231.

Fondul Russkii Mir a finanțat și continuă să finanțeze diferite proiecte și inițiative atât în Ucraina, 
cât și în Republica Moldova, iar autoritățile ruse uită în acest caz concret de conținutul cerințelor pe 
care le-au formulat în relația cu partenerii lor externi și anume: de a nu se implica în afacerile interne 
ale altor state.

Societatea civilă și politica externă

”Putin are politica, biserica are ideologia, iar cultura aparține liberalilor. Aceasta este cea mai mare 
problemă care nu permite societății să se dezvolte armonios.”232

O primă analiză a impactului și locului societății civile în dezbaterile de politică externă în Fed-
erația Rusă pare să confirme faptul că rolul acesteia este mic. Există un curs de politică externă oficială. 
Odată stabilit acest curs oficial, sunt căutați experți pentru a promova tezele și prioritățile cele mai 
importante care au fost incluse în conținutul acestei politici publice. În acest moment apar mai multe 
probleme și/sau ipoteze care necesită a fi analizate cu atenție:

- Care este rolul societății civile în procesele de elaborare a conținutului de politică externă? Este 
redusă funcția acesteia doar la a aproba deciziile oficiale?

- Care sunt instrumentele, mijloacele și principalele platforme pentru exprimarea opiniilor al-
ternative? Sunt aceste opinii alternative acceptate și apreciate de autorități?

- S-a transformat politica externă într-un instrument de politică internă, de susținere și întărire 
a regimului de guvernare în interior (cu referință aici la definirea amenințărilor externe – Ucraina, 
SUA, Vestul ostil în general, izolarea intenționată a Rusiei de către ceilalți actori statali)?

- Care sunt criteriile de scindare a societății civile: originea finanțărilor (externă) sau poziția față 
de subiecte incluse pe agenda de politică externă, așa precum situația din Ucraina, extinderea NATO, 
Parteneriatul Estic?

O parte din aceste întrebări sau probleme au fost explicate anterior în acest studiu. Totuși, ar tre-
bui să se insiste pe găsirea soluțiilor pentru toate aceste probleme. De reușita acestui exercițiu depinde 
succesul elaborării unei strategii de dezvoltare și implicare a societății civile în dezbaterile de politică 
externă. Acest lucru reiese din misiunea sau funcția de instrument de „soft power” al societății civile.

Iulia Nikitina233, cercetătoare la Center for the Post-Soviet Studies, Moscow State Institute of 
International Relations, subliniază că participarea societății civile la elaborarea și promovarea politicii 

Mir, Moscova, 2015, http://russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-federation-on-creation-of-
fund-russian-world.php#1 
231  ГРАНТЫ ФОНДА “РУССКИЙ МИР”, Moscova, 2014, http://russkiymir.ru/grants 
232  Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015.
233  Nikitina, Iulia, RUSSIAN APPROACH TO SOFT POWER PROMOTION: CONCEPTUAL APPROACHES IN 
FOREIGN POLICY, International Relations Journal, Moscow, 2014, p. 31, http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/
file?id=BE431385-6167-D185-4968-45CCFE7C19B8 
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externe se poate face doar prin implicarea obligatorie a reprezentanților societății civile în acest proces 
complex. Autoarea oferă exemple și argumente cu caracter normativ de încurajare a implicării soci-
etății civile în promovarea obiectivelor de politică externă, făcând referință la Concepția de politică 
externă a Federației Ruse, adoptată în anul 2008, după investirea în funcția de președinte a lui Dmitri 
Medvedev. Și noua Concepție de politică externă susține aceleași obiective. Astfel, articolul 39, al. i 
și k, din noua Concepție de politică externă a Federației Ruse, adoptată în februarie 2013, confirmă 
faptul că societatea civilă, cel puțin la nivel oficial, continuă să aibă aceeași misiune: „... de a contribui 
cu potențialul său în domeniul diplomației publice, cooperării culturale și umanitare internaționale ca 
mijloc de stabilire a unui dialog intercivilizațional, atingerii consensului și asigurării bunei înțelegeri 
între popoare, oferind atenție sporită dialogului interconfesional.”234

Din perspectiva autorităților ruse, reprezentanții societății civile, cei care nu primesc finanțare 
externă și se bucură de sprijin prin programele de finanțare din bugetul de stat, contribuie foarte mult 
la atingerea acestor obiective înscrise în documentele oficiale. Problema în acest caz o constituie acel 
acord tacit între autorități și societate civilă sau autorități și opoziție – bani în schimbul lipsei criticii 
sau a unor recomandări alternative – care devine nociv pentru acele institute ale societății civile care 
încearcă să-și păstreze spiritul critic: „Autoritățile nu sunt împotriva ONG-lor. Ele sunt supărate că nu 
iau parte sau nu pot controla procesele susținute din exterior, inclusiv financiar. Se tem că lucrurile nu 
vor evolua în direcția dorită de ei și că nu vor participa la distribuirea resurselor în anumite scopuri.”235

