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Rezumat 
 Conflictele sunt cele care duc la o schimbare negativă severă în mediul naţional sau 

internaţional, la existenţa unor interacţiuni distructive între părţi, care ameninţă valorilor 
fundamentale ale unui stat/organizaţie. Toate acestea nu duc decât la o probabilitate crescută de 
apariţie a unor acţiuni militare ostile, ce sunt desfăşurate pe câmpuri de luptă, uneori 
impredictibile, cu forţe şi inamici greu de reperat sau de anihilat. 

Abstract 
Conflicts are those that lead to a severe negative change in the national or international 

level, the existence of destructive interactions between the parties that threaten the fundamental 
values of a state / organization. All these only go to a higher occurrence of hostile military 
actions that are carried out on battlefields, sometimes unpredictable forces and hard to spot 
enemies or annihilated. 

 
Omenirea întreagă a păşit în noul secol şi mileniu cu speranţa că acesta va fi mai bun, mai 

paşnic, şi cu un parcurs diferit de cel trecut. Cel ce a fost considerat cel mai criminal secol al 
istoriei umanităţii, secolul XX, a fost perioada celor mai puternice imperii dar şi a dispariţiei lor 
fulgerătoare, a fost secolul singurelor războaie mondiale ale istoriei şi al celor mai extraordinare 
revoluţii tehnologice, însă este şi secolul în care s-a conceptualizat, s-a manifestat fenomenul 
conflictual, care a atins cote fără precedent. Secolul prezent nu este decât continuatorul fidel al 
tuturor conflictelor ce au marcat sfârşitul celui precedent, cu grozăvii şi urmări ce au depăşit 
chiar şi perioada războaielor clasice pe care le-a cunoscut istoria. În prezent, conflictul, stările de 
criză, au devenit cotidiene, şi, la fel ca şi războiul, conflictul a devenit o noţiune universală, ca o 
consecinţă a spectrului larg al riscurilor şi ameninţărilor din mediul internaţional de securitate, 
potenţial generatoare de crize şi conflicte, care nu fac decât să determine o gamă extrem de 
variată de conflicte şi crize subsecvente atât prin natură, cât şi prin intensitatea, viteza de evoluţie 
şi amploarea acestora. 

Actualmente, conflictele ameninţă fundamental securitatea valorilor umane şi materiale, 
cu cauze din ce în ce mai profunde, cu implicaţii din cele mai grave şi cu necesitatea unei 
intervenţii rapide pentru gestionarea acestora. 

 
1. Prevenirea 
Fiecare conflict are parametrii săi distinctivi care necesită soluţii specifice, potrivite 

respectivelor condiţii de timp şi loc ce implică „tăierea unui nod gordian” de considerente bine 
înrădăcinate ce legau tehnici ştiinţifice şi arta diplomaţiei. Astfel, pentru o bună prevenţie, 
trebuie să se ţină cont de unele aspecte pe care desfăşurarea şi modul de acţiune al conflictelor le 
implică: 

Conflictele identitare, aşa cum este şi cazul conflictului transnistrean, nu pot fi rezolvate 
prin mijloace clasice şi rezistă soluţiilor care aplică un raţionament potrivit cazurilor când 



obiectul disputei este material şi distributabil. Ele port dura timp îndelungat şi au un potenţial de 
contaminare a zonelor mai întinse, în special sub formă de terorism punctual şi difuz. 

Negocierile consacrate rezolvării acestor conflicte nu sunt de tip distributiv, separatist sau 
izolaţionist, sau de tipul enclavei paşnice. Pacea poate fi realizată sau consolidată doar prin 
interacţiunea mărită a indivizilor sau grupurilor aparţinând diferitelor culturi. Ea este definită 
prin urmărirea unor ţeluri comune care transcned diferenţele culturale. 

