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Restructurãrile ºi reconsiderãrile doctrinar pragmatice ºi mutaþiile ideologice
generate de încheierea „Rãzboiului Rece“ ºi sfârºitul bipolarismului „comu-
nism-liberalism“ relevã interacþiunea dintre datele relativ constante ale teoriilor
sociale ºi cele dinamice ºi contextuale supuse periodic reevaluãrii. În acest sens,
încercãrile de relansare a liberalismului ºi de iniþiere a noi forme de organizare
ºi administrare, conforme cu evoluþiile economice ºi cu noul stadiu istoric, se
încadreazã fãrã niciun dubiu în dinamica socialã care, pe de o parte, certificã fap-
tul cã realitatea este deschisã permanent revizuirilor, iar, pe de altã parte, semna-
leazã necesitatea adaptãrii modului de a gândi, de a evalua ºi acþiona eficient ºi
responsabil în raport cu transformãrile politico-sociale.

Analizat dintr-o perspectivã generalã, se poate spune cã neoliberalismul nu a
trãdat spiritul ºi valorile fundamentale ale liberalismului. Totodatã, nu este mai
puþin adevãrat cã acest curent de gândire politicã nu a rãmas indiferent faþã de
neîmplinirile ºi, mai ales, faþã de erorile liberalismului clasic. Aceasta ilustreazã
disponibilitatea ºi capacitatea opþiunii liberale de a regândi ºi de a se reinventa
în funcþie de dificultãþile (crizele) traversate de societate ºi, în egalã mãsurã, de
potenþialul oamenilor de a crede în soluþii raþionale ºi morale, chiar în utopii ne-
vinovate ºi mobilizatoare ºi de a acþiona liber ºi cât mai realist. De altfel, neoli-
beralismul s-a situat pe o traiectorie mai puþin triumfalistã, fãrã sã abandoneze

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VIII, 2, pp. 33–46, Bucureºti, 2011.

————————
* Acest studiu face parte din Programul nr. I: Teorii ºi instituþii politice contemporane (2009-2012),

Proiectul de cercetare nr. 1: Liberalismul occidental al secolului XX (2009-2011) ale ISPRI.
** Cercetãtor ºtiinþific gradul III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei

Române; E-mail: octavdeliu@yahoo.co.uk.



deschiderea spre opþiuni progresiste. Raportat la resursele ºi valorile societãþii,
adepþii neoliberalismului au fost rezervaþi, la început, faþã de modelul „cel mai
bun“ de organizare economicã, socialã ºi politicã, fiind mai degrabã preocupaþi
de evitarea rãului, sau alegerea „rãului cel mai mic“1. În aceeaºi ordine de idei,
neoliberalismul „nu este doar rãspunsul la o crizã de acumulare“ ºi la „reajus-
tarea“ relaþiilor dintre muncã ºi capital, dintre indivizi ºi instituþiile statului, ci
reacþia la extinderea capitalismului în toate zonele vieþii sociale ºi individuale ºi
dorinþa de a reconfigura existenþa umanã adãugând noi dimensiuni valorilor so-
ciale ale individului. Impasul economic ºi excesele individualismului, degrada-
rea statutului general al omului ºi transformarea sa într-o anexã a unui mecanism
economico-social, accentuarea inegalitãþilor au determinat promovarea ºi asu-
marea principiului „solidaritãþii de interese“ ºi considerarea lui ca indispensabil
funcþionãrii normale a societãþii ºi garantãrii „pãcii sociale ºi economice“2.

Ideea de solidaritate dispune de o arie largã de acoperire ºi constituie o þintã
generalã vizatã fãrã rezerve de întreg spectrul politic. În ceea ce priveºte neolibe-
ralismul, problema solidaritãþii s-a aflat în atenþia gânditorilor sãi reprezentativi,
fiind analizatã fie independent, fie în conexiune cu alte teme de interes major
precum: statul ºi prerogativele sale, problemele sociale ºi politicile publice,
bunãstarea ºi bunurile publice, securitatea ºi justiþia socialã, drepturile cetãþe-
neºti ºi drepturile sociale, cetãþenia, premisele ºi consecinþele globalizãrii etc.

De ce este necesarã solidaritatea?

În perioade istorice ºi în contexte politice diferite, solidaritatea, asemeni
multor concepte, a fost perceputã în mod specific. Acest fapt a generat polemici
ºi paradoxuri care au avut darul de a-i îmbogãþi conþinutul ºi de a-i multiplica
sensurile. Cu toate acestea, existã un acord minimal în privinþa impunerii solida-
ritãþii ca necesitate, ca valoare ºi ca posibilã soluþie la problemele care tulburã
ºi afecteazã societatea.

