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Lumea se află acum într-un nou mileniu, în care noile riscuri şi ameninţări la adresa securităţii au 
determinat-o să reconsidere valorile general umane ce leagă între ele statele şi naţiunile. După ameninţarea blocului 
sovietic, lumea occidentală, şi nu numai, îşi reprezintă principalele riscuri, pericole şi ameninţări la adresa 
securităţii naţionale şi internaţionale atât în funcţie de schimbările majore ale mediului de securitate – accentuarea 
terorismului internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă şi decăderea statelor –, cât şi în funcţie de 
starea politică, economică şi socială a ţărilor respective. 

În acest context, se releva  complexitatea conceptului de securitate, a cărui reprezentare este antrenată de 
schimbarea socială. Astfel, nu numai că noţiunea acţionează pe mai multe dimensiuni – militară, politică, 
economică, socială şi de mediu –, ci mai mult, în studiul securităţii este necesar să se ia în considerare contextul 
local, social, cultural şi istoric al obiectului de referinţă al analizei. Putem afirma că starea de securitate a indivizilor 
trebuie să constituie punctul de pornire al oricărui studiu din acest domeniu, indiferent de nivelul analizat (naţional, 
zonal, regional sau global), întrucât omul reprezintă elementul esenţial al oricărei forme de organizare socială, iar 
gradul de realizare a securităţii acestuia se reflectă în securitatea grupului din care face parte. 

Cele mai importante pericole la adresa securităţii, precum cele menţionate anterior, au cauze ce ţin de 
sentimentul de insecuritate al individului provocat de: degradarea condiţiei umane; discrepanţele de dezvoltare 
economică atât dintre indivizi, cât şi dintre state şi regiuni; lupta pentru putere; interesele divergente manifestate de 
la nivel de individ până la nivel de alianţe etc. Din aceste motive, este evident faptul că nu putem vorbi despre 
realizarea stării de securitate naţională, zonală, regională sau globală în medii în care individul nu se simte protejat. 
Dacă un individ este ameninţat, atunci atât securitatea grupului din care face parte, cât şi a altor comunităţi 
relaţionate este ameninţată.  

Dacă toate grupurile sociale doresc să realizeze şi să conserve starea de securitate, atunci ele trebuie să 
pornească de la asigurarea securităţii individuale, pe baza principiului conexiunii intrinseci a umanităţii. La rândul 
său, individul trebuie să înţeleagă şi să se conformeze sumei de reguli de influenţare şi control social al 
comportamentelor individuale, modelelor specifice şi stabile de organizare şi desfăşurare a interacţiunilor dintre 
indivizi şi grupurile sociale orientate spre satisfacerea unor nevoi de bază, valorilor şi intereselor cu importanţă 
esenţială, strategică, pentru menţinerea colectivităţii sociale stabilite de instituţiile sociale. De cele mai multe ori, 
viziunea instituţiilor/organizaţiilor asupra procesului de realizare a securităţii este mult mai cuprinzătoare decât 
aceea a individului uman, a cărui acţiune are drept temei principal securitatea personală sau, cel mult, a grupului din 
care face parte, excluzând-o pe cea a formelor superioare de organizare socială. 
 

Securitate, cultura de securitate – delimitări conceptuale 
 
 Ca element acţional, securitatea este capacitatea unui sistem de a-şi conserva caracteristicile funcţionale sub 
acţiunea unor factori distructivi sau care pot să-i provoace astfel de mutaţii, încât să devină periculos pentru mediul 
înconjurător sau sănătatea oamenilor care se află în zona de risc.  
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Până în anii 1980, se poate spune, referitor la conceptul de securitate, ca avea un rol subsidiar în analizele 
geopolitice, fiind dezvoltat cu precădere în domeniul militar, în cadrul studiilor strategice1 şi relaţionat cu 
principalele concepte care sunt dezvoltate în şcolile relaţiilor internaţionale. 

Actual context al noţiunii de securitate conduce la analiza calităţii unui fenomen, proces, produs sau sistem 
din perspectiva stabilităţii acestora. Securitatea devine, astfel, elementul determinant al calităţii, ducând, în acelaşi 
timp, la recunoaşterea rolului hotărâtor al riscului rezultat din dinamica acţiunilor, risc acceptat (tolerat) sau 
compensat (tratat) în funcţie de costul care poate fi suportat. 