Celelalte instituții, care sunt susținute din afară, inclusiv opoziția, trebuie să fie tratate core-
spunzător: „Opoziția care se supune Constituției, care promovează interesele statului este salutată. Dar 
opoziția care promovează interesele străine (pe bani străini) poate fi considerată anticonstituțională și 
poate fi considerată inclusiv teroristă.”236 Cu același tip de atitudine este tratată și societatea civilă care 
a apelat la programe de finanțare externe. Problemă în acest caz o prezintă interpretarea și percepția 
diferită despre interesele naționale și identificarea actorilor împuterniciți cu definirea acestor interese.

Condiția de bază pentru încurajarea și susținerea implicării societății civile este asigurarea in-
strumentelor de comunicare cu mediul extern: prin intermediul experților „aprobați”/”selectați”, or-
ganizații non-guvernamentale promovate pentru a participa la discuții și dezbateri în cadrul diferitor 
platorme ale organizațiilor internaționale, publicații media, rețele de socializare. Instituțiile publice 
susțin diferite organizații obștești să devină membre cu drepturi depline ale unor forumuri inter-
naționale, iar ultimele trebuie să susțină demersurile autorităților guvernamentale. Este un parteneriat 
bazat pe beneficii mutuale și mai puțin pe schimbări structurale, calitate.

Politica externă a devenit un instrument de politică internă, dar și de producere a unei imag-
ini pozitive: „Astăzi prioritățile de politică externă ale Moscovei sunt legate de principala direcție de 
acțiune a statului – modernizarea237. Conducerea Rusiei tratează acum politica externă ca o măsură, 
care contribuie la transformări în interiorul țării”.238 După cinci ani de zile, prioritățile, politicile și 
instrumentele au rămas aceleași. Modificările aduse legislației care reglementează activitatea organi-
zațiilor ne-comerciale din Federația Rusă nu limitează comunicarea cu mediul extern, dar nici nu o 
încurajează. Astfel, chiar cei care sunt preocupați de promovarea elementelor de „soft power” slăbesc 

234  КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(УТВЕРЖДЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНЫМ 12 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.), Moscova, 18 februarie 2013, http://www.mid.
ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 
235  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015. 
236  Interviu, expert diplomație publică, Moscova, aprilie 2015. 
237  În anul 2010, președintele în exercițiu de atunci al Rusiei, Dimitri Medvedev, a propus așa-numitul proiect de 
modernizare a Rusiei. Ideea proiectului consta în obținerea unei asistențe tehnice, în special know-how, din partea Uni-
unii Europene pentru modernizarea economiei ruse. UE a refuzat semnarea planului de modernizare, condiționându-și 
o eventuală decizie favorabilă cu reforme interne. Oficialii europeni cereau garanții cu privire la respectarea drepturilor 
omului, a dreptului la proprietate privată, reforme anticorupție și măsuri împotriva birocrației excesive.
238  Модернизация российской внешней политики: интервью с Дмитрием Трениным, Interviu cu Dmitri Trenin, 
Carnegie Moscow Center, Moscow, 02 august 2010, http://carnegie.ru/publications/?fa=41324#foreign 
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potențialul societății civile ca agent de promovare a intereselor și obiectivelor naționale. De altfel, ex-
istă un „mainstream” deja consacrat, și de aici reies o mare parte a obiectivelor puse în fața societății 
civile care pot fi exprimate foarte precis: „Occidentul este dușmanul, mai ales America.”239