Astfel, soluţia se bazează pe ceva diferit de confruntare, prin urmărirea de proiecte 
comune construite pe interese împărtăşite din domeniul civilizaţiei şi care oferă roluri, în timp ce 
cultura asigură un statut individual sau colectiv. De aceea, modificarea apare ca un rezultat al 
„filosofiei proiectului comun”.  

Această soluţie înseamnă identificarea unei formule integratoare, care trebuie să 
micşoreze ascuţişul confruntării şi să ofere o substituţie a ei, printr-un scop nou. Acest scop 
trebuie să satisfacă necesităţile vitale de bună stare, emancipare şi standarde de viaţă mai 
ridicate. Este un scop pe care publicul îl poate realmente recunoaşte şi adera la el. Datele 
statistice arată că aceasta se va întâmpla cel mai sigur de îndată ce oamenii se eliberează de 
constrângerile mentale induse de sloganurile conflictului. 

De îndată ce sunt formulate şi activate, proiectele au nevoie de consolidare instituţională 
şi legislativă pentru a dobândi un cadru stabil care să asigure funcţionalitatea lor eficientă. 

Pentru regiunea europeană lărgită, experienţa Uniunii Europene (ale cărei origini şi 
principii călăuzitoare au inspirat „filosofia proiectului comun”) este punct de sprijin mai ales 
pentru că majoritatea ţărilor din regiune sunt angajate în procesul de aderare la UE sau aspiră să 
fie incluse în ea. 

Această schiţă brută implică modificări în conducerea politici externe şi în practica 
diplomatică şi este legată de dinamica modernizării ce are loc acum sau este intenţionată să aibă 
loc.  

Aceste idei sunt doar schiţa unei abordări inovatoare, la care s-a apelat în ultimul timp, 
inclusiv în încercarea de a se ajunge la o soluţie pentru rezolvarea ce zdruncină pacea estului 
european, la graniţa Uniunii Europene.  

Specialiştii în managementul conflictelor şi gestionarea crizelor apreciază că există trei 
condiţii necesare şi suficiente pentru un control eficient al conflictului. Acestea sunt capacitatea, 
oportunitatea şi voinţa, fără existenţa acestora conflictele neputând fi controlate eficient. 

Capacitatea se referă la tehnicile părţilor aflate în conflict. Ele trebuie să aibă un inventar 
de tehnici pentru a ieşi din conflict. Aceste tehnici variază în funcţie de situaţie şi de context. În 
funcţie de contextul conflictual, trebuie să predomine un set sau altul de tehnici necesare.  

Oportunitatea înseamnă a avea timpul şi libertatea de a controla conflictul. Nici o tehnică 
de control al conflictului nu poate ajuta în vreun fel în absenţa oportunităţii de a o pune în 
practică. Condiţiile de sărăcie şi violenţă, de exemplu, fac problematică utilizarea tehnicilor de 
control al conflictului. 

Voinţa se referă la hotărârea de a rezolva. Dacă părţile nu doresc să discute sau să 
colaboreze, orice control eficace al conflictului devine aproape imposibil. O mediere încununată 
cu succes are la bază voinţa părţilor de a rezolva conflictul. Se sugerează ca aceste trei condiţii să 
fie îndeplinite simultan pentru un control eficient al conflictului. 

Esenţiale în controlul conflictului, din punctul de vedere expus aici, sunt două seturi de 
tehnici: de comunicare şi de analiză. Ele oferă instrumentele necesare pentru reducerea 
aspectelor negative sau nedorite ale unui conflict. A. Tidwell susţine că, deşi tehnicile de 
comunicare sunt centrale în controlul conflictului, ele nu trebuie să fie practicate în defavoarea 



unor bune tehnici analitice. Lipsa comunicării este una din dificultăţile principale în unele 
conflicte. Pentru a comunica eficient, părţile trebuie să se angajeze într-o comunicare precaută şi 
chibzuită. Tehnicile de comunicare includ ascultarea activă, limbajul şi restructurarea 
deprinderilor. Ascultarea activă înseamnă a asculta nu numai cuvintele, ci şi sensul de dincolo de 
acestea. Tehnicile de limbaj sunt cele care diminuează nivelul de evocare al cuvintelor 
emoţionale, ca blamul şi acuzarea. 

