„Constela!ii ie"ene”, anul II, nr. 3 (7), octombrie 2007

27

Margarita CIOBANU

Cecenia – o criz# înc# nerezolvat#
Conflictul ruso-cecen, de!i nu este unul de talia crizelor din Orientul Mijlociu, a
devenit un conflict foarte controversat la ora actual". A început ca un simplu conflict care
#inea de natura intern" a unui mare stat – Rusia –, dar s-a interna#ionalizat rapid din cauza
înc"lc"rilor masive ale drepturilor omului !i nerespect"rii normelor de drept interna#ional,
la care a aderat !i Rusia. Reac#ia târzie a comunit"#ii interna#ionale !i a organiza#iilor
interna#ionale, în special, a condus la prelungirea acestui r"zboi !i la agravarea daunelor !i
distrugerilor din Cecenia. Interesele referitoare la resursele naturale ale regiunii !i
rezisten#a aprig" a na#iunii cecene, care !i-a dorit dintotdeauna independen#a fa#" de
Rusia, a transformat o criza regional" într-un adev"rat r"zboi de secesiune, care dureaz" !i
ast"zi.
În analiza naturii conflictului ruso-cecen trebuie avut în vedere c" acesta nu
implic" competitori comuni pentru distribu#ia puterii statului sau accesul la putere. Nu
este nici un conflict orizontal între dou" grupuri etnice luptând pentru p"strarea identit"#ii
lor culturale sau luarea de pozi#ii, valori sau resurse ale puterii locale. Mai degrab" acesta
poate fi numit un conflict vertical, între autorit"#ile centrale ale unui stat federal !i ale unei
unit"#i sub-na#ionale, definit" constitu#ional drept membru al Federa#iei, dar care lupt"
pentru independen#" !i suveranitate statal" sau rela#ii confederale. Problemele
controversate sunt delimitarea puterii în interiorul unui stat versus cererile pentru rela#ii
inter-statale. Este un conflict între un popor indigen concentrat teritorial, cu o istorie a
unei suveranit"#i politice care are întâietate fa#" de anexarea for#at" a statului care pretinde
integritate teritorial" împotriva cererilor secesioniste !i de divizare. Dac" e s" analizam
pozi#ia Ceceniei, argumentul ei central se concentreaz" în jurul faptului c" lupta sa pentru
independen#" este o continuare a rezisten#ei pe care a depus-o împotriva Rusiei
colonialiste înc" din secolele al XVIII-lea !i al XIX-lea. Cecenii n-au acceptat niciodat"
anexarea lor for#at" de c"tre Imperiul Rus în 1859, dup" un r"zboi sângeros de 30 de ani, !i
nu au acceptat niciodat" integrarea #"rii ca regiune autonom" în spa#iul sovietic, în 1920.
Pentru ei Rusia reprezint" nu doar succesoarea Uniunii Sovietice, ci !i a Imperiului Rus. De
aceea, cecenii au insistat întotdeauna ca lupta lor cu Rusia s" fie perceput" în contextul
decoloniz"rii. Iar afirma#iile lor sunt bine sus#inute de probe !i date empirice care le
sprijin" cazul. Astfel, partea cecen" face referire la rezolu#ia Na#iunilor Unite din 1960, care
acorda independen#" #"rilor coloniale în baza principiului autodetermin"rii. Aceast"
rezolu#ie stipuleaz": „Subjugarea popoarelor de subjug"ri str"ine, dominare !i exploatare
constituie negarea drepturilor fundamentale ale oamenilor, fiind contrar" Cartei Na#iunilor
Unite !i este un impediment pentru promovarea p"cii mondiale !i cooper"rii... To#i
oamenii au dreptul la autodeterminare, în virtutea acestui drept ei pot s"-!i determine în
mod liber statutul lor politic !i s"-!i urm"reasc" în mod liber dezvoltarea lor economic",
social" !i cultural"”. Cu toate acestea, aceea!i rezolu#ie a Na#iunilor Unite, declar": „Orice
încercare de separare total" sau par#ial" de unitatea na#ional" de baz" !i integritatea
teritorial" a unei #"ri este incompatibil" cu scopurile !i principiile Cartei Na#iunilor Unite”,
parte care se refer" !i legitimeaz" pozi#ia Rusiei în acest conflict. Astfel, ru!ii arat" c" în
Rusia ar trebui s" fie sus#inut dreptul la autodeterminarea popoarelor, cu excep#ia celor
care doresc separarea de Rusia. Mai mult decât atât, pozi#ia Rusiei este c" popoarele care
au f"cut parte din Uniunea Sovietic" au avut ocazia s" devin" independente în momentul
destr"m"rii acesteia. Ast"zi, Rusia are dreptul legitim de a-!i ap"ra statutul ei actual !i s" ia
pozi#ie împotriva provoc"rilor externe !i interne. Pe de alt" parte, Rusia poate doar accepta
ca Cecenia s"-!i realizeze dreptul la autodeterminare sub forma unei autonomii politice
extinse, contrar voin#ei cecenilor care sus#in c" au dreptul s"-!i realizeze dreptul la
autodeterminare doar în cadrul unui stat independent.