Un moment important în analiza rolului și modului în care societatea civilă rusă poate contribui 
la elaborarea deciziilor de politică externă îl constituie studierea atentă a activității foștilor reprezen-
tanți ai autorităților guvernamentale, politicieni, miniștri, funcționari de stat, care au fondat sau s-au 
alăturat unor organizații ne-comerciale. Aceste personalități continuă să influențeze deciziile politice, 
dar și să formeze opinii, direcții de politică externă prin activitățile pe care le gestionează sau pe care 
le propun spre dezbatere publică și asta deoarece tezele promovate de ei se încadrează în acele limite 
oficiale și susțin politica externă oficială a Rusiei. Tot ei, se implică direct sau indirect în gestionarea 
activităților mai multor instituții sau organizații ale societății civile. Implicarea sau „intervenția” reiese 
din statutul sau funcțiile pe care le dețin în cadrul unor organizații ne-guvernamentale sau a unor in-
stituții publice. De obicei, acestea sunt funcții în consiliile de administrație. Influența lor nu este chiar 
atât de mică. Ei au acces la platforme, la publicații online, la mijloace de informare în masă, dar și la 
resurse financiare. Pentru ei obținerea resurselor nu este o problemă, deoarece ideile și opiniile pe care 
le exprimă nu contravin politicii oficiale. Fenomenul menționat aici nu este o caracteristică exclusivă 
pentru Rusia. El poate fi întâlnit atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina – celelalte două țări care 
fac obiectul acestui studiu, dar și în alte state. Diferența o constituie, însă, faptul că în Moldova și 
Ucraina vocile și opiniile alternative ajung în spațiul public și generează dezbateri contradictorii, iar 
platformele create pentru dialogul dintre societatea civilă și autoritățile guvernamentale nu mai sunt 
elitiste, exclusiviste. Opoziția și vocea alternativă este invitată la discuțiile publice și tot ele au dreptul 
să decidă dacă acceptă sau nu să contribuie cu opinii, sugestii sau recomandări. În Rusia confruntarea 
ideilor nu este stimulată:

”Nu funcționează dialogul în condiții egale cu autoritățile pentru societatea civilă din Rusia. Nu 
ne este permis să punem întrebări. Noi nu trebuie să insistăm, noi trebuie să implorăm să se discute cu 
noi.”240 

Ministerul Afacerilor Externe

”Dacă cineva dorește să influențeze conținutul politicii externe, atunci această persoană trebuie să 
se ducă într-o instituție de stat, dar nu în mediul asociativ.”241

Societatea civilă din Rusia apreciază evoluția parteneriatului dintre instituțiile guvernamentale 
și mediul asociativ pe probleme de politică externă în mod diferit. O parte a societății civile este 
mulțumită de calitatea dialogului pe care îl are cu Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, 
cealaltă parte consideră că parteneriatul suferă de carențe și necesită luarea unor decizii pentru a fi 
îmbunătățit. Ultimii sunt convinși și de faptul că deciziile de politică externă se iau de către Admin-
istrația Prezidențială, iar MAE al FR doar execută și implementează. Dacă se va ține cont de faptul că 
Ministerul Afacerilor Externe este parte a puterii executive, atunci aceste lucruri nu ar trebui să pro-
voace îngrijorări prea mari. Însă, există și alte elemente asupra cărora reprezentanții societății civile 
încearcă să atragă atenția.

Unul dintre aceste elemente îl reprezintă caracterul formal al consultărilor cu societatea civilă. 
Chiar dacă există întrevederi regulate între oficiali și ong-ști, accesul opiniilor alternative în spațiul 
public este restricționat. MAE al FR oferă acces limitat experților la dezbaterile pe care le organizează, 
fiind excesiv de selectiv: „MAE al FR organizează întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, dar este 

239  Interviu, jurnalist, Moscova, martie 2015.
240  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015.
241  Interviu, expert analiză situațională, Moscova, martie 2015.
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foarte greu să fii inclus în lista participanților”242. Mai mult, la aceste discuții cu caracter formal sunt 
prezenți de fiecare dată reprezentanți ai acelorași organizații, institute de cercetare sau reprezentanți 
ai mediului academic. După cum a fost menționat mai sus, în majoritatea cazurilor în Consiliile ad-
ministrative ale acestor organizații invitate la dezbateri publice pe probleme de politică externă există 
foști diplomați de rang înalt, miniștri sau persoane care dețin funcții publice. Printre ele se numără 
Russian International Affairs Council (personalități: Igor Ivanov, ex-ministru al afacerilor externe), 
Consiliul de Politică Externă și de Apărare (din Consiliul Adminisrativ fac parte: Fiodor Lukyanov, 
Sergey Karaganov, Alexey Arbatov), Comitetul Inițiativelor Cetățenești (fondat de Alexey Kudrin, 
ex-ministru al finanțelor), Institutul Dezvoltării Moderne (fondat la inițiativa lui Dmitri Medvedev, 
în perioada când ocupa funcția de președinte al țării). Acest fenomen nu stimulează rotația experților. 
Dimpotrivă, dezbaterea se restrânge la un cerc închis, iar informația utilă nu ajunge în spațiul public, 
nu este extinsă. În consecință, rolul experților care au altă opinie este redus doar la influențarea unor 
particularități, dar nu și a întregului mecanism.