Asocierea solidaritãþii cu necesitatea rezultã din convingerea primarã cã apa-
riþia ºi evoluþia omului ºi a umanitãþii au fost posibile graþie nevoilor ºi trebuin-
þelor comune care au determinat ºi impus cooperarea ºi întrajutorarea. În acest
sens, este de mult un loc comun ideea cã existenþa umanã, ca existenþã izolatã,
ar fi nesemnificativã, iar umanitatea o iluzie3. De asemenea, „departe de a fi con-
secinþa exclusivã a unei revelaþii morale“, solidaritatea este o necesitate impusã,
de regulã, de degradarea condiþiilor de existenþã, de o ameninþare naturalã sau
socialã, de nerecunoaºterea ºi nerespectarea unor drepturi fundamentale ºi, nu în
ultimul rând, de forþa ºi semnificaþia unui ideal. Oricare ar fi condiþiile care reco-
mandã sau impun solidaritatea, nicio exigenþã proprie solidaritãþii autentice nu
se exprimã în spaþiul exclusiv ºi limitat al veniturilor, ci în zona largã „a compor-
tamentului raþional care vizeazã maximizarea utilitãþii cu un minimum de efort
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ºi de costuri“. Altfel spus, cooperarea urmãreºte soluþia cea mai bunã pentru rea-
lizarea intereselor unui grup, fãrã a afecta interesele celorlalþi, iar din perspectiva
deciziilor politice, vizeazã „ajustarea mutualã a intereselor diverºilor actori“4.
Necesitatea solidaritãþii exprimatã la nivelul cooperãrii efective presupune amen-
darea oportunismului comportamental, a celui ce s-a numit generic „pasagerul
clandestin“, ºi adoptarea principiului cunoscut sub numele de optimum paretian
care susþine „cã o acþiune trebuie sã fie întreprinsã doar dacã oferim posibilitatea
îmbunãtãþirii situaþiei unei persoane, fãrã a înrãutãþi situaþia altei persoane“5.

Valorile umane ºi virtuþile subiacente reprezintã un reper important pentru
înþelegerea ºi evaluarea corectã a realitãþii, având rolul, deopotrivã, de a stimula
iniþiativele pozitive agreate de comunitate ºi de a constrânge ºi împiedica lipsa
de loialitate ºi de moralitate6. Teoriile care invocã solidaritatea adoptã aceeaºi
poziþie legatã de înþelegerea solidaritãþii ca valoare definitorie ce dã sens ºi con-
sistenþã existenþei umane ºi care face posibile modalitãþile de cooperare ºi inte-
grare a diferenþelor. De precizat este faptul cã solidaritatea, ca angajament ºi ac-
þiune asumate, nu se suprapune peste gesturi ºi activitãþi umanitare. Dacã prin
esenþa ei o acþiune umanitarã este susþinutã de o puternicã motivaþie moralã ºi,
totodatã, este consideratã a fi „inegalitarã ºi strãinã de orice speranþã într-un
viitor mai bun“, solidaritatea se subordoneazã „unui calcul de reciprocitate“ ºi
„unei nãzuinþe care nu exclude interesul“7.

În acelaºi registru interpretativ, în care regãsim ºi punctele de vedere neoli-
berale, solidaritatea ca valoare interacþioneazã cu celelalte valori esenþiale pre-
cum: libertatea, egalitatea, dreptatea, toleranþa, nondiscriminarea. În fiecare co-
relaþie solidaritatea are menirea de a fundamenta ºi consolida semnificaþia so-
cialã a valorilor ºi de a asigura cadrul necesar al afirmãrii lor. În acest sens, se
afirmã cã „libertatea este iluzorie în solitudine“, iar egalitatea fãrã sens dacã nu
vizeazã relaþia în care se aflã oamenii în raport cu drepturile care îi solidari-
zeazã8. Un alt argument în favoarea conectãrii libertãþii la nevoile ºi exigenþele
societãþii se structureazã în jurul „înþelegerii libertãþii ca angajament social“.
Aceastã perspectivã de abordare reprezintã ºi o formã de recunoaºtere a legãtu-
rilor dintre sfera intereselor personale ºi universul comun, constituit ca relaþie
dintre parte ºi întreg, implicit ca o modalitate de solidarizare a intereselor în faþa
unui þel acceptat sau contestat9.

