
Conflicte post Război Rece
Cap. Relații internaționale



Etape ale dezmembrării Iugoslaviei:
 5 iunie 1991: independența Croației și a Sloveniei
 8 septembrie 1991: independența Republicii 

Macedonia
 1 martie 1992: independența Bosniei și 

Herțegovinei

 3 iunie 2006: independența Muntenegrului
 5 iunie 2006: destrămarea statului Serbia și Muntenegru, 

(formarea Serbiei)
 17 februarie 2008: independența statului Kosovo



URSS



Dezintegrarea URSS

- 11 martie 1990 Lituania

- 20 august 1991 Estonia

- 21 august 1991 Letonia

- 9 aprilie 1991 Georgia

- 24 august 1991 Ucraina

- 25 august 1991 Belarus

- 27 august 1991 Moldova
- 31 august 1991 Kârgâzstan

- 1 septembrie 1991 Uzbekistan

- 9 septembrie 1991 Tadjikistan

- 21 septembrie 1991 Armenia
- 18 octombrie 1991 Azerbaidjan
- 27 octombrie 1991 Turkmenistan
- 12 decembrie 1991 Rusia

- 16 decembrie 1991 Kazahstan



Caucaz
1. Cecenia : conflict etnic separatist ce vizează 
independenţa; 
2. Nagornâi-Karabah : conflict etnic separatist ce vizează 
separarea de Azerbaidjan şi unirea cu Armenia; 
3. Abhazia: conflict etnic ce vizează separarea de 
Georgia; 
4. Osetia de Sud : conflict etnic separatist 
5. Osetia de Nord: conflict etnic între oseţi şi inguşi; 
6. Daghestan criminalitate organizată, terorism; 
7. Adâgheia : mişcare separatistă care vizează unirea 
acestora cu kraina rusă Krasnodar
8. Adjaria : tendinţe
9. sud-estul Azerbaidjanului : tendinţe separatiste ale 
populaţiei taleche
10. nord-estul Turciei : reîntoarcerea turcilor georgieni în 
Georgia. 

Conflictele din Caucaz



Nagorno-Karabah

- Regiune cu populație armeană
- 1992 proclamarea 

independenței
- Ofensivă împotriva Azerbaijan; 

creează coridorul Lachin



Abhazia este o republica
autonoma în Georgia situata 
pe coasta Marii Negre. 
Abhazienii sunt un popor
închis ca limba si având 
origine în Caucazul de Nord 
din grupa adighe.
Teritoriul lor a fost parte din 
Roma antica, Bizan, Persia si 
mai târziu Turcia si Rusia.
- 1810 intră în componența 

Rusiei
- 1931 înglobată în Georgia
- Conflict cu Georgia; 1990-

1993

Abhazia



Osetia de Sud

Osetia de Sud este o alta regiune autonoma din 
Georgia care a devenit scena unei lupte etnopolitice
începând din perioada existenței U.R.S.S.

Prima tensiune apare în 1988-1989, când 
mișcările naționaliste din Georgia au devenit mai puternice.
În 1988, Osetia de Sud demarează proceduri de trecere de 
la statutul de regiune autonoma la statutul de republica 
autonoma. Un an mai târziu, Osetia de Sud au trimis o 
petiție la Moscova solicitând unificarea cu Osetia de Nord. 
Naționaliștii din Georgia conduși de Gamsakhurdia au 
reacționat aspru și au convins guvernul comunist din 
Georgia de la acea vreme să organizeze “progromul de la 
Tskhinvali”. Aceste crime au fost primele ciocniri survenite. 
Când Ziad Gamsakhurdia a venit la putere, una dintre 
primele decizii adoptate a fost aceea de a desființa statutul 
Osetiei de Sud, producându-se astfel o escaladare a
conflictului.



asia

Haiti
Criză declanșată în 1994. În decembrie 1990 au loc 

alegeri libere şi democratice după mai multi ani în care ţara a 
fost măcinată de convulsii şi lupte interne între diferite 
facţiuni politice. Alegerile au fost câştigate de un pastor 
populist Jean-Bertrand Aristide, însă la scurt timp este 
răsturnat de la putere printr-o lovitură militară. Trebuia găsită 
o soluţie. Soluţionarea pe calea intervenţiei militare a crizei 
haitiene, pentru care opta administraţia Clinton, nu se bucura 
însă de entuziasmul sau măcar de sprijinul unei minime 
majorităţi din cadrul Congresului şi din opinia publică 
americană, fără de care o astfel de acţiune nu putea fi iniţiată. 
După intervenţia americană preşedintele ales al Republicii 
Haiti s-a întors.



Asia

Războiul din Irak (august 1990 – martie 1991) s-a 
declanșat datorită invadării de către Irak a unui mic stat 
vecin - Kuweitul. Acest stat dispunea însă, nu numai de 
importante rezerve de petrol, dar şi de acces la Golful 
Persic ceea ce pentru Irak însemna un pas înainte în 
competiţia pentru supremaţie inter-arabă.

SUA dislocă trupe în Arabia Saudită cu scopul 
declarat de a proteja câmpurile petroliere din zonă 
împotriva unui eventual atac irakian  sub  operaţiunea
denumită  „Scutul  Deşertului”, transformată într-o 
operaţiune ofensivă denumită „Furtună în Deşert” prin 
care forţa multinaţională declanşează atacurile pe 16 
ianuarie 1991.

A urmat o perioadă de 10 ani în care pe de o 
parte SUA şi aliaţii săi au acţionat pentru a forţa regimul 
de dictatură să respecte hotăririle ONU, iar Saddam să 
găsească „porţiţe” de ocolire a acestora pentru a se 
înarma şi pregăti de o nouă confruntare.

Irak



Africa
Din 1989, mai mult de 60 de conflicte au avut loc în Africa 
neagră din care au rezultat mii de morţi şi aproape 17 000 000 
de refugiaţi. Se estimează că în această parte a lumii nu mai 
puţin de 11 ţări au fost scena unor sîngeroase conflicte: 
Sudan, Ethiopia, Uganda, Mozambique, Angola, Liberia, Sierra 
Leone, Burundi, Rwanda, Republica Democratică Congo şi
Congo-Brazzaville.
Unul dintre cele mai complicate conflicte s-a produs în Etiopia
după prăbuşirea URSS. Dictatorul Lt. col. Mengistu Haile
Mariam nu mai avea sprijin pentru regimul său, care funcţiona
neintrerupt din 1977, şi a fugit sub presiunea maselor 
nemultumite. Guvernul a fost preluat de Frontul Democratic 
Revoluţionar al Poporului Etiopian în primăvara anului 1991. O 
gherilă organizată în Eritreea (Frontul de Eliberare a Poporului 
Eritreean) nu recunoaşte noul guvern. Se cade de acord 
pentru desfăşurarea unui plebiscit în Eritreea. Alegerile din 
mai 1993 au consfinţit independenţa politică a provinciei. 
Negocierile asupra traseului noii frontiere au eşuat şi se 
ajunge la un conflict deschis între cele două părţi care va 
atinge apogeul în perioada iunie 1998 - februarie 1999. 
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