Singurul lucru cert în acest dialog dintre MAE și societatea civilă sunt prioritățile definite de 
conținutul oficial al documentelor de politică externă: „Despre cât este de importantă colaborarea vor-
bim permanent și luăm măsurile necesare pentru aprofundarea ei. În plus, spre asta ne cheamă chiar 
și viața, și ordinul președintelui V.V. Putin „Despre măsurile de realizare a cursului de politică externă a 
Federației Ruse” din 07 mai 2012, unde este subliniat faptul că includerea societății civile în procesul de 
politică externă, acordarea de susținere participării largi a organizațiilor neguvernamentale în direcția 
politicii externe în activitatea diferitor forumuri de expertiză, politologice este un proces logic.”243

Agenda instituțiilor publice nu poate fi schimbată atât de ușor, iar mediul asociativ este antrenat 
într-un amplu și elaborat program de promovare a directivelor deja stabilite. Printre prioritățile de 
politică externă se regăsesc: spațiul CSI – care este din ce în ce mai important în contextul conflict-
elor regionale, păstrarea influenței în spațiul ex-sovietic, chiar și cu riscul de a declanșa un conflict 
deschis cu Occidentul (sabotarea implementării Acordurilor de Asociere pentru a argumenta pierderi 
economice și prejudicii aduse influenței Rusiei în regiuni de interes strategic), limitarea influenței 
Occidentului și încurajarea multilateralismului în procesul de luare a decizilor la nivel mondial, inte-
grarea economică eurasiatică, BRICS, China, lupta împotriva terorismului internațional, Iran. Aceste 
priorități nu mai pot fi atinse atât de ușor, iar contextul regional creat după criza din Ucraina a impus 
necesitatea găsirii unor parteneri alternativi.

Spre deosebire de participanții permanenți, experții aflați în opoziție față de actuala guvernare 
din Federația Rusă, apreciază Ministerul Afacerilor Externe drept una dintre cele mai închise instituții 
publice, care oferă de multe ori publicului informații și interpretări eronate: „Am pus MAE al FR în di-
ficultate la evenimentele din afară și acolo nu aveau cum să nu ne asculte. În Rusia nu am reușit această 
performanță.”244

Una dintre preocupările semnalate de experți cu care va confrunta această instituție publică în 
viitor se referă la lidership. Experții tineri, inclusiv cei pregătiți în Institutul de Stat din Moscova pen-
tru Relații Internaționale (MGIMO), preferă mediul de afaceri după absolvirea facultății: „Tinerii nu 
sunt preocupați de politică. Nu-i interesează și nici nu încearcă să înțeleagă, spre exemplu, ce se întâmplă 
în relația cu Ucraina.”245 Astfel, se creează treptat un vid de experți bine pregătiți în domeniul relațiilor 
internaționale. În lipsa expertizei interne instituțiile publice, ministerele, agențiile, vor fi obligate în 
viitor să apeleze la expertiza externă, inclusiv cea alternativă.

Statul rus oferă din ce în ce mai multe resurse financiare pentru diferite proiecte de cercetare în 
domeniul politicii externe. Proiectele sunt propuse de instituțiile de cercetare publice sau înregistrate 

242  Interviu, expert relații internaționale, reprezentant al mediului academic, Moscova, martie 2015. 
243  Выступление С.В. Лаврова на встрече с представителями российских НПО, Diplomatika, Moscova, 2012, 
http://diplomatica.ru/?pl=news&id=1091&lng=ru  
244  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015.
245  Interviu, expert societate civilă, Moscova, martie 2015.
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ca organizații ne-comerciale și neafiliate politic. Tendința este de a aloca pentru diferite inițiative 
sume similare celor oferite de fondurile externe altădată. Dar, resursele financiare sunt insuficiente 
pentru dezvoltarea armonioasă a expertizei în domeniul politicii externe, atunci când ceilalți factori 
care o condiționează, așa precum încurajarea opiniilor alternative, oferirea de feedback la propunerile 
și recomandările venite din partea societății civile, deschiderea spre schimbare a instituțiilor publice, 
transparența distribuirii resurselor bugetare, lipsesc. Autoritățile guvernamentale ruse își doresc o 
societate civilă patriotică, care să muncească pentru patrie, culturală – în sens larg și activă – nu doar 
o dată la patru ani (nu doar în perioada campaniilor electorale). Indiferent de obiectivele și interesele 
naționale ale statului, liderii politici trebuie să înțeleagă că, inclusiv în domeniul politicii externe, soci-
etatea civilă este o societate a libertății, a alegerii conducerii și a controlului asupra conducerii. 