Analiza sau “întocmirea hărţii” conflictului permite segmentarea acestuia în componente 
şi denumirea lor. Acest lucru este vital în procesul înţelegerii dinamicii conflictului şi în alegerea 
metodelor de control efectiv. Întocmirea hărţii conflictului este primul pas în intervenţia cu scop 
de management al unui conflict. Ea oferă atât celui care intervine, cât şi părţilor aflate în conflict 
o mai clară înţelegere a originilor, naturii, dinamicii şi posibilităţilor de rezolvare a conflictului. 
O schemă eficientă pentru realizarea hărţii conflictului este “modelul celor 5P” al lui G. Tillet. 
Acest model identifică cinci elemente sau dimensiuni ale unui conflict: problema, participanţii, 
trecutul (past), presiunile şi proiecţiile. Pentru fiecare dintre acestea, modelul distinge între 
manifest şi nemanifest, adică vizibil sau cunoscut şi invizibil sau necunoscut. Modelul lui G. 
Tillet este un instrument analitic simplu, care oferă crearea perspectivei. Perspectiva înseamnă a 
vedea conflictul dintr-o varietate de unghiuri şi perspective. Având o perspectivă mai largă, 
analistul este mai capabil să recunoască părţile constitutive ale conflictului, şi printr-o prevenţie 
eficientă şi obiectivă, să se ocupe de ele. Procesului de prevenire i se acordă, în momentul de 
faţă, o atenţie sporită, întrucât este mult mai eficient, atât din punct de vedere financiar, dar mai 
ales al salvării de vieţi omeneşti, să previi şi să anihilezi un conflict, decât să îl gestionezi, 
indiferent de puterea economică şi militară pe care o deţii. 

 
2. Intervenţia 
Se vorbeşte despre o gamă foarte diversă de opţiuni de intervenţie, începând de la efortul 

minim de neimplicare şi până la trimiterea forţelor de reacţie rapidă. În orice situaţie, varietatea 
soluţiilor de adoptat depinde de mai mulţi factori. Un prim factor este stadiul în care s-a ajuns în 
desfăşurarea conflictului. Un alt factor este tipul de societate în care are loc conflictul, natura 
părţilor implicate şi tipul sistemului de luare a deciziei utilizate de fiecare dintre acestea, 
capacitatea lor de a fi accesibile diferitelor forme de intervenţie din exterior. În plus, opţiunile de 
intervenţie depind de caracteristicile celui care intervine – capabilităţile, legăturile anterioare cu 
părţile implicate, hotărârea politică de a interveni, interesele puse în joc şi definirea rolului pe 
care acesta doreşte să şi-l asume. 

Un conflict interstatal poate implica acţiuni de tip diferit, de la cele de tip militar până la 
cele de tip poliţienesc, destinate să menţină ordinea şi să aplice legislaţia, ca, de exemplu, în 
operaţia Desert Storm, condusă de Statele Unite, în 1991, sub mandat ONU, pentru eliberarea 
Kuwaitului. Intervenţiile militare se pot manifesta sub diferite forme: 

- acţiuni unilaterale, desfăşurate de către un anumit stat, ca, de exemplu, intervenţia Marii 
Britanii în Sierra Leone, în anul 2000, sau intervenţia Statelor Unite în Republica Dominicană în 
1995; 

- coaliţii ad-hoc, ca, de exemplu, intervenţia ţărilor occidentale în Liban la începutul 
anilor ‘80; 

- operaţii de pace ale ONU, pentru a implementa un acord de pace, precum în Mozambic, 
la începutul anilor ‘90; 

- o acţiune de menţinere a păcii la nivel regional sau de impunere a păcii, condusă de o 
organizaţie regională cu vocaţie de securitate, ca ECOWAS în Liberia sau NATO în Balcani; 



- acţiuni sub mandat ONU, duse de o putere regională sau globală, ca Italia în Albania, 
Statele Unite în Haiti sau Australia în Timorul de Est. 

