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Abstract 
Information is the key element of every day human 

existence. The fast development of the media makes, at the 
beginning of 21st century, every earthly life to be governed 
by information. In the other way, the information means 
manipulation. And this, in the hands of the great powers 
turns into a redoubtable weapon for crowd control. Along 
time, history has witnessed many situations where reliance 
on the information they decided the destiny of a nation, they 
decided the destiny of the presidents, or people's life. That is 
why this paper tries to bring a little light on how information 
has changed the destiny of the world. 
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Un element esențial al dezvoltării relațiilor internaționale și intrinsec, al geopoliticii, 

îl constituie informația. Accesul la informație a permis consolidarea statelor, nașterea 
strategiilor de atac și de cucerire, exploatarea punctelor vulnerabile ale zonelor de interes 
politic și/sau economic, instigarea la acte de violență, decăderea unor regimuri politice și 
ascensiunea altora. 

Informația este cea care modelează conștiințe, dezvoltă atitudini, naște idealuri. 
Informația permite conștientizarea națiunilor ca un tot unitar, sau destrămarea acestora. 
Direcția de mers a statelor e creionată de o serie de interese geostrategice. Astfel, secolul 
XXI poate fi numit ”sclavul informației”, statut moştenit cu „succes” de la predecesorul 
său. 

Evoluția tehnologică a dus la dispariția ”zidurilor” geografice, distanțele fizice s-au 
”topit”, permițând oamenilor, indiferent de colțul de lume în care se găsesc, să acceseze 
cele mai noi știri, chiar în timp real. Acest fapt prezintă însă și efecte secundare. 
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Mijloacele de comunicare în masă, sunt folosite drept arme, îndreptate spre sferele 
de interes ale anumitor grupuri. Informația este prelucrată de către sursele media. Prin 
procesul de prelucrare se poate interveni într-un mod agresiv asupra știrii, aceasta ducând 
nu la o mai bună cunoaștere a mediului politic, social, cultural etc ci la o adevărată 
dezinformare a societății globale. Dezinformarea atrage după sine, în mod inevitabil, 
destabilizarea, vulnerabilizarea societăților vizate. 

Campaniile de slăbire a structurilor naționale, nu au un caracter unilateral, ci 
bilateral, deoarece se produc atât pe plan intern, prin intermediul știrilor, talk-show-urilor 
și declarațiilor publice, cât și pe plan internațional, prin campaniile desfăşurate, în acest 
context al globalizării, prin marile trusturi de presă, în special prin intermediul posturilor 
de televiziune cu acoperire mondială. 

Alvin Toffler atrage atenția asupra faptului că mijloacele de comunicare în masă se 
pot transforma în victimele puterii, fiind la fel de incapabile să realizeze veridicitatea unei 
știri, ca și cei cărora li se adresează.În lucrarea Puterea în mișcare, Toffler prezintă 
tipurile de ”înșelăciuni” prezente în ”masele de date”: 

 
- Tactica omisiunii – excluderea faptelor relevante sau a celor care conferă 

echilibru; 
- Tactica generalității – detaliile care-ar putea duce la opoziție birocratică sau 

politică sunt glosate cu un aer de abstracție aeriană; 
- Tacticile temporizării – amânarea transmiterii unui mesaj până când e prea târziu 

că receptorul să mai facă ceva; 
- Tactica pipetei – datele, informațiile și cunoștințele sunt picurate în doze mici, la 

intervale mari, în loc de a fi compilate într-un singur document. Astfel, configurația 
evenimentelor se fracturează și devine mai puțin vizibilă pentru receptor; 

- Tactica valului seismic – nemulțumirea receptorului cu privire la conținutul redus 
de informație îl determină pe jucător să-i furnizeze o gamă amplă de date, care să nu-i 
ofere posibilitatea identificării faptelor esențiale; 

- Tactica vaporilor – alături de câteva fapte reale se lansează un nor de zvonuri 
vaporoase, împiedicându-i pe receptori să le discearnă pe unele de altele; 

- Tactica suflatului înapoi – o poveste falsă e plantată în străinătate pentru a fi 
culeasă și retipărită în presa de-acasă. Această tactică este folosită de către agențiile de 
informații și propagandă; 

- Tactica minciunii gogonate – se bazează pe ideea că dacă o minciună e destul de 
macro, va fi crezută mai ușor decât orice număr de simple micro-minciuni; 