Platforme și instituții ale societății civile care promovează proiecte în domeniul 
politicii externe

După cum a fost menționat mai sus, există multe platforme, consilii sau alte instituții susținute 
oficial sau prin adepți de către autoritățile guvernamentale pentru a facilita dialogul cu reprezentanții 
societății civile. Utilitatea lor, însă, este condiționată de cele mai multe ori de obiectivele pe care și le-
au propus autorii și beneficiarii acestora. Majoritatea dintre ele au fost create după anul 2000 cu scopul 
de a contribui la dezvoltarea ONG-lor mici și fără resurse. În timp, o parte dintre aceste platforme au 
devenit formale, iar instituțiile guvernamentale care renunță treptat la consultările cu societatea civilă 
nu înțeleg că opinia alternativă poate produce beneficii societății.

Dacă se va face abstracție de forma de organizare a platformelor care susțin inițiativele sociale 
în domeniul politicii externe (organizații non-guvernamentale – Comitetul inițiativelor cetățeneș-
ti, Forumul civic rus, Fundația Gorchakov, Russian International Affairs Council; instituții publice 
- Comitetul de dezvoltare a societății civile și apărare a drepturilor omului pe lângă Administrația 
Prezidențială, Rossotrudnichestvo, Russian Institute for Strategic Studies, instituții academice – Insti-
tuții de cercetare în domeniul relațiilor internaționale afiliate Academiei de Științe a Federației Ruse), 
se va constata faptul că ele trebuie să contribuie la dezvoltarea institutului societății civile pe tot teri-
toriul Federației Ruse și să promoveze condiții egale pentru toți. Succesul acestor instituții, însă, este 
dependent de personalitatea publică, care a contribuit la apariția fiecăreia dintre ele, iar acest lucru le 
afectează rezultatele și impactul pe termen lung: „Nu există autoritatea instituției, există autoritatea 
persoanei care conduce această instituție. Acest lucru este cauzat și de faptul că avem prea puțină 
tradiție de dezvoltare a acestor instituții după anul 1991.”246

Dacă aceste personalități sunt implicate activ în viața publică, fie prin apartenența la un partid 
politic sau funcție, atunci posibilitatea ca ele să acționeze în sensul satisfacerii cererii statului este 
destul de mare. Acțiunile lor și obiectivele pe care le urmăresc trebuie să fie studiate cu deosebită 
atenție. Uneori, rolul acestora este doar simbolic, limitându-se doar la crearea iluziei că există dezba-
tere publică reală.

Comitetul inițiativelor civile (fondat de Alexey Kudrin, ex-ministru al finanțelor al Federației 
Ruse)247 – organizație obștească, creată ca răspuns la tendințele societății spre reînnoirea și întărirea 
institutelor democratice. Această organizație implementează activități, proiecte, acțiuni care au me-
nirea de a îmbunătăți condiția societății civile. Experții acestei instituții au exprimat opinii despre 
situația societății civile în Rusia și au abordat probleme de politică externă, așa precum: combaterea 
terorismului, Rusia între Est și Vest, operațiunile militare ale Rusiei în Siria. Totuși, faptul că opiniile 

246  Interviu expert relații internaționale, reprezentant mediul academic, Moscova, martie 2015.
247  Committe of Civil Initiative, Moscow, 2015, http://komitetgi.ru/about/ 
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critice ale lui Alexey Kudrin, cu privire la evoluția proceselor economice în Federația Rusă, sunt toler-
ate de actuala conducere, iar cele ale altor instituții de profil mai puțin, produc suficient spațiu pentru 
a crea suspiciune. Comentariile economice ale fostului ministru al finanțelor sunt distribuite în spațiul 
public, dar conținutul recomandărilor sale nu sunt implementate: „Comitetul inițiativelor cetățenești 
a fost creat de Alexey Kudrin pentru a arăta că există un model  alternativ de dezvoltare. Dar nu avem 
niciun fundament să credem că poate să contrabalanseze politica oficială a lui Vladimir Putin.”248

În consecință, deși sunt întrunite formal toate condițiile pentru a organiza dezbateri pe prob-
leme actuale, soluțiile întârzie să apară.

Forumul Civic Rus249 – este o comunitate deschisă de organizații ale societății civile, activiști 
civici și experți, orientați spre modernizarea țării în baza valorilor universale ale umanismului, drep-
turilor și demnităților omului, încrederii, colaborării și solidarității cetățenilor în organizarea vieții 
sociale și contribuției la ridicarea nivelului de trai. Abordează și subiecte care se referă la locul și rolul 
Federației Ruse în mediul internațional, mai ales prin abordarea tematicii care se referă la evoluția 
institutelor democratice, dar și a viitorului parteneriatelor externe ale Federației Ruse.250