În mod similar, intervenţia militară în scopul managementului conflictului poate lua 
diferite forme. Atunci când are un caracter de continuitate şi devine un punct central al poziţiei 
adoptate de un stat referitor la un alt stat sau regiune, de exemplu, iniţiativele SUA de mediere în 
Orientul Mijlociu şi în Africa de Sud în ultimele decenii, putem descrie aceste intervenţii ca 
urmărind obiective strategice. În aceste exemple, managementul şi finalizarea conflictului devin 
chintesenţa unei strategii regionale, iar cerinţele ce derivă din aceasta modelează şi alte politici 
regionale, privind probleme precum cele legate de transferurile de armamente, acţiunile sub 
acoperire, comerţul şi sancţiunile comerciale, drepturile omului. Asemenea intervenţii bazate pe 
o strategie diplomatică coerentă şi susţinute pe termen lung pot avansa substanţial interesele unui 
stat implicat, care îşi foloseşte influenţa spre a determina părţile angajate în conflicte să ajungă la 
soluţii negociate. În alte situaţii, atunci când expertiza şi mijloacele de intervenţie într-un anumit 
conflict sunt limitate, se poate apela la ajutorul unui alt stat, aşa cum au făcut SUA într-o serie de 
iniţiative pentru a opri conflictele din jumătatea de sud a Africii, din Zimbabwe, Namibia, 
Angola, Mozambic şi Republica Africa de Sud şi în care s-a acţionat în strânsă legătură cu 
diplomaţia britanică. Acţiunile desfăşurate de Statele Unite, NATO şi Uniunea Europeană în 
privinţa Bosniei şi Kosovo au dovedit, în schimb, o lipsă de acţiune diplomatică sinergică şi 
concertată şi o lipsă de abordare coerentă a acţiunilor diplomatice cu operaţiile de menţinere şi 
de impunere a păcii ce aveau loc pe teren. Decizia luată în 1995 de către SUA şi NATO, de a 
utiliza forţa militară împotriva sârbilor bosniaci, pentru a modifica echilibrul de forţe de pe 
câmpul de luptă, a creat condiţiile favorabile pentru o diplomaţie mult mai activă, care a dus la 
încheierea Acordului de la Dayton. 

Intervenţia diplomatică cu caracter episodic, ca în cazurile conflictelor din Cipru şi 
Caşmir, sau intervenţiile în situaţii de criză, atunci când conflictul escaladează, precum cele 
desfăşurate de Iordania şi Egipt, atunci când unitatea fragilă a statului yemenit a fost ameninţată 
de mişcări secesioniste în 1994, constituie o prezenţă mult mai frecventă decât angajamentele 
strategice pe termen lung de tipul menţinerii păcii. 

În unele situaţii de criză, formulele la care se ajunge pentru reglementarea conflictului pot 
să nu însemne mai mult decât un acord de încetare a focului, care poate continua a fi încălcat, 
până când un nou statu-quo va fi realizat din punct de vedere militar. Asemenea intervenţii sunt o 
manifestare cu efect limitat a unor eforturi care să oprească sau să îngrădească desfăşurarea 
luptelor, dar nu înseamnă o adevărată soluţie bazată pe un acord viabil. Iniţiativele periodice cu 
privire la negocieri în problema Ciprului reprezintă adevărate teste exploratorii prin care să se 
stabilească poziţia părţilor şi să se emită noi idei. Asemenea eforturi nu pot produce o schimbare 
semnificativă, nici în poziţia părţilor şi nici în deblocarea situaţiei actuale. În acelaşi timp, 
divizarea manifestată în cadrul celor două comunităţi poate creşte preţul unui compromis şi al 
unui acord până la un nivel de neacceptat, cel puţin pentru una dintre părţi.  