- Tactica inversării – pur și simplu întoarce pe dos un mesaj dat.84 

 
Pe lângă dezinformare, națiunile se confruntă și cu o sărăcire vizibilă a conținutului 

informațional. Se produce o concentrare masivă a oamenilor pe surse rapide și perisabile 
de informare, ceea ce nu le permite crearea, dezvoltarea și consolidarea unui fond care să 
le ofere posibilitatea unei interpretări proprii. Informația e luată direct și acceptată sau nu, 
                                                 
84 Alvin Toffler, Puterea în mișcare, Editura Antet, Prahova, 1995, pp. 276-277 
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în funcție de charisma prezentatorului tv, de încrederea în anumite publicații, sau pur și 
simplu de încărcătura senzațională a știrii. 

Se creează astfel o uniformizare a societăților. Sub falsă impresie a libertății, omul 
se lasă pradă conformismului și frustrării. Au loc campanii de slăbire internă a societăților 
prin intermediul mesajelor și programelor promovate. Treptat dispar clasele de dezvoltare 
educațională. 

Publicul instruit prin cultură difuzată de instituțiile de învățământ și cărți a apus.85 
Elita culturală e vag conturată și identitatea națională dispare treptat. Națiunea nu se mai 
conștientizează, cetățenii se simt stingheri unii față de alții, apare lipsa de unitate. O 
națiune slăbită și străină de ea însăși devine ușor de manevrat și de direcționat. 
Manipularea face ca individul să aibe certitudinea că deține controlul asupra vieții sale și 
a deciziilor pe care le ia, datorită informației variate la care are acces, cultura de masă 
este însă o” deșteptare falsă”, o cufundare într-o mediocră cunoaștere. Dacă punem în 
balanță un regim democratic și unul totalitar, putem observa că primul, oferind un flux 
mare de informație cetățenilor, are asupra lor același efect ca și cel de-al doilea, care le 
îngrădește accesul la cunoaștere,” nivelarea”, contopirea într-o masă amorfă.  

”Cultura de masă vehiculează prioritar anumite valori (tinerețe, frumusețe feminină 
sau masculină, confort, consum) și elaborează o mitologie proprie (vedete).”86 
Destabilizarea internă are loc și prin inducerea unui individualism exacerbat. Omul 
ajunge să fie interesat doar de nevoile sale fizice, prezente la baza piramidei trebuințelor, 
care au pentru el și un caracter imediat. Nematerializarea acestora duce la apariția unui 
conflict interior, născător de frustrări, care se poate extinde la nivel de grup și/sau de 
societate, ciocniri de stradă, revolte față de conducerea de stat. Nemulțumirea duce la 
acceptarea aproape instantanee a oricărei soluții vehiculate de principalele trusturi de 
informare. Schimbarea e văzută ca fiind benefică, fără a se filtra în prealabil natura și 
consecințele eventualei modificări. Masele reacționează așa cum au fost create să 
reacționeze, la unison. 

O altă problemă, o reprezintă nevoia constantă de consum. Consumerismul 
promovat de canalele media, nu face altceva, decât să încetinească și să diminueze până 
la dispariție, procesul de producție. Acest lucru duce inevitabil la dependență economică 
față de națiunile” încă” producătoare. Dependența naște problema vulnerabilității, a 
incapacității de dezvoltare totală. Invariabil atrage după sine acceptarea unor produse și 
servicii cu un grad calitativ redus, cheltuieli ridicate destinate importurilor, deteriorarea 
sănătății la nivel de națiune, diminuarea nivelului de trai etc. 

Omul nou este victima campaniilor de promovare a alimentelor de tip fast-food, a 
semi-preparatelor și a produselor extra-procesate, a hainelor de firmă, a ambalajelor 
strălucitoare, a sărbătorilor și tradițiilor de import. Individul se află în ipostaza de a 
prelua” nevoile” induse, nu cele necesare lui. 

Adoptarea obiceiurilor și tradițiilor altor popoare, precum și negarea și uitarea celor 
naționale creează o stare de ambiguitate, atât la nivel de individ, cât și la nivel de popor. 
                                                 
85 Sergiu Tămaș, Dicționar politic. Instituțiile democrației și cultura civică, Editura Academiei 
Române, București, 1993, p. 167 
86 Ibidem, p. 167 
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Duc la dispariția lui, la lipsa nevoii de atașament față de țară și de simbolurile naționale. 
Individul devine un veșnic” călător” prin sine și aiurea. Reactivarea și îmbunătățirea 
memoriei colective sunt esențiale pentru preîntâmpinarea deteriorării conștiinței 
naționale, a desprinderii de istoria și tradiția care stau la baza existenței spirituale și 
materiale ale unui neam. 