Institutul Rus pentru Studii Strategice251 (RISI) – este o instituție publică, care produce expertiză 
în domeniul politicii externe, politicii de apărare și de securitate pentru Administrația Prezidențială, 
Consiliul Federației, Duma de Stat, Consiliul de Securitate și alte instituții de  stat. Are o organigramă 
complexă și reprezentanțe în mai multe state. Una dintre acestea a fost deschisă în Polonia, alta în 
Serbia. RISI este apreciat și ca una din principalele instituții de cercetare care a contribuit la elaborarea 
strategiei Kremlinului în relația cu Ucraina: „RISI a încercat să coaguleze doar experți pro-ruși. A suferit 
eșec în Bulgaria, Grecia, dar a înregistrat oarecare succese în Serbia.”252

În cadrul RISI există un departament special care se preocupă de Transnistria. Experții din 
cadrul acestui departament asistă autoritățile de la Tiraspol în elaborarea conținutului diferitor politi-
ci publice. Acesta funcționează sub denumirea Centrul Informațional-Analitic Nistru-Prut. Printre 
experții acestui centru de cercetare se numără și Vasili Kașirin, care a primit interdicție de a mai intra 
pe teritoriul Republicii Moldova în luna octombrie anul 2014. Vasili Kașirin a fost declarat persoană 
indezirabilă de către autoritățile guvernamentale de la Chișinău. Acesta îi consilia pe liderii nerecu-
noscuți de la Tiraspol pe probleme politice și economice.

Consiliul de politică externă și apărare (SVOP) (personalități: Sergey Karaganov, Fiodor Luk-
yanov253, Igor Ivanov, Sergey Lavrov) – editează și publicația online „Russia in Global Affairs,”254 cu 
sprijinul Fondului pentru Studierea Politicii Mondiale. Consiliul de politică externă și apărare este 
una din primele organizații ne-comerciale de profil din Rusia. A fost creată în anul 1992 de către 
personalități din domeniul politic, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai complexului 

248  Interviu, expert analiză situațională, Moscova, martie 2015 (Utkin)
249  Миссия, http://civil-forum.ru/about/mission/ 
250  În luna septembrie 2015, Forumul Civic Rus a fost co-organizator al unei conferințe la Potsdam, Germania. 
Subiectele abordate în cadrul conferinței: criza arhitecturii europene de securitate, soluții pentru depășirea crizei 
ruso-ucrainene. Международная рабочая группа: «Размышляя об общем европейском будущем»,  Civil Forum, 
Moscova, 23 septembrie 2015, http://civil-forum.ru/news/mezhdunarodnaya-rabochaya-gruppa-razmyshlyaya-ob-obsh-
chem-evropeyskom-budushchem.html 
251 Структура РИСИ, Moscova, 2015, http://riss.ru/structure  
252  Interviu expert rus, skype, august 2015.
253  Dacă la începutul crizei ruso-ucrainene, în special după anexarea Crimeei, Fiodor Lukyanov a încercat să argu-
menteze poziția Rusiei ca fiind una corectă, ireversibilă, ulterior opiniile acestuia au devenit mai moderate. În lucrarea 
coordonată de expertul rus, „Rusia în politica globală. Noile reguli ale unui joc fără reguli”, se pot regăsi și opinii critice la 
adresa deciziilor de politică internă și externă adoptate de Kremlin, nu doar aprobări.
254  Россия в глобальной политике, Moscova, 2015, http://www.globalaffairs.ru/page/about 
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industrial-militar și de apărare, reprezentanți ai mediului academic și ai mijloacelor de informare în 
masă. Această organizație are drept misiune elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare 
a Rusiei, a politicii externe și de apărare, a dezvoltării statului rus și a societății civile. Scopul final al 
acestei instituții este de a contribui la modernizarea Rusiei. Activitățile instituției sunt susținute fi-
nanciar prin donații de la persoane fizice și juridice, granturi, sponsorizări. SVOP a implementat de-a 
lungul timpului numeroase proiecte și inițiative, în cadrul cărora au fost abordate cele mai importante 
subiecte din domeniul apărării și politicii externe. Tot această instituție susține Clubul de discuții de 
la Valdai (inițiat de Sergey Karaganov), la lucrările cărora sunt invitați să participe atât experți ruși, 
cât și din afara Federației Ruse.

Consiliul Rus pentru Afaceri Internaționale255 (RIAC) – este un think-tank, creat în anul 2010 
la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse și Ministestului Educației și Științei. 
Printre co-fondatori se mai regăsesc Academia Rusă de Științe, Uniunea Industriașilor și Antrepreno-
rilor Ruși, precum și Interfax International Information Group.  Președintele RIAC este Igor Ivanov, 
ex-ministru al afacerilor externe. Printre personalitățile care au fost incluse în Bordul Director se mai 
regăsesc: Petr Aven, Fiodor Lukyanov, Dmitri Peskov.