Privită în ansamblu, securitatea, este un drept fundamental al fiinţei umane. Ea reprezintă o stare în care 
pericolele şi condiţiile care ar putea provoca daune fizice, psihice sau materiale sunt controlate într-o manieră care 
permite apărarea sănătăţii şi bunăstării indivizilor şi ale comunităţii umane. Securitatea este rezultanta unui 
echilibru dinamic între diferitele componente ale mediului de viaţă dat. 

Securitatea, în general, poate fi abordată dintr-o multitudine de perspective. Modelul teoretic de analiză a 
acestui concept elaborat de reprezentanţii Şcolii de la Copenhaga (B.Buzan, Bob McKinlay) prezintă factori din 
cinci sectoare principale ce afectează securitatea colectivităţilor umane şi anume: militar, politic, economic, social şi 
de mediu. Un alt factor important ce contribuie la securitate şi trebuie luat în calcul în cadrul analizei este 
reprezentat de performanţa guvernării unui stat, de care depinde, în fapt, şi gradul de dezvoltare a unei ţări. 

Se poate vorbi chiar de o diferentiere a  modului de percepere a securităţii, din prisma intereselor naţionale, 
pe următoarele niveluri: global, regional, naţional, avându-se în vedere şi securitatea individuală, care capătă o 
importanţă din ce în ce mai pregnantă în cadrul strategiilor naţionale de securitate. În limbajul comun se poate 
afirma  că o comunitate este în siguranţă dacă membrii ei se simt securizaţi2. 

 În elaborarea strategiilor naţionale de securitate actuale se observă un intens proces de reconstrucţie prin 
care sunt reconsiderate spaţiile sociale, economice şi culturale, iar pe acest fond trebuie avut în vedere potenţialul de 
insecuritate, definit prin efectele produse de vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, sfidări, provocări, agresiuni.  

Prin cultură, în general, se poate înţelege o colecţie de credinţe, norme, obiceiuri, atitudini, reguli şi practici 
comune pentru un anumit grup organizaţional. Când vizează un anumit domeniu, aceste elemente se constituie în 
cultura specifică domeniului respectiv.  

Cultura de securitate reprezintă o sumă de valori, norme, atitudini sau acţiuni care determină înţelegerea 
şi asimilarea conceptului de securitate şi a celorlalte concepte derivate: securitatea naţională, securitatea 
internaţională, securitatea colectivă, insecuritate, politică de securitate etc. 

În elaborarea modalităţilor de creare şi promovare a unei culturi de securitate la nivelul indivizilor, este 
foarte important să se ţină seama şi de valorile care caracterizează o anumită societate. Aceste valori sunt diferite, 
pentru că şi lumea este diferită. Important este ca, în perpetua construcţie a mediului de securitate de care omenirea, 
în prezenţa numeroaselor vulnerabilităţi, are atâta nevoie, să se ţină seama de ele, să fie adică respectate. Valorile 
lumii asiatice, ale civilizaţiei sinice, ale celei hinduse, ale celei islamice, japoneze, africane, slave, ebraice etc. nu 
sunt toate aceleaşi cu ale civilizaţiei occidentale. Unele sunt chiar complet diferite. 
Dar un mediu de securitate viabil nu se poate constitui decât pe baza respectului valorilor, al tuturor valorilor.  

Într-un sens mai larg, cultura de securitate vizează modalitatea de abordare a lucrărilor, a concepţiilor 
membrilor organizaţiei, a atitudinilor, opiniilor, tradiţiilor, percepţiilor, idealurilor, standardelor etice, din 
perspectiva conceptului de securitate. În mod explicit, dacă ne referim la atitudinea faţă de risc, la regulile şi la 
practicile pentru minimizarea acestuia, vorbim despre cultură de securitate sau cultura securităţii. Din aceasta 
perspectiva, problematica terorismului si conexa acestui fenomen se defineşte ca unul din riscurile majore la 
adresa securităţii. 
 