Astfel,”războaiele media”, pot căpăta un caracter local, național, regional sau 
internațional, în funcție de locația, importanța și accesul la sursa dorită, a grupurilor de 
interes. 

Pe lângă destabilizarea internă, o altă modalitate de a interveni în politica și structura 
organizatorică a unui stat, este” exilarea” acestuia prin intermediul mesajelor menite să 
determine reacția opiniei publice internaționale. Există companii care se ocupă cu” 
”intoxicarea” opiniei publice mondiale, la cerere”.87 

Consecințele acestui fapt se văd în diminuarea turismului, scăderea și/sau absența 
numărului de investitori, atacuri fizice și verbale, îndreptate de comunitățile 
internaționale la adresa popoarelor aflate pe lista neagră. 

Ostracizarea societăților de către opinia publică, entitate tot mai prezentă în viața 
socială, are loc pe fondul inducerii unor stări de neliniște, de ură și dezaprobare. În 
condițiile prezentate mai sus, mentalul uman devine ușor de modelat și manevrat. 
Acțiunile forțelor interesate de o anumită zonă geostrategică, se construiesc astfel pe 
”voința” opiniei publice internaționale, au astfel acoperire și nu pot fi scoase în ilegalitate. 
Nu vizează atingerea anumitor scopuri meschine, ci urmăresc restabilirea ordinii și 
bunăstării sociale. Diminuarea cunoștințelor și lipsa capacității de prelucrare a 
informațiilor primite, după cum am văzut mai sus, fac că masele să reacționeze din 
instinct, preîntâmpinând, în viziunea lor, un posibil atac la adresa propriei siguranțe, 
neavând habar în ce colț al lumii se află națiunea la care știrea face referire, sau care e 
istoria ei, ce limbă vorbește, care sunt obiceiurile zonei etc. 

Media a reușit să diminueze la maxim caracterul său inițial, de simplu mijloc de 
”transportare” a informației și să se transforme într-o adevărată fabrică de producere și 
modelare a știrilor și nu numai și a conștiințelor umane. 

Existența pe piața media a unui număr redus de agenții de presă internaționale de 
prestigiu, duce la apariția monopolului asupra informației ce urmează a fi diseminată la 
nivel global. Impactul este direct și sigur. Veridicitatea informației nu este negată, iar 
orice încercare de reabilitare a situației, din partea unor surse mici, nu are sorți de 
izbândă. 

Cele mai expuse unui șoc informațional, sunt statele de periferie, cele în curs de 
dezvoltare și/sau cele care au făcut parte din fostul bloc comunist. Asta nu exclude 
existența unor astfel de procedee în statele dezvoltate, ci aduce în discuție slăbiciunea 
acestor zone. Conceptele de libertate și bunăstare, care pot duce la redresarea populațiilor 
din sectoarele menționate mai sus, au fost crud mutilate de tot ceea ce înseamnă sursă 
audio, video, print și/sau virtuală de furnizare a informațiilor. Bruscarea societăților, sub 
falsă impresie de salvare și redresare, nu face altceva decât să creeze haos în interiorul 
acestora. Incapacitatea de adaptare la un mediu, la o ideologie, la un curent, considerat 
                                                 
87 http://aim.pro.tc 
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benefic pe toate palierele societății trage în jos comunitatea respectivă. Informația 
fascinantă care promovează ideea libertății, este în realitate un miraj, o capcană. De ce? 
Deoarece mulți percep termenul de libertate ca un concept ce e îngăduie orice 
faptă,”legile sunt făcute pentru a fi încălcate”. Regimul democratic apare ca fiind unul 
permisiv, plin de promiscuitatea interzisă sau permisă la nivel redus anterior. Individul 
însă, indiferent de regim și de modul de percepere a acestuia, se naște liber, dar de-a 
lungul vieţii, pretutindeni este în lanțuri, după cum menționa Jean-Jacques Rousseau. 
Fabricarea de imagini și transformarea cetățenilor unei țări într-un ”public captiv” a 
devenit una din căile de a domina un spațiu geopolitic prin ”ocuparea spirituală și 
ideologică””.88 