Gama potenţialilor actori care să poată interveni în diferite conflicte s-a extins în mod 
semnificativ în perioada de după războiul rece, pe de o parte, datorită limitelor capacităţii şi 
dorinţei guvernelor şi organismelor internaţionale de a se angaja în mod prompt şi eficace în 
diverse situaţii şi, pe de altă parte, datorită acceptării implicării diferitelor organizaţii 
neguvernamentale. Din ce în ce mai mult, aceste organizaţii neguvernamentale se angajează în 
plan internaţional, jucând un rol tot mai important în managementul conflictelor. În cadrul 
acestora, putem enumera grupurile profesionale, mass-media, grupuri specializate ale societăţii 
civile şi organizaţii specializate în prevenirea şi managementul conflictelor, organizaţii de ajutor 



umanitar, grupări religioase, activişti ai mişcărilor pentru drepturile omului. De multe ori 
potenţialul acestora este subestimat de structurile guvernamentale. Există suficiente dovezi, din 
ultimele conflicte, cu privire la necesitatea optimizării comunicării şi coordonării dintre 
structurile guvernamentale, cele interguvernamentale şi neguvernamentale, pentru a se evita 
irosirea resurselor, a creşte eficacitatea acţională şi eficienţa logistică. Se impune acceptarea 
conceptului de structură conducătoare, care poate fi, de la caz la caz, unul din cele trei tipuri 
amintite anterior, şi adoptarea unui cod de conduită care să se refere la sarcinile şi 
responsabilităţile tuturor actorilor ce intervin în situaţii de conflict. 

Unele tipuri de intervenţie politică sau de acţiuni cu scop de mediere pot fi mai bine 
planificate şi desfăşurate de către guverne sau alianţe, ori coaliţii de state, în timp ce altele pot fi 
lăsate spre a fi desfăşurate de către instituţiile internaţionale, economice sau cu rol umanitar, 
agenţii neguvernamentale sau de către anumite persoane private. 

Tipurile de intervenţii specifice fazelor de preconflict şi de prenegociere, în cazul unui 
conflict potenţial, vor fi deosebite de intervenţiile specifice unui conflict deja în curs de 
desfăşurare, cât şi de acele acţiuni ce trebuie întreprinse spre a pune în aplicare şi sprijini un 
acord, odată ce părţile semnatare au ajuns în acest stadiu. De exemplu, sprijinul pentru 
implementarea şi construcţia păcii poate implica, alături de semnatarii acordului, şi alte guverne, 
care să sprijine măsurile de încredere reciprocă şi să contribuie la furnizarea de informaţii în 
acest scop. Organizaţiile neguvernamentale pot monitoriza violarea angajamentelor privind 
respectarea drepturilor omului. Structurile militare sau companiile private pot acorda asistenţă în 
operaţiile de deminare în zonele de conflict, pentru a facilita deplasarea şi desfăşurarea 
personalului destinat operaţiilor de pace. Militarii unei terţe părţi pot ajuta în reconversia şi 
demobilizarea forţelor militare sau paramilitare locale. Instituţiile financiare internaţionale pot 
coordona asistenţa bi şi multilaterală şi gestiona programele de reconstrucţie postconflict. 
Experţi, plătiţi din fonduri publice, pot acorda asistenţă în privinţa eficientizării sistemului 
judiciar şi în găsirea unor soluţii legale pentru eradicarea injustiţiei. Organizaţiile 
neguvernamentale pot acorda asistenţă în implementarea unor programe destinate reconcilierii 
religioase, construcţiei unor instituţii democratice sau managementului relaţiilor etnice. Toată 
această enumerare demonstrează că există o gamă largă de activităţi şi de actori ce se pot implica 
în procesul de management postconflict. Aceasta subliniază importanţa eforturilor coordonate şi 
dezvoltării simţului de responsabilitate, pentru a asigura succesul efortului tuturor. Există o 
interdependenţă funcţională între formele „hard” şi „soft” de intervenţie şi, în mod evident, toţi 
actorii implicaţi trebuie conştientizaţi în legătură cu rolul şi locul fiecăruia în acest angrenaj unic. 
Iar acest aspect a fost demonstrat de faptul că, în toate cazurile de intervenţie din perioada de 
turbulenţă de după sfârşitul războiului rece, una dintre lecţiile învăţate a constat în marele 
beneficiu al angajamentului preventiv pentru promovarea alternativelor de negociere, stoparea 
represiunii şi extinderii violenţei. Asemenea măsuri mai fuseseră întreprinse şi anterior, astfel că 
experienţa nu lipsea. Lecţiile învăţate în ultimul timp din zonele de conflict precum Afghanistan, 
fosta Iugoslavie, Ruanda, Transnistria, Liberia, demonstrează că adoptarea unei viziuni înguste 
cu privire la opţiunile posibile pentru stoparea conflictelor şi neluarea în considerare a soluţiilor 
politice şi economice creează prejudicii greu de surmontat ulterior. 