II. Consideraţii asupra dinamicii fenomenului terorist. 
 

În literatura de specialitate1 se apreciază că epoca 1960-2000 marchează începutul perioadei aşa zisului 
terorism modern. Deosebirea dintre noile forme şi manifestări şi cele specifice perioadei anterioare constă şi în 
schimbarea ţintelor. Astfel, dacă anterior anilor 60 erau vizate în principal personaje politice cu vederi opuse celor 
propagate de varii grupări teroriste, o caracteristică a terorismului modern ar fi aceea ce vizează nu atât ţinte din 

 
1  Cristian Troncotă, coordonator, Neliniştile insecurităţii, Editura Tritonic, 2005, p. 387. 
3 Mireille Rădoi, Serviciile de informaţii şi decizia politică, Editura Tritonic, 2005, p. 9 
4 Ilie Botoş, „Dinamica fenomenului terorist de la terorismul clasic la terorismul suicidar” – Revista „Terorismul azi”, vol. 
XXIV – XXVII, an III, 2008 
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rândurile decidenţilor politici, ci din populaţia civilă. Astfel, factorul de presiune se deplasează, iar reacţia, firească 
de altfel, a opiniei publice faţă de astfel de manifestări e de natură a genera presiune asupra clasei politice. 
  Se sesizează de asemenea şi o schimbare în obiectivele urmărite de organizaţiile teroriste, de la exercitarea 
unor presiuni punctuale, conjuncturale în multe situaţii, la încercarea de a defini noi realităţi politice şi ideologice. 
De altfel, daca privim scopul Jihad-ului (războiul sfânt), vom vedea ca acesta este în principal răspândirea globală a 
islamismului. 

În prezent operează organizaţii teroriste cu vocaţie transnaţională, al căror mod de acţiune este coordonat, 
organizat, şi beneficiază de multe ori inclusiv de mediatizarea actelor lor. Diseminarea informaţiilor legate de 
săvârşirea actelor teroriste se realizează prin mijloace media naţionale, internaţionale, ori prin canale proprii, gen 
site-uri web, posturi de televiziune proprii, etc. 

Rezultatul nu este doar de natura poate impropriu numita publicitară, ci creează şi o presiune psihologică 
simultan cu atingerea unor scopuri de prozelitism. Acesta poate fi chiar şi un mod de strângere de fonduri . 

Existenţa terorismului are ca motivaţie şi interpretarea proprie dată realităţilor de către membrii unei grupări 
teroriste. In acest context, legitimarea acţiunilor lor la nivelul opiniei publice şi tentativa de persuadare a publicului 
asupra justeţei cauzei lor sunt esenţiale. Se poate afirma, din aceasta perspectivă, că suntem în faţa unui antagonism 
între valorile şi metodele de acţiune ale unei grupări teroriste, pe de o parte, şi însuşi conceptul de securitate umană, 
pe de altă parte. 
 
 
III. Securitatea umană – dimensiune centrală a securităţi 

După încheierea războiului rece, securitatea internă a statelor, adică securitatea populaţiei lor, începe să facă 
obiectul atenţiei comunităţii internaţionale. Pentru prima dată în 1991, Consiliul de Securitate califica drept 
ameninţare la adresa păcii o atingere a securităţii civililor din interiorul unui stat, deschizând prin aceasta poarta 
tuturor consecinţelor capitolului VII-lea al Cartei ONU, inclusiv folosirea forţei. Această intervenţie umanitară a 
fost urmată de altele, atunci când comunitatea internaţională a apreciat că într-un stat sau altul s-au încălcat 
drepturile fundamentale ale omului, că astfel se afla populaţia respectivă într-o avansată stare de insecuritate. Noua 
orientare a politicii de ajutor în sprijinul dezvoltării umane o reprezintă punerea individului uman şi a populaţiilor în 
centrul preocupărilor internaţionale.  

Accentul pus pe individ şi pe populaţia căruia acesta aparţine, indiferent de rasă, religie, etnie etc., a condus 
la o cristalizare a manierei de definire a conceptului de „securitate umană globală”. 

Într-o accepţiune relativ largă, securitatea umană globală vizează nu doar un ansamblul ameninţărilor la 
adresa individului şi a populaţiei căreia acesta aparţine, ci semnifică preocuparea tuturor factorilor responsabili 
statali şi nonstatali de a asigura binele fiinţei umane în totalitatea sa. În acest context, se au în vedere toate tipurile 
de ameninţări ce pot afecta, semnificativ, consistent şi pe o perioadă de timp mare, fiinţa umană fizic, psihic, 
material, dar şi dezvoltarea acesteia liberă şi durabilă. 