Încheierea Războiului Rece nu a pus capăt tendinței de împărțire a lumii în sfere de 
influență. Trecerea de la un sistem internațional bipolar, care prevedea împărțirea lumii 
între SUA și URSS, la unul unipolar, condus de America nu a avut drept rezultat 
încheierea conflictelor armate și a tensiunilor din zonele ”eliberate” ale lumii. Din poziția 
de hegemon, SUA se vedeau îndreptățite și nevoite să-și extindă influența și să se 
infiltreze în zonele esențiale ale planetei, ca să poată preîntâmpina trezirea ”ursului” rus, 
dezvoltarea statelor asiatice (China, Japonia, India) și a ține sub control lumea 
musulmană, destul de instabilă. Visului american, a început astfel să-și facă simțită 
prezența în fiecare colț al lumii într-un mod pasiv, la început, prin intermediul filmelor cu 
mesaje propagandiste, a muzicii și revistelor. Visul american a devenit un drog pe care 
fiecare dorea să-l încerce. 

Astfel, sfărşitul secolului al XX-lea ca şi începutul secolului al XXI-lea nu mai este 
unul exclusiv al conflictelor armate, ci unul mixt, în care se pare că prind teren conflictele 
psihologice. De pildă să luăm în calcul toate evenimentele petrecute la sfârşitul secolului 
şi mileniului totodată, trecut. Perioadă de maximă activitate a serviciilor secrete 
răspândite de-a lungul planetei, cu numeroase intrigi ţesute la nivel internaţional, unele 
dibuite, altele mai puţin descâlcite de către instituţiile mass-media. Toate având un scop 
determinat: alinierea popoarelor lumii într-un singur crez: „D-zeul unic”, reprezentat în 
acea perioadă de axa Moscova-Washington. Cu această ocazie, orice nu era cu dorinţa 
diriguitorilor planetei (marile puteri din prezent, cele oficiale şi care îşi arogă acest merit, 
ca să nu producem o confuzie adoptând şi adaptând celebrele teorii conspiraţioniste) era 
supus unui şir de transformări la nivel de cultură de masă pentru ca, la final, rezultatul să 
fie cel dorit de iniţiatori. Cum altfel s-ar putea explica nebunia din decembrie 1989, 
începută imediat după întâlnirea Bush-Gorbaciov89 din decembrie a aceluiaşi an? În ce 
categorie ar putea fi inclus atacul informaţional declanşat asupra Balcanilor, cu un 
asemenea efect asupra României? 

A fost practic momentul în care nemaiavând niciun zid în calea propagandei proprii, 
axa pomenită mai sus a început prelucrarea populaţiei din zonă, reeducarea şi readucerea 
acesteia la ordine şi disciplină, aşa cum îşi doreau doreau de foarte mult timp să se fi 
făcut (în paranteză fie spus, niciodată, marile forţe militare şi politice ale planetei nu au 
                                                 
88 Sergiu Tămaș, op.cit., p. 223 
89 Întrevederea din 2-3 decembrie 1989 a fost evaluată, ulterior, de însuşi Gorbaciov ca fiind o 
"cotitură istorică" pentru regiune 
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fost de acord cu apariţia micii Românii ca stat de sine stătător în zonă, dată fiind situarea 
strategică a acestor ţinuturi care odată reunite sub un singur ţel şi crez naţional ar fi opus 
oarecare rezistenţă în calea scopurilor celor mari. Iar ceea ce se petrece la ora actuală în 
raportul Bucureştiului cu marile capitale europene, via Budapesta, poate fi la fel de uşor 
încadrat la categoria dispariţiei statului naţional român unitar). Chiar dacă oficial nu o 
recunosc, prin asaltul, ca să nu spunem, atacul terorist informaţional la care sunt supuşi 
locuitorii de la nord de Dunăre, este realizat cu o singură dorinţă: reducerea la tăcere a 
valorilor şi credinţelor locale, otrăvirea rădăcinilor naţionale şi recolorarea stindardului. 
La urma urmei, ce reprezintă România, ca şi Bulgaria, Serbia, ori Grecia, ca să mergem 
un pic mai jos pe harta Europei? Simpli pioni pe o tablă de şah cu care se joacă după 
bunul plac cei care deţin frâiele lumii... 