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Aceste pozi ii contradictorii s-au reflectat în ultimele negocieri for ate dintre cele
dou! p!r i. În timp ce Rusia insista pentru negocieri asupra delimit!rii puterii cecene în
baza unui tratat interstatal, pozi ia cecenilor era de a plasa independen a cecen! ca o
precondi ie a negocierilor, pre"edintele cecenilor, Dudaiev, insistând "i pentru negocieri de
la pre"edinte la pre"edinte.
În baza dreptului interna ional exist! câteva acte mult mai disputate decât
rezolu ia ONU cu privire la decolonizare "i la dreptul popoarelor la autodeterminare. Acest
drept a fost interpretat în dou! direc ii: pe de o parte, este un drept atribuit statelor "i
grupurilor subna ionale pân! la posibilitatea form!rii unor noi state independente. Unii
avoca i, teoreticieni "i politicieni sus in, îns!, c! principiul autodetermin!rii popoarelor
este valid doar pentru popoare care se afl! sub conducere colonial!. Al ii împart opiniile
conform c!rora rezolu ia cu privire la autodeterminare trebuie interpretat! ca un drept
pentru toate popoarele, nu numai pentru cei care se afl! într-un context de decolonizare. În
felul acesta, prin recunoa"terea faptului c! Uniunea Sovietic! a fost un imperiu, liderii ru"i
resping no iunea conform c!reia noua Rusie post-sovietic! este un imperiu. Aceasta este "i
opinia care prevaleaz! în cercurile guvernelor occidentale "i în cercurile academice, de"i
sunt "i academicieni care nu sunt de aceea"i p!rere, care considerând c! actuala Rusie este
un stat mult mai artificial decât era URSS-ul, aceasta neexistând în istorie în limitele sale
decât atunci când s-a constituit ca o putere sovietic! "i a pretins s! fie recunoscut! de
întreaga lume, la fel ca "i dreptul legitim de a hot!rî singur! soarta Ceceniei, care este doar
o problem! intern!. Cu toate c!, indiferent de ce probleme are Rusia în plan intern,
conflictul cu Cecenia nu poate fi perceput altfel decât ca unul imperial. Problema
mo"tenirii Rusiei nu numai ca stat, ci "i ca imperiu care a avut sub domina ia sa numeroase
na iuni, nu a atras prea mult aten ia politicienilor din Vest sau a comunit! ii
interna ionale, mai ales în momentul destr!m!rii Uniunii Sovietice. Chiar "i Legea din
Sovietul Suprem din 1990, care acorda dreptul la independen ! republicilor autonome, a
trecut aproape neobservat! în cercurile din Vest. În afar! de deciziile proprii ale lui Stalin,
care decidea de unul singur ce republici merit! statutul de republic! "i ce republici s! fie
subordonate celor autonome, nu este nici o justificare în istorie în virtutea c!reia popoarele
care au avut republici în trecut s! merite s! devin! independente "i cele care nu au avut s!
r!mân! subordonate altora. Astfel, dac! controversele actuale asupra principiului
autodetermin!rii in doar de o retoric! inutil!, cel pu in Cecenia este cazul în care acest
principiu ar trebui s! fie m!car luat în considerare.