Un alt palier al dezbaterilor privind înþelegerea solidaritãþii ca valoare vi-
zeazã ºi problema locului pe care îl ocupã în ansamblul ºi în ierarhia valorilor.
Aceastã temã urmeazã logica individualã sau logica comunitarã, în stabilirea im-
portanþei ºi a prioritãþii. Astfel, la modul general, liberalismul privilegiazã liber-
tatea, iar gânditorii comunitariºti acordã întâietate valorilor care întãresc comu-
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nitatea. Solidaritatea, fiind valoarea care consolideazã legãturile comunitare,
este în interpretarea, spre exemplu, a lui Michael J. Sandel o valoare prioritarã
în raport cu dreptarea, consideratã mai degrabã o „virtute compensatorie“10.
Acest punct de vedere susþinut în general de comunitariºti sau demontat de alþi
gânditori nu plaseazã gândirea liberalã în planul secund al recunoaºterii rolului
solidaritãþii. Este suficientã invocarea faptului cã natura individului nu existã ºi
nu funcþioneazã independent de legãturile, valorile ºi interesele celorlalþi.

Interpretarea solidaritãþii ca bazã a legãturilor sociale este conectatã ºi la
tema includerii. Dick Howart, analizând includerea în contextul republicanis-
mului francez ºi american, constatã cã, în primul caz, este vorba de „un proiect
politic“ asociat cu teza cetãþeniei universale, iar în cel american de comunitatea
socialã ca „premisã a politicilor sociale de integrare în sistemul social“, pãstrând
identitatea indivizilor cu drepturi egale11. În ambele cazuri se etaleazã funcþia
criticã a republicanismului vechi sau nou, chemat sã rezolve problemele sociale
ºi sã elimine orice formã de excludere sau discriminare prin solidaritate ºi po-
litici angajante ºi coerente. În aprecierea autorului, republicanismul tradiþional
francez a încercat sã depãºeascã formele înrãdãcinate de excludere prin „al
treilea concept al treimii revoluþionare, conceptul fraternité, considerat acea
„formã de includere care ar putea înfrânge opoziþia lui liberté ºi egalité“. În
realitate, s-a dovedit cã acest concept „nu oferã nicio mediere“, ci doar o simplã
„incantaþie“, fãrã efectele concrete aºteptate12. În aceastã situaþie s-a impus rein-
terpretarea acestor concepte, astfel cã ideea de fraternitate este înlocuitã cu ideea
solidaritãþii, preluatã ºi dezvoltatã de „urmaºii republicani ai lui Durkheim“.
Ceea ce a adus nou sociologul francez la nivelul înþelegerii interdependenþei
actorilor sociali, ca „fapt social“, este înlocuirea determinãrilor exterioare ale in-
terdependenþei, vãzutã ca interacþiune mecanicã, cu forme integrate ºi „structuri
organice“ determinate ºi motivate din interior ºi susþinute prin manifestãrile
libere ale voinþei13.

Fiind asociatã ºi pusã în relaþie de condiþionalitate cu problemele sociale
existente, solidaritatea este invocatã frecvent ºi ca soluþie pentru a corecta decizii
politice eronate sau pentru a tempera acþiuni cu impact negativ pentru viaþa indi-
vizilor. De aceea, în bunã mãsurã, solidaritatea se raporteazã la acþiunile politice
care pot afecta nivelul de viaþã al cetãþenilor. Este un fapt evident cã politica
subsumatã bunelor intenþii acþioneazã „ca un triunghi etern de imperative“ (de
securitate, de bunãstare, de ordine) cerut ºi susþinut de menirea oamenilor de a
convieþui ºi acþiona împreunã. Aflatã în faþa realitãþii complexe ºi a unei societãþi
traversate de crize multiple ºi dezechilibre sociale, politica, la nivel declarativ,
„a promis“, conform „angajamentului“ fãcut încã din epoca modernã, sã asigure
mijloacele necesare sau cadrul adecvat în care oamenii sã decidã ºi sã acþioneze
potrivit intereselor proprii ºi a aspiraþiilor comune. Dar avalanºa evenimentelor
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care au întunecat secolele ºi care tulburã vremurile pe care le trãim ºi astãzi au
acordat un spaþiu larg ºi impredictibil exercitãrii puterii, determinând politica sã
gliseze între „politica pasiunii“ — marcatã de elanuri optimiste ºi speranþe mai
mult sau mai puþin utopice —, „politica fricii“ — de evitare a suferinþelor ºi, mai
grav, de intimidare ºi dominare — ºi „politica scepticismului“, justificatã de na-
tura „failibilã“ ºi limitatã a omului. În oricare situaþie s-ar afla, solidaritatea este
necesarã ºi oportunã pentru a încuraja deciziile politice pozitive sau pentru a îm-
piedica mãsuri politice partizane. În condiþiile crizei actuale se remarcã o stare
generalã de anomie socialã, de nemulþumire faþã de politicile naþionale sau
comunitare care conduc la reiterarea nevoii de solidaritate. Totodatã, se ajunge
la paradoxul supralicitãrii rolului politicului sau la discreditarea politicii ºi la
proliferarea sentimentelor anti-politice care încearcã sã legitimeze Endismul —
teoriile sfârºitului (sfârºitul istoriei, sfârºitul politicii, sfârºitul ideologiei) ºi sã
readucã în atenþie solidaritatea ca soluþie mai puþin politicã ºi mai mult ca susþi-
nere psihologicã ºi moralã14.