Revenind la cumplitul război informaţional din prezent, un rol esenţial în distrugerea 
valorilor culturale, în manipularea grosolană a mentalului colectiv din zonă, îl are presa 
şi, mai nou, internetul. Dezvoltarea extrem de rapidă a mijloacelor de comunicare în masă 
a ajutat şi a amplificat, am putea spune fără să greşim câtuşi de puţin, incontrolabil 
fenomenul pomenit anterior. Trebuie doar pomenite câteva dintre evenimentele petrecute 
de-a lungul ultimelor decenii pentru a ne da seama de nivelul înregistrat şi atins de acest 
fenomen. Cine a avut de câştigat de pe urma utilizării mijloacelor de comunicare în masă? 
Analizând recentele conflicte militare, indiferent de implicaţiile mai mult, sau mai puţin 
teroriste, toate converg către unchiul Sam de pe Ocean. 

Statutul de putere absolută a ”obligat” America să se implice activ în zone și 
sectoare ce necesitau, în viziunea guvernului, acest lucru. Asta a atras o slăbire 
economică a hegemonului american, a cărui putere începea să fie contestată. O reabilitare 
a SUA necesita o cantitate importantă de resurse, pe care nu puteau pur și simplu să le 
procure, pentru că în capitalism totul e contra cost, nici să le obțină cu forța deoarece 
americanii sunt promotorii democrației care prevede în esența sa capacitatea de 
autodeterminare a statelor și susținătorii fervenți ai existenței, formării și dezvoltării 
continue a opiniei publice. Nu rămânea decât să apeleze la mijloacele cele mai sigure, pe 
care în mare măsură le controla, mijloacele de comunicare în masă. 

Un caz90 concret și deja celebru este războiul din fosta Iugoslavia, perioada în care 
agențiile de presă din țările membre NATO au slujit interesele Alianței, aflată, evident, 
sub coordonarea SUA, prezentând opiniei publice o imagine a conflictului cu trupe ale 
NATO ce încercau să oprească atrocitățile comise de sârbi, marșând pe succesele 
repurtate de aliați în anihilarea atacurilor. 

Buletinele transmise de agențiile de presă abundau în detalii despre gropile comune 
în care sârbii aruncau sute de victime împușcate, ori mutilate. Prezentau informații și 
imagini cu exodul populației civile, siluite de” ocupanții” sârbi să plece din locurile de 
baștină. Și, din păcate, nimic despre populația sârbă aflată la rându-i în mare suferință. 

Prim prisma acestei omisiuni, a fost creat un fals tablou al conflictului. Aplicând 
sloganul ”no news is a good news”, în mentalul publicului consumator de media, din 
                                                 
90 Ţuţu Pişleag, George-Antoniu Pişleag, George-Lucian Onofrei, Psihologia comunicării 
mediatice, Editura Sitech, Craiova, 2013, pp.89-90 
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afara ariei de desfășurare a războiului, s-a inoculat ideea că sârbii sunt bine și trăiesc la fel 
de bine, fiind călăii odioși, însetați și cotropitori. 

În contrast cu cele relatate de marile agenții de presă, Agenția Tanjung (sârbească), 
prezenta cu asiduitate și în exclusivitate, situația grea prin care trecea poporul sârb, 
crimele, violurile, mutilările și imagini cu gropile comune pline cu sârbii căzuți victime 
atacurilor croaților, bosniacilor și/sau albanezilor. 

O luptă inegală, având în vedere faptul că însuși raportul de forțe media era unul 
inegal. Credibilitatea la fel. Forța de penetrare, puterea de convingere a știrilor difuzate de 
aliați era net superioară și astfel, opinia publică s-a setat împotriva sârbilor, trăind cu 
emoție și indignare drama celorlalte forțe din conflict. 

