
RELATII INTERNATIONALE DUPA 1989 



 Destramarea URSS in 1991 a dus la aparitia a 15 state noi care au 

fost primite in ONU : ex. Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, 

Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, etc. Ele si-au pastrat 

legaturile economice in cadrul Comunitatii Statelor 

Independente. 

 Tot in 1991, in urma unor razboaie, s-a destramat Iugoslavia si s-

au format noi state: Slovenia, Croatia, Serbia-Muntenegreu, 

Bosnia-Hertegovina, Macedonia. 

     ACTIUNI PENTRU MENTINEREA PACII 

 Dupa 1989, castile albastre ale ONU s-au implicat in rezolvarea 

crizelor din: Somalia, Iugoslavia, Angola, Albania. 

 In 1994 s-a decis constituirea Organizatiei pentru Securitate si 

Cooperare in Europa, care  a trimis misiuni in zonele de conflict 

din lume: Kossovo, Bosnia-Hertegovina(fosta Iugoaslavie), 

Republica Moldova - Transnistria. 







 Dupa autodizolvarea 

Tratatului de la Varsovia ( 

1991), NATO si-a asumat rolul 

de garant al securitatii. In 

1990 la reuniunea de la 

Londra, strategia apararii 

avansate a fost inlocuita cu 

cea a stabilitatii. Statele din 

Europa Centrala si de Est au 

dorit sa adere la NATO. 

 Ian. 1994 – SUA a propus un 

Parteneriat pentru pace 

adresat tutiror statelor foste 

comuniste, inclusiv 

Federatiei Ruse, in care sa se 

consulte si sa organizeze 

exercitii militare comune. 



 1997 – se incheia un 

act prin care se 

stabilea cooperarea 

NATO-RUSIA 

 1999- au aderat la 

NATO Ungaria, Polonia 

si Cehia 

 2004 - Romania a 

devenit membru cu 

drepturi depline, 

alaturi de Slovenia, 

Slovacia, Bulgaria, 

Tarile Baltice 





 Razboiul din Afganistan a fost 

inceput de armata SUA impreuna 

cu armata britanica, ca raspuns la 

atacurile asupra SUA din 

2011.Caracterul războiului a 

evoluat de la o luptă violentă cu 

Al-Qaeda și susținătorii 

săi talibanii la un complex efort 

contrainsurgent. Din 1996-1999, 

talibanii au controlat 96% din 

câmpurile de mac din Afganistan 

și au făcut din opiu cea mai mare 

sursă de impozitare.]Impozitele 

pe exporturile de opiu au devenit 

unul dintre pilonii principali al 

veniturilor talibanilor și a 

fondurilor de război.  

 In 2009, BBC a 
raportat că 
„descoperirile ONU 
spun că există o piață 
de opiu în valoare de 
65 miliarde de dolari, 
care finanțează 
terorismul la nivel 
mondial, formată din 
15 milioane de 
dependenți, și ucide 
100.000 de oameni în 
fiecare an.” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Taliban
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_din_Afganistan_(2001-_prezent)#cite_note-Chouvy1-39






 SUA au impus principiul razboiului 
preventiv cauzat de ceea ce au in 
intentie unele state. 

 Prezenta unor arme nucleare au 
cauzat razboiul din Irak (2003-2011). 

 Nici unul din obiectivele americane 
nu au fost atinse. Statele Unite n-au 
reuşit, aşa cum sperau, să creeze o 
mare democraţie în Irak care să 
devină un exemplu pentru întregul 
Orient mijlociu şi apropiat. 
Americanii n-au reuşit nici să-şi 
conserve influenţa la Bagdad. 
Principalul duşman al Americii în 
regiune, Iranul, a avut numai de 
ciştigat din slăbirea Irakului şi se 
impune acum ca un actor regional 
inconturnabil.  