Securitatea umană globală reprezintă o preocupare constantă a ONU2 care, prin organismele sale 
specializate, acţionează în direcţia instaurării acestei stări benefice fiinţei şi comunităţii umane internaţionale. În 
acest context, obiectivul fixat de ONU, în termeni de securitate, este o lume liberă de frică. Totodată, se recunoaşte 
că pe lângă ameninţarea militară există şi alte pericole grave ce planează asupra securităţii umane. Printre acestea se 
numără: 
♦ violarea sistematică a drepturilor omului într-o serie de state ale lumii; 
♦ interdicţia ca organizaţiile umanitare să ajute populaţia aflată în condiţii precare de existenţă; 
♦ încălcări repetate ale dreptului umanitar internaţional; 
♦ dezvoltarea criminalităţii transnaţionale; 
♦ inegalitatea şanselor în ceea ce priveşte accesul tuturor la educaţie, îngrijiri de sănătate, protecţie socială etc. 
Există o serie de surse ale securităţii. Printre acestea, potrivit studiului lui Julliette Voinov-Kohler, se află: 
♦ securitatea economică (şomaj); 
♦ securitatea utilizării (accesul la muncă, sărăcie, munca copiilor); 
♦ securitatea alimentară (accesul inegal la hrană); 
♦ protecţia sănătăţii (existenţa unor boli grave, accesul diferit şi diferenţiat la asistenţă medicală); 
♦ securitatea mediului (poluarea apei, solului, aerului, tăierea pădurilor, catastrofe naturale); 

 
5 United Nations Convention Against Transnational Organised Crime and the Protocols thereto – United Nations, New York, 
2002 
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♦ securitatea personală (violenţa fizică, violenţa domestică, abuzul asupra copiilor, probleme specifice sexului, 
demnitate umană, droguri etc.); 
♦ securitatea culturală (atingerea adusă sistemului de valori, discriminare, opresiune); 
♦ securitate politică (conflicte interstatale, libertatea de expresie, tortură, represiune, violarea drepturilor omului. 

 Conceptul  de securitate a individului are în centrul său individul ca element al societăţii, atenţia 
concentrându-se nu pe stat ci pe comunitatea din care face parte individul. Securitatea individului sau securitatea 
umană în sens restrâns vizeaza asigurarea integritatatii fizice a individului împotriva oricărei forme de violenţă, 
indiferent de sursa ei. Lato sensu, presupune existenţa unei bunăstări a individului din punct de vedere economic, 
social, cultural etc. 

Din punctul de vedere al psihologiei, securitatea este o nevoie fundamentală a fiinţei umane, motiv pentru 
care, cea mai mare parte a indivizilor caută să obţină securitatea prin toate mijloacele. Ameliorarea securităţii în 
calitate de obiectiv explicit poate constitui o forţă mobilizatoare considerabilă. 

Securitatea individului este mai mult decât absenţa riscurilor şi ameninţărilor la adresa integrităţii fizice sau 
psihice a unei persoane sau a alteia, este o stare în care pericolele şi condiţiile care pot provoca atingere unei fiinţe 
umane sunt controlate în aşa fel încât individul este apărat sub toate aspectele. Securitatea individului se poate 
considera ca fiind o stare ce rezultă din echilibrul dinamic ce se stabileşte între diferitele componente ale mediului 
de viaţă dat. Ea este rezultatul unui proces complex în care fiinţa umană interacţionează cu mediul său ambient.  

În concluzie, securitatea individului presupune  mai mult un  control adecvat al pericolelor , decat 
eliminarea lor totala, fapt imposibil intr-o ecuatie atat de complicata ca cea sociala sau psiho sociala. 
 
IV. Dimensiuni psihosociale ale fenomenului terorist; Structura şi modurile de acţiune ale unei grupări 
teroriste 

 
Cum am afirmat, regula este că acţiunile teroriste se fundamentează pe o interpretare subiectivă, deformată, 

a realităţii, pe un sistem de valori distorsionat, diferit de ceea ce societatea acceptă. Unul din scopurile membrilor 
unei grupări teroriste este de a induce propriile valori restului societăţii. Conflictul dintre autorităţile statale, ca şi 
gardieni ai valorilor unanim apărate şi terorişti, îşi are sursa primordială în acest antagonism.  