În viziunea Rusiei, Cecenia este perceput! ca o amenin are a terorismului "i nu o
victim! a agresiunii ruse"ti. Ambele r!zboaie au fost izolate în cadrul vie ii politice, Rusia
acordând o importan ! minor! acestora. Devenind „piatra funerar!” a puterii ruse"ti,
Cecenia a servit, pentru o perioad!, din 1999, drept creuzetul pentru restabilirea acelei
puteri. În Manifestul Sfâr!itului de Mileniu, Putin a subliniat c! Cecenia face parte
din viitorul Rusiei. Într-o declara ie de pres! din 2000, acesta ar!ta: „În opinia mea,
suportul nostru activ pentru ac iunile din Caucaz se datoreaz! nu numai unei identit! i
na ionale lezate, dar "i unui sentiment vag c! statul a devenit sl!bit "i trebuie s! devin!
puternic”. Pentru Putin, r!zboiul cecen amenin a Rusia cu dezintegrarea "i asocierea cu
alte pierderi mai mari. Teama c! zona de insecuritate din Cecenia s-ar muta spre Volga "i s-ar
r!spândi spre alte republici, rezultând o „yugoslavizare” a Rusiei, a provocat cel de al doilea
r!zboi ruso-cecen.
Dup! atacurile din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii, Putin a eviden iat
rapid leg!tura dintre Osama bin Laden "i rebelii din Cecenia, identificând fundamentalismul
islamic radical drept amenin area comun! împotriva vestului, declarând c! Rusia "i Statele
Unite ale Americii au un inamic comun, acceptând s! participe la campania american!.
Dup! 11 septembrie, Rusia devine parte a coali iei interna ionale împotriva terorismului,
iar criticile cu privire la implicarea acesteia în Cecenia trec în umbr!.
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Departe de specula iile !i argumentele de fa ad" ale Rusiei, motivele pentru care
Ceceniei nu i-a fost acordat" independen a sunt de ordin geopolitic !i economic. Alte
motive subsecvente care rezult" din acestea pot fi urm"toarele:
# Rusia nu a acceptat niciodat" separarea Ceceniei din frica de a nu încuraja !i alte republici
s"-i urmeze calea;
# anarhia rezultat" în Cecenia a înt"rit credin a Rusiei c" regiunea nu trebuie s" fie
independent" !i s" submineze îns"!i integritatea teritorial" a Rusiei;
# mai mult decât atât, petrolul este un factor destul de important pentru Rusia, având în
vedere interesul pentru principalele conducte de petrol care traverseaz" Groznâi, dar !i
temerile fa " de implicarea vestului în problema petrolului din regiune.
Dac" conflictul ruso-cecen s-a transformat rapid într-un conflict de r"sunet
interna ional, din cauza înc"lc"rilor grave ale drepturilor omului, trebuie v"zut ce a f"cut
comunitatea interna ional" pentru rezolvarea sa. Probabil mul i nu !tiu c" r"zboiul rusocecen este unul pe care vestul l-a ignorat mereu. Fiind catalogat drept un conflict intern, ce
prive!te în mod particular Federa ia Rus", r"zboiul ruso-cecen a primit cele mai pasive
reac ii, dintre toate conflictele care se desf"!oar" la ora actual" în lume. Înc" de la început,
liderii occidentali au ezitat s" intervin" în conflictul ruso-cecen, pentru a nu afecta rela iile
cu Federa ia Rus". Pre!edintele american Bill Clinton compara r"zboiul din Cecenia cu
r"zboiul civil american, iar acest r"zboi nu putea strica rela iile sale cu pre!edintele rus
Boris El ân, în opinia sa. Reac ia Statelor Unite ale Americii fa " de primul r"zboi a fost
foarte slab", de!i, dac" acestea se implicau înc" de la început, existau !anse ca cel de al
doilea r"zboi s" fie prevenit. Chiar !i în momentul intensific"rii conflictului, în 1994, când
interven ia militar" a Rusiei era mai mult decât sigur", guvernele occidentale nu au apelat
la nici un instrument interna ional pentru a aduna informa ii despre conflict sau pentru a
recurge la m"suri de diploma ie preventiv" !i mediere.
Abia la întâlnirea liderilor OSCE din 1999, administra ia Clinton a admis c"
r"zboiul ruso-cecen nu mai este o criz" intern", ci una interna ional". De!i Statele Unite ale
Americii î!i exprimaser", în sfâr!it, dorin a de a interveni !i de a contribui la rezolvarea
conflictului, acest lucru a început s" irite Rusia !i mai mult. În mod direct, Statele Unite nu
au dorit niciodat" s" se implice, diplomatic sau militar, în Cecenia, îns" nu puteau fi
indiferente când era vorba de înc"lc"rile conven iilor interna ionale de c"tre Rusia.