Este important să se ia în considerare, în procesul de management al conflictelor, factorii 
prin care conflictele trec din sfera politică în sfera militară – începând de la tensiunile etnice, 
proliferarea armamentelor în zonă, tipul şi caracterul puterii în statul respectiv şi modul său de 
gestionare etc. Preţul lipsei de acţiune este prea mare, atunci când părţile implicate în conflict au 



declanşat deja acţiunile militare, pentru ca întreaga comunitate internaţională să-şi permită să 
adopte o linie de expectativă şi de inacţiune. 

Măsuri eficiente, preventive, pentru a descuraja izbucnirea conflictelor armate sau pentru 
a le menţine la un grad cât mai redus de beligeranţă, în situaţia în care deja au izbucnit, s-au 
dovedit următoarele: 

- amânarea alegerilor în societăţile nepregătite pentru aceasta sau care ar putea deveni şi 
mai polarizate şi fragile, ca rezultat al alegerilor. Alegeri prost pregătite şi nemonitorizate în mod 
adecvat, în Angola (1992), au condus la escaladarea conflictului în războiul civil deja în curs. 
Alegerile separate ce au avut loc la începutul anilor ‘90 în fostele republici componente ale 
Iugoslaviei au adus la putere lideri naţionalişti şi au deschis drumul războaielor pentru 
dezintegrarea acesteia. În acelaşi fel, graba de a programa alegeri în Bosnia, imediat după 
acordul de la Dayton din 1995, nu a avut un efect de calmare a tensiunilor acumulate între cele 
trei comunităţi bosniace. De aceea, trebuie să se acorde o mare atenţie eliminării unor formule 
mecanic stabilite pentru alegeri, în lipsa unei culturi politice probate prin mecanisme 
democratice, alegerile putând exacerba conflictul, în loc să-l modereze. Astfel, prin intervenţia 
organizaţiilor internaţionale sau a altor actori abilitaţi, se pot încuraja formule de congestionare a 
puterii, formule care asigură celor care ies învinşi din alegeri o „plasă de protecţie” ce îi va 
încuraja să respecte decizia electoratului; 

- încurajarea liderilor aflaţi la putere, care ar dori să menţină controlul asupra puterii în 
diverse moduri, să acţioneze preventiv şi să promoveze soluţii politice care să le permită o ieşire 
onorabilă de pe scena politică. Un exemplu îl constituie ieşirea din viaţa politică a fostului prim-
ministru De Klerk, din Africa de Sud. Această soluţie previne necesitatea unei intervenţii 
exterioare, cu excepţia celor menite să contribuie la recunoaşterea meritelor liderilor respectivi. 
Asigurarea unei ieşiri uşoare de pe scena politică şi transferul puterii, prin metode neviolente, 
constituie astfel meritul unor negocieri, aşa cum s-a întâmplat cu Statele Unite în Filipine, Haiti 
şi Etiopia; 