Se poate spune că, din această perspectivă, terorismul primeşte o definiţie cuprinzătoare, conform căreia, 
„reprezintă o forma ilegală de violenţă politică” (Curtis F. Jones, „Terorismul: cauze şi remedii”, Focus Security, 
2001). În mod cert, persoanele care aderă la grupări de tip terorist prezintă o serie de caracteristici psihologice. 
Potrivit opiniilor exprimate de Wielfred Bion, în lucrarea „Ganduri secunde. Lucrări selectate de psihanaliză” - ed. 
S. Freud, New York, 1993, p. 42-55, aderarea unei persoane la un grup poate spori încrederea în sine, poate da sens 
existenţei acelei persoane. Atunci când indivizii sunt „înregimentaţi într-un grup, conduita şi părerile lor vor fi 
influenţate de acest forţele dinamicii de grup”. Regulile definite de Bion se aplica si dinamicii de grup a 
comportamentului terorist. Din punctul de vedere al manifestărilor exterioare, obiective, se pot identifica 3 tipuri de 
comportament de grup:   

• grupul „ luptă - fugă” – ale cărui acţiuni se traduc fie prin fugă, fie prin lupta faţă de obiectul 
perceput ca inamic;  

• grupul de „ dependenţă” – care acţionează doar la comanda unui lider, în raport cu direcţiile trasate 
de acesta;  

• grupul de „înfrăţire” – ale cărui acte se subsumează ideii unui conducător mesianic. Desigur, cu 
toate că membrii unui grup sunt tributari fiecare în parte frustrărilor personale şi trăsăturilor 
personale, coeziunea unui grup sporeşte în faţa unei ameninţări externe. Astfel, s-a afirmat ca 
„grupul este esenţial pentru a selecta şi interpreta ideologia” (Martha Crenshaw-„ The Psychology 
of Political Terrorism”, ed.M. G. Hermann, 1983, p.148) 

In acest context, anumite particularităţi le prezintă analiza atentatelor sinucigaşe. În viziunea prof. Boaz 
Ganor (ITC Herzylia, Israel), atentatul sinucigaş este o metodă tactică, operaţională, în care cea mai importantă 
componentă a atacului este legată, în mod direct, de moartea atentatorului. In condiţiile în care rezonanţa publică şi 
efectele distructive concrete ale unor astfel de acte sunt majore, metoda atentatului sinucigaş este folosită de 
grupările teroriste, o predilecţie în acest sens înregistrându-se la grupările islamiste („The Israel War on Hamas-
Understanding its Causes and Stakes – ITC Herzylia, Israel). Atentatul sinucigaş este pregătit şi dus la îndeplinire în 
raport de anumite faze şi etape, de diferite naturi, atât psihologico-ideologică, cât şi tehnico-tactice.  

Candidatul la postura de SHAHID este într-o primă fază recrutat, prin intermediul propagandei, în multe 
cazuri şi cu contribuţia familiei, apoi parcurge procesul de îndoctrinare, în care i se „impregnează” ideea necesitaţii  
sacrificiului suprem pentru cauza sfântă. O importanţă aparte o prezintă antrenamentul mental, care determină 
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însuşirea de către viitorul SHAHID a unor proceduri de autocontrol şi autoreglare psihosenzorială având drept scop 
estomparea afectelor recrutului, spălarea creierului şi , în final, programarea pentru suicid.  

Studiile de specialitate au relevat ca aceste persoane au un grad ridicat de sugestibilitate, sunt marginalizate 
social, de multe ori cu o educaţie precară. Din nou, însă, factorul cheie îl reprezintă grupul / gruparea / organizaţia 
implicată în utilizarea acestui tip de tactici teroriste3. 
 
 

CONCLUZII 
 

Existenţa terorismului include ca motivaţie şi interpretarea proprie dată realităţilor de către membrii unei 
grupări teroriste. În acest context, legitimarea acţiunilor lor la nivelul opiniei publice şi tentativa de persuadare a 
publicului asupra justeţei cauzei lor sunt esenţiale. Se poate afirma, din aceasta perspectivă, că suntem în faţa unui 
antagonism între valorile şi metodele de acţiune ale unei grupări teroriste, pe de o parte, şi însuşi conceptul de 
securitate umană, pe de altă parte. 
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