Criticile fa " de cel de al doilea r"zboi erau îndreptate spre brutalitatea !i atrocitatea cu
care comandamentele militare ruse ac ionau în Cecenia, liderii occidentali realizând abia
acum cât de grave sunt înc"lc"rile drepturilor omului, în special ale cet" enilor ceceni din
zon". În Congresul american r"sunau voci care propuneau expulzarea Federa iei Ruse din
G8. Dup" mai multe presiuni f"cute de pre!edintele Bill Clinton pentru monitorizarea
r"zboiului prin intermediul altor p"r i ter e, Putin a acceptat, în cele din urm", vizita
câtorva organisme !i personalit" i pe teritoriul Ceceniei – Ministrul extern al OSCE,
comisarul Na iunilor Unite pentru drepturile omului !i Crucea Ro!ie.
Cu toat" brutalitatea !i severitatea campaniei ruse în Cecenia, Rusia î!i continua
rela iile pe plan interna ional cu toate institu iile din care f"cea parte, f"r" remu!c"ri sau
aten ion"ri din partea altor membri, beneficiind chiar de fonduri mari din partea FMI,
pentru reconstruc ie. Cu toate acestea, guvernele occidentale f"ceau presiuni asupra FMI
de a nu acorda Rusiei aceste fonduri, întrucât înc"lcase conven iile interna ionale la care
era semnatar", de!i FMI nu dorea s"-!i piard" imaginea sa de garant, mai ales c" !i Rusia,
ca alte state, era membr" cu drepturi depline. În linii mari, atitudinea "rilor occidentale
fa " de conflict trebuia pus" în practic" de c"tre organiza iile interna ionale care aveau
dreptul de interven ie. Cu toate acestea, organiza iile au jucat un rol mult mai slab decât ar
fi putut, în prevenirea conflictelor, managementul, rezolu ia !i asisten a umanitar" a
acestora.
În timpul ambelor r"zboaie ruso-cecene au avut loc viol"ri masive ale dreptului
umanitar interna ional !i ale drepturilor omului. Drepturile omului constau din conven ii
interna ionale !i declara ii, dintre care multe au fost incluse în dreptul interna ional
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obi nuit, unind mai multe state i având o aplicabilitate interna!ional". Dreptul umanitar
interna!ional se aplic" doar conflictelor armate, interne sau interna!ionale. Num"rul
conven!iilor interna!ionale i al altor documente relevante este foarte mare. Acestea includ:
Declara ia Universal! a Drepturilor Omului (1948), Conven ia pentru prevenirea "i
pedeapsa crimelor "i genocidului (1948), Acordul Interna ional cu privire la drepturile
politice "i civile (1966), Conven ia împotriva torturii "i altor atrocit! i, tratamentului
inuman sau pedepselor degradante (1984), Conven ia cu privire la statutul refugia ilor
din 1951 "i protocolul ei adi ional din 1967, Conven ia pentru drepturile copilului (1989).
În context regional, mai exist" câteva conven!ii în baza ader"rii Rusiei la Consiliul Europei,
în 1966: Statutul Consiliului Europei; Conven ia European! a drepturilor omului "i
Conven ia European! împotriva torturii "i a tratamentului degradant (1987).
Ambele p"r!i implicate în r"zboi au comis viol"ri serioase în privin!a dreptului
umanitar interna!ional i a drepturilor omului, ceea ce înseamn" c" ambele p"r!i implicate
sunt la fel de vinovate i responsabile. Cu toate acestea, partea rus" aten!iona întruna
asupra viol"rilor comise de Cecenia, f"r" s" !in" cont de cele pe care le comitea singur"
zilnic. Nu exist" dubii c", în ambele r"zboaie, Rusia a s"vâr it num"rul cel mai mare de
atrocit"!i i înc"lc"ri. Aceasta este concluzia la care au ajuns câteva din rapoartele
men!ionate mai sus. Printre cele mai severe viol"ri asupra cecenilor au fost ac!iuni de
ucidere a ostaticilor în timpul primului r"zboi din Budjonovsk i Kizlyar, iar în ambele
cazuri cei mai mul!i ostatici au fost uci i de ru i. Cecenii i-au expus civilii sub focul
armelor ruse ti atunci când luptele se !ineau direct în ora e, în special în zone locuibile.
Exist" rapoarte conform c"rora cecenii au executat lideri ai satelor sau ai altor regiuni care
nu doreau s" coopereze cu ei sau preferau cooperarea cu autorit"!ile ruse. De asemenea,
partea rus" i-a acuzat pe ceceni de capturarea prizonierilor de r"zboi, pe care i-au !inut în
condi!ii drastice sau i-au maltratat, de atacurile teroriste de la Beslan i de la teatrul din
Moscova. Cu toate acestea, cei mai mul!i care au avut de suferit de pe urma acestor viol"ri
au fost cu siguran!" copii i femeile din Cecenia.