- alocarea resurselor materiale, financiare şi umane, precum şi a sprijinului politic 
necesar, în timp util, spre a se asigura dezarmarea, reconversia şi reintegrarea foştilor combatanţi 
în societatea civilă. Asemenea măsuri asigură ca liderii politici şi comandanţii militari să treacă 
de la statutul de beligerant sau insurgent la acela de coparticipant în viaţa de zi cu zi a 
comunităţilor lor. Demobilizarea şi reintegrarea combatanţilor, dacă nu se execută cu atenţie, în 
toate detaliile, poate duce la reizbucnirea luptelor, cum s-a întâmplat în Afghanistan, Cambodgia 
sau Nicaragua. Oprirea conflictului necesită, deci, acţiuni preventive, prin care grupurile 
marginalizate să fie sprijinite să se reintegreze şi nu să-şi rezolve prin metode violente 
problemele reale sau doar percepute ca atare; 

- neacceptarea apelurilor la secesiune sau fragmentare teritorială ca soluţii pentru 
conflictele interne. 

Pentru a se putea asigura succesul în intervenţii realizate de către o terţă parte, este 
necesar să se asigure o clară înţelegere a ceea ce însemnă succes, pentru a se evita transformarea 
unei operaţii, ce vizează soluţionarea unui conflict, într-un eşec. Este de dorit ca orice intervenţie 
să fie însoţită de anumite standarde ce trebuie îndeplinite. Experienţa majorităţii conflictelor de 
după sfârşitul războiului rece demonstrează că doar prin intervenţia unor terţe părţi s-a pus capăt 
majorităţii conflictelor, acestea nesoluţionându-se de la sine. Cu toate acestea, doar actorii locali 
sunt aceia care pot crea instituţiile necesare stopării unui război civil, intervenţia directă sau 
indirectă din exterior a unei terţe părţi având rolul de a modela mediul în care acest proces să 
aibă loc. 



Intervenţiile din exterior aduc noi idei, concepte şi resurse, asigură planuri şi presiunea 
politică şi militară necesară fără de care, în cele mai multe cazuri, nu se poate ajunge nici la 
acorduri şi nici la îngrădirea conflictului. 

Mijloacele militare şi cele diplomatice trebuie să fie utilizate într-un proces 
complementar. Doar sprijinite de eforturi diplomatice consistente şi adecvate, intervenţiile 
militare pot asigura realizarea unor obiective politice clare şi concrete. 

Coerenţa este o cerinţă esenţială în coordonarea eforturilor tuturor actorilor implicaţi. 
Scopurile şi obiectivele intervenţiilor trebuie să fie unice pentru toţi actorii implicaţi, iar acţiunile 
acestora să fie convergente şi concertate. Această coerenţă nu este limitată la domeniul militar. 
Intervenţiile diplomatice multinaţionale, de exemplu, medierea şi strategiile politice, 
implementarea păcii, presupun o conducere unitară pentru a motiva şi convinge o mare 
diversitate de actori să lucreze împreună. În acest efort sunt angajate deopotrivă guvernele 
statelor, organizaţii internaţionale interguvernamentale şi neguvernamentale, agenţii 
internaţionale şi alte instituţii. Diferenţele de cultură organizaţională, dorinţa tuturor actorilor de 
a ocupa o poziţie conducătoare în coordonarea acţiunilor şi tendinţa unora de a pune pe primul 
plan orgoliile, în locul eficacităţii, pot constitui piedici în calea coordonării unitare a efortului. 

O altă cerinţă esenţială o constituie capacitatea reală de a asigura derularea unui proces 
corect de luare a deciziei, de transmitere a acesteia în timp scurt structurilor cu sarcini 
operaţionale şi de a monitoriza executarea misiunilor şi sarcinilor ce le revin, în condiţiile 
menţinerii iniţiativei politice. Cel mai mare pericol pentru intervenţiile făcute în scopul stopării 
conflictelor armate îl constituie intervenţiile neconcludente, care generează noi motive de 
tensiune, dispută şi conflict, aşa cum o dovedeşte experienţa ultimelor decenii. 
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