Simplu, nu? 
Şi este doar un simplu caz în care armata SUA, sub pretextul de a salva lumea, 

intervine, ca urmare a ultimelor decizii luate la nivel internaţional şi odată cu destrămarea 
anumitor regiuni, pentru a repune ordinea şi disciplina despre care pomeneam la un 
moment dat că a instaurat-o, utilizând latura parapsihologică, în decembrie 1989 şi pe 
teritoriul României, fară însă a apela prea mult la forţa militară, dat ştiut fiind caracterul 
extrem de docil şi uşor de modelat al românului. Care, simţind miros de Occident „a 
început să fie „cool”, să asculte numai muzică din afară, să se îmbrace că afară. [...] A 
început românul nostru să se integreze în sistemul europeano-americanizat. A renunţat la 
tenişi, iţari, brâu şi bundiţă pentru adidaşi, blugi şi canadiană.”91 

Iar mass-media şi-a dus la îndeplinire cu succes rolul de schimbare a mentalităţii, 
astfel că, în noul mileniul, mare parte din valorile unchiului Sam ajung să le detroneze pe 
cele locale (sărbători americane, adoptate, stil conversaţional etc). În plus media ajută la 
ora actuală la menţinerea acestui stil de existenţă, ba mai mult contribuie, voluntar, sau 
involuntar, deşi indiciile indică prima variantă, alienarea consumatorului, reducându-i 
acestuia capacităţile intelectuale şi, prin extensie, pe cele legate de apetitul său pentru 
lectură şi cultură. 

Nocivitatea globalizării informaţionale în acest context al ideii noii dimensiuni 
geopolitice este una evidentă. Iar ea tinde să se amplifice cu fiecare secundă ce trece, cu 
fiecare byte ce se deplasează în world wide web. Pentru că, trebuie recunoscut acest fapt, 
un rol esenţial în remodelarea lumii din toate punctele de vedere o are nouă dimensiune 
căpătată de informaţie prin expansiunea online-ului. Astfel că, geopolitica, globalizarea a 
informaţiei şi numai a acesteia s-a mutat încet, dar sigur în mediul online. O nouă 
dimensiune ale cărei capcane şi pericole încă nu sunt întru totul cunoscute, dar atât cât 
sunt ele ştiute în prezent arată cât de dură este această luptă pentru supravieţuire mutată 
acum în mediul virtual. O luptă pe care o întâlneam în deceniile trecute la trupele de 
guerilă, mişcările de rezistenţă existente în diverse comunităţi. 

Interesant ar fi, ca în timp, să iasă la iveală şi cei care se află în spatele tuturor 
acţiunilor, căci, de această dată, nu poate fi vorba doar de marile puteri. Mai ales că multe 
din actele de terorism informatic par a fi venind din rândul celor care încă gândesc, care 
încă nu acceptă rolul de mare jandarm al lumii pe care încă încearcă să şi-l menţină SUA 
în contextul dezvoltării tot mai puternice a Chinei. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere 
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şi noile valenţe pe care le-ar putea căpăta harta lumii odată cu dispariţia frontierelor (în 
realitatea online-ului, cu puţine excepţii, gen Coreea de Nord şi într-o oarecare măsură 
China şi statele fundamentalist islamice, frontierele geografice, dar cu precădere cele 
politice dispar, iar informaţia circulă fără piedici, fără a fi cenzurate: revoltele din Iran şi 
Egipt, două din ţările îndoctrinate religios, s-au desfăşurat, culmea, pe reţelele de 
socializare, arătând că şi acolo pot fi sparte barierele fundamentaliste). Aşa cum la fel de 
interesantă va fi viitoarea faţă a terorismului, în contextul în care tot mai multe acţiuni, tot 
mai multe efecte şi metode de intimidare se petrec în mediul online (decapitări, execuţii, 
atentate revendicate fiind postate pe diverse site-uri). 

Dincolo de toate, se naşte o stupidă, dar logică întrebare: Dacă cei care au creat 
internetul se bat cu pumnii în piept că deţin şi butonul de oprire a acestuia (mai ales că 
majoritatea serverelor sunt sub controlul unor autorităţi oficiale, dacă stăm să ne luăm 
după laudele lor) de ce nu o fac şi în cazul amintit anterior? Să fie terorismul o nouă 
campanie de presă a marilor jandarmi ai lumii ca să menţină prin teroare controlul lumii? 
O întrebare la care mai toţi zâmbesc discret şi misterios, evitând, elegant şi diplomatic, un 
răspuns. Aşa cum au evitat şi atunci când au fost întrebaţi despre numeroasele victime 
înregistrate ca urmare a erorilor comise de ei în heirupismul determinat de conflictele 
generate de ei înşişi. 

Cu toţii suntem, la urma urmei, în acest proces al transformărilor geopolitice, al 
globalizării în ansamblu, doar nişte simple “victime colaterale”... 
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