R"zboiul a fost i este o adev"rat" catastrof" pentru Cecenia, pentru poporul cecen
i pentru Rusia, de asemenea. Nu se tie înc" exact num"rul victimelor i al pierderilor, dar
se tie c" r"zboiul a fost i r"mâne unul din cele mai sângeroase din era post r"zboi rece.
Num"rul refugia!ilor este enorm. Distrugerile fizice ale Ceceniei sunt imense, încât
Ceceniei i-ar trebui zeci de ani pentru reconstruc!ia i restabilirea unei societ"!i
func!ionale, de i circumstan!ele nu sunt nici pe departe optimale. Mai mult decât atât,
r"zboiul a radicalizat politica na!ional" a Ceceniei i a poporului cecen. În mod special,
reac!iile minimale ale Occidentului, la adresa înc"lc"rilor drepturilor din Cecenia, i-au
alienat pe ceceni de la valorile i ideile occidentale. Lipsa preocup"rilor fa!" de problema
Ceceniei a condus la fertilizarea ideilor politice i religioase radicale, care înainte de r"zboi
nu aveau nici un succes (Legea Sharia, spre exemplu).
R"zboiul a fost un dezastru i pentru Rusia, pentru pozi!ia ei în lume, pentru
for!ele sale armate i pentru economie. Mult mai important, r"zboiul a fost un dezastru
pentru dezvoltarea democratic" a Rusiei, sl"bind for!ele democratice guvernamentale i
înt"rindu-le pe cele ale pre edintelui. Pe de alt" parte, au fost i reac!ii pozitive din partea
societ"!ii civile, care i-a manifestat nemul!umirile fa!" de r"zboi prin intermediul presei
ruse ti. Partidele nu au reu it s" fac" prea mult pentru rezolvarea conflictului, iar criticile
din pres" s-au diminuat treptat, din cauza intereselor în declin i a presiunilor politice i
financiare.
Ra!iunea de a fi a politicilor occidentale era de a acorda suport pre edintelui El!ân
ca garant al reformelor politice i economice. De i, în realitate, decizia de a nu interveni nu
a reprezentat un sprijin cu adev"rat pentru promovarea democra!iei în Rusia. Rusia a
trebuit s" aleag" între democra!ie i imperiu. Rusia nu poate deveni cu adev"rat o
democra!ie i, în acela i timp, s" for!eze na!iuni întregi s" r"mân" în interiorul federa!iei
sale, de i aceast" cale a ales-o chiar în 1994. Rusia a fost îndemnat" s" adere la normele i
legile interna!ionale, iar drept consecin!", normele i reglement"rile interna!ionale i-au
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pierdut din credibilitate, chiar i Conven!ia de la Geneva sau alte mecanisme OSCE.
Acceptând Rusia în Consiliul Europei în timp ce r"zboiul era înc" în desf" urare, iar
autorit"!ile ruse recurgeau la atacuri sângeroase împotriva civililor, aceast" organiza!ie i-a
subminat autoritatea.
Natura r"zboiului a intensificat necesitatea pentru asisten!" umanitar". Un num"r
mare de organiza!ii umanitare erau active în Cecenia în timpul r"zboiului, de i condi!iile în
care acestea lucrau erau extrem de dificile i periculoase. Una din cele mai grave consecin!e
a politicilor occidentale versus conflictul ruso-cecen a fost lipsa sprijinului pentru eforturile
umanitare în Cecenia. Ca i alte organiza!ii, „Medicine sans Frontieres” s-a confruntat cu
lipsa sprijinului diplomatic, care f"cea munca mai dificil", iar lipsa presiunii diplomatice i
politice din partea organiza!iilor interna!ionale i a guvernelor occidentale a costat mii de
vie!i omene ti, a condus la prelungirea r"zboiului i la extinderea acestuia spre celelalte
republici.
Prin urmare, acest conflict de dimensiuni mici, în aparen!", are repercursiuni
asupra întregii zone a Caucazului i chiar asupra întregii comunit"!i interna!ionale.
Nerespectarea tratatelor i a normelor de drept interna!ional de c"tre un stat care i-a luat
acest angajament afecteaz" i mai mult întregul sistem al securit"!ii interna!ionale,
existând pericolul destabiliz"rii acestuia i a continu"rii conflictelor i r"zboaielor în
urm"torii ani.
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