Consiliul Rus pentru Afaceri Internaționale a încercat să prezinte și opinii alternative. Astfel, 
această instituție a prezentat în cadrul evenimentelor sau proiectelor lansate opinii ale experților străi-
ni, care apreciau într-o manieră moderată evoluția sistemului politic rusesc și a politicii externe a 
acestui stat. Unul dintre subiectele căruia RIAC i-a acordat atenție sporită a fost dezvoltarea Partene-
riatului Estic, dar nu exclusiv a viziunii de la Moscova sau Bruxelles. Majoritatea inițiativelor de cer-
cetare implementate de RIAC se concentrează pe studierea rolului și locului Federației Ruse în cadrul 
sistemului de relații internaționale. O particularitate a acestei instituții o reprezintă și numărul mai 
mare de experți tineri implicați în activitățile implementate.

Institutul dezvoltării moderne256 - apariția acestei instituțiii de cercetare a fost apreciată și în-
curajată de opinia publică din Rusia, dar și de experții externi. A fost creată cu susținerea fostului 
președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, și este condusă de Igor Iurgens. Consiliul adminis-
trativ al acestei instituții este prezidat de către Dmitri Medvedev. Institutul dezvoltării moderne pro-
duce analize și alte tipuri de materiale informaționale, precum și recomandări pentru Administrația 
Prezidențială și Guvernul rus. Una dintre cele mai apreciate publicații ale acestei instituții este raportul 
anual „Rusia secolului XXI: imaginea viitorului de mâine”257, care conține o analiză detaliată a situației 
social-economice din Rusia, dar și aprecieri cu privire la principalele direcții de acțiune în domeniul 
politicii externe. Experții implicați în elaborarea acestui raport anual evaluează destul de echilibrat 
evoluția proceselor politice și economice din Federația Rusă. 

Ucraina – subiectul care a transformat politica externă în Federația Rusă în instru-
ment de politică internă 

”Ucraina” este prezentată de publicațiile ruse ca sursă a eșecului politicii sociale și economice 
a Rusiei. Introducerea sancțiunilor, care afectează economica și bugetul statului, deci și finanțarea 
politicilor sociale, sunt rezultate ale implicării Occidentului în zona de influența a Rusiei. Dacă analiza 
se va face strict din perspectiva societății civile cu privire la modul în care evoluează conflictul din-

255  What is RIAC? General information, RIAC, Moscova, 2010, http://russiancouncil.ru/en/about-us/what_is_riac 
256  Об Институте, INSOR, Moscova, 2008, http://www.insor-russia.ru/ru  
257  Итоги работы, INSOR, Moscova, 2011, http://www.insor-russia.ru/ru/about_us/results 
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tre Ucraina și Federația Rusă, atunci trebuie punctate anumite momente foarte importante care nu 
pot fi ignorate în contextul studierii acestui subiect. Unii reprezentanți ai societății civile își asumă o 
„misiune” independentă de susținere a politicii ruse în ceea ce privește statul vecin, contribuind prin 
diferite metode chiar la susținerea liderilor separatiști258.

Subiectul „Ucraina” este unul destul de mediatizat în Federația Rusă și constituie elementul cen-
tral al propagandei rusești. În anul 2013, încă în luna februarie, atunci când s-a desfășurat Summit-ul 
biltarel Uniunea Europeană – Ucraina, elita politică rusească a realizat faptul că nu a interpretat corect 
interesele pe care le avea o parte din elita politică și economică de la Kiev. Îndepărtarea Ucrainei de 
Rusia, de CSI și refuzul de a adera la Uniunea Economică Eurasiatică era pusă pe seama „presiunii” 
europene și americane asupra elitelor politice și economice de la Kiev. Evoluțiile ulterioare au demon-
strat că ucrainenii erau în căutarea unui model de dezvoltare social-economică, care să le ofere instru-
mente de control asupra autorităților lor guvernamentale. Modelul eurasiatic nu oferea acest tip de 
instrumente. Chiar dacă ulterior o parte a expertizei rusești a fost mobilizată pentru a evalua modul 
în care acest stat ex-sovietic putea fi convins să renunțe la procesele de integrare europeană, eforturile 
s-au dovedit a fi inutile, iar alocările de fonduri ineficiente. Moscova a înțeles prea târziu că în Rusia 
există o penurie de experți pe Ucraina și alte state post-sovietice, iar instrumentele de presiune, așa ca 
dependența economică și gazele naturale, s-au dovedit a fi insuficiente: „Întotdeauna am considerat că 
este ușor să le analizăm sau să le controlăm prin simplul fapt că ei ne vorbesc limba... .”259

Ceea ce a urmat după războiul comercial dintre Rusia și Ucraina în vara anului 2013, dar mai 
ales după Summit-ul Parteneriatul Estic de la Vilnius (28 – 29 noiembrie 2013) a demonstrat că stud-
ierea proceselor politice din statele post-sovietice a reapărut ca și necesitate evidentă. Până la începu-
tul anului 2013, experții ruși, preocupați de analiza politicii externe, nu erau interesați de modul în 
care evoluau procesele politice din Ucraina sau cum erau împărțite schemele economice. Resursele 
erau direcționate spre scoaterea în evidență a consecințelor negative ale Parteneriatului Estic asupra 
influenței Rusiei în Europa de Est și Caucazul de Sud, spre combaterea hegemoniei americane, dar 
mai mult din perspective teoretice, de argumentare a caracterului normativ al puterii UE și al utilizării 
elementelor „hard” în politica americană. De asemenea, experții ruși au fost implicați într-un proces 
amplu de promovare a Uniunii Economice Eurasiatice.

După criza ucraineană, mai ales după anexarea Crimeei, numărul experților ruși care au criticat 
acțiunile și deciziile autorităților în ceea ce privește relația cu Ucraina s-a diminuat și mai mult. O par-
te din criticii politicii Kremlinului au emigrat în Ucraina, alții au ales alte state vestice. Cei care nu sunt 
de acord cu strategia adoptată de Kremlin nu vor mai apărea atât de des în spațiul public. Cauzele sunt 
următoarele: există tot mai puține publicații media care promovează conținut cu opinii alternative, 
experții sunt evitați sau încep să se autocenzureze. Situația este aceeași și în ceea ce privește partidele 
politice care formează opoziția rusă. Astfel, liderii partidelor politice care se află în opoziție nu vor 
aborda subiectul „anexarea Crimeei”, pentru că altfel riscă să piardă electoratul și așa foarte redus.

Conținutul viitorului parteneriat cu Ucraina devine din ce în ce mai puțin clar. Rusia nu pare a fi 
dispusă să accepte că statul vecin a ales o altă cale de dezvoltare, un alt model civilizațional, pe cel eu-
ropean. Organizațiile non-guvernamentale sau experții independenți ar putea prelua treptat funcțiile 
de negociatori. Dar, în acest caz trebuie să fie îndeplinite anumite condiții. Majoritatea dintre ele se 
referă la transparența obiectivelor și evaluarea precisă și onestă a potențialului experților de a con-

258  Potrivit publicației germane Deutsche Welle, mai multe Fonduri rusești adună deschis, sub pretextul unor cam-
panii de binefacere, resurse financiare pentru susținerea separatiștilor din regiunile Donețk și Lugansk. СМИ: Фонды из 
РФ финансируют сепаратистов в Донбассе, Deutsche Welle, 12 iunie 2015, http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B-
C%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D1%84-%D1%84%D0%B8
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0
%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B-
D%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-18514021 
259  Interviu expert relații internaționale, reprezentant al mediului academic, Moscova, martie 2015.
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tribui la elaborarea unei noi politici externe rusești. 

Concluzii 

Condițiile de dezvoltare a societății civile din Federația Rusă nu diferă conceptual de cele ale 
societății civile din Republica Moldova sau Ucraina. Totuși, există anumite particularități care permit 
evidențierea unor concluzii și recomandări specifice, reieșind în primul rând din modul în care a evol-
uat codificarea fenomenului „societate civilă”, dar și a modului în care a fost ea implicată în procesul 
de promovare a intereselor de politică externă în defavoarea unei implicări reale în dezbaterea despre 
prioritățile și conținutul acestei politici publice. Concluzia generală a acestui studiu ar fi următoarea: 
societății civile i s-a atribuit rolul de „aprobare”, „promovare”, „explicare”, „argumentare” a poziției, 
politicii și strategiei adoptate de decidenții politici. Deși, după destrămarea Uniunii Sovietive evoluția 
avea mai mult un caracter calitativ, orientată spre transformare structurală și încercare de definire a 
rolului societății civile, nu doar de identificare a celor mai bune modele normative, de codificare a 
acestui fenomen, în timp situația s-a schimbat. La nivelul opiniei publice, societatea civilă este apre-
ciată mai mult ca o categorie socială care este orientată spre obținerea unor resurse financiare sau a 
unor nevoi personale și cu prea puțină utilitate socială. Noile prevederi legislative, și anume a celor 
care se referă la sancționarea organizațiilor ne-comerciale, care primesc finanțare externă prejudiciază 
nu doar activitatea acestor instituții, dar afectează la nivel național interesul cetățeanului pentru a se 
implica și a acționa în sensul îmbunătățirii sistemului politic și a susținerii institutelor democratice.
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