Rãspunsurile neoliberale la provocãrile lumii contemporane nu ocolesc ape-
lul la solidaritate. În condiþiile unei societãþi traversate de schimbãri fãrã prece-
dent ºi al unui capitalism înþeles de cei mai mulþi drept „spaþiul renovãrii perma-
nente“, acest apel la solidaritate se doreºte a fi unul real ºi firesc ºi nu unul cu
valenþe miraculoase precum „solidaritatea universalã“ care mobilizeazã ener-
giile în direcþia unui „viitor incert“15. Principiile constitutive ºi funcþionale ale
solidaritãþii sunt luate în calcul ºi reevaluate. Solidaritatea are, astfel, un parcurs
modificat ºi adaptat problemelor sociale existente ºi prioritãþilor apãrute. La
început este asociatã cu revizuirea liberalismului „exilat“ în zona economicului
unde se impun mãsuri de stimulare a productivitãþii, de dezvoltare a „politicii
fiscale progresive“ ºi de „generalizare a asigurãrilor“. Prin aceste mãsuri se ajun-
ge la un reformism prudent în care solidarismul este mai degrabã o „doctrinã
tranchilizantã“, cu rolul implicit de a transforma conflictul de clasã într-o opo-
ziþie exprimatã ºi manifestatã în limite paºnice16. Aceastã stare de fapt tempo-
rarã, iniþiatã ºi susþinutã ºi de creºtinismul social, potrivit interpretãrii lui Georges
Burdeau, va deplasa mai târziu reformismul în direcþia intervenþionismului eta-
tist, transformând treptat statul administrator în „stat savant“. În noul cadru con-
stituit, solidaritatea se regãseºte în eforturile neoliberale de a „raþionaliza“ eco-
nomia de piaþã ºi de a „umaniza“ dezvoltarea societãþii, în principal prin pro-
grame de securitate ºi prin politici sociale. Concret, solidaritatea nu vizeazã
acum, spre exemplu, identificarea unor noi argumente ºi modalitãþi de relegiti-
mare ºi întãrire a statului (perioada de glorie a statului bunãstãrii), ci de refor-
mare a statului, a prerogativelor ºi a dimensiunii intervenþiei acestuia.

Matricea culturalã îºi pune amprenta ºi dicteazã referinþele care pot susþine ºi
legitima din perspectivã neoliberalã ideea solidaritãþii. La aceasta se adaugã ºi
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problema generatã de raportul de forþe între sfera intereselor economice ºi pre-
siunea moralã ºi socialã care poate influenþa amploarea ºi nivelul acþiunilor soli-
dare eficiente. Invocarea solidaritãþii ca soluþie sau temei justificativ pentru im-
plicarea statului nu a lãsat indiferenþi pe acei critici ai liberalismului clasic care
militeazã pentru controlul ºi limitarea puterii.

Astfel, Christian Ruby, un susþinãtor al afirmãrii ºi implicãrii indivizilor în
activitãþile de dezvoltare a societãþii ºi un critic vehement al apelului demagogic
la solidaritate, considerã cã „solidarisme nu este decât un grand récit, o poveste
fãrã noimã, fãrã pete negre, fãrã obscuritãþi ºi contradicþii, pe care omenirea ºi-o
spune pentru a evita sã-ºi asume rãspunderea propriei creaþii-de-sine“. Astfel
spus, doctrina solidaritãþii, bine ancoratã în republicanismul francez tradiþional,
a devenit un fel de „teodicee“ care limiteazã sau nu acordã niciun spaþiu „po-
liticii creatoare pe care susþine cã o întemeiazã“17. Denunþând, deopotrivã, atât
individualismul procedural formal, cât ºi fenomenul excluderii sociale, Sylvie
Mesure ºi Alain Renaut contestã ºi ei politica „drepturilor colective“ impusã ca
urmare a presiunilor unei solidarizãri conjuncturale. În societãþile democratice
solidaritatea este funcþionalã ºi beneficã nu atunci când „drepturile colective“
sunt susþinute de argumentele comunitarienilor, ci atunci când libertãþile indivi-
duale ºi condiþiile exercitãrii lor depind cu necesitate de libertãþile celorlalþi18.

Continuitate ºi discontinuitate în fundamentarea
solidaritãþii. Soluþiile neoliberale

Idealul solidaritãþii este profund înrãdãcinat în conºtiinþa oamenilor pentru a
putea fi ignorat sau contestat. Aºa se explicã multitudinea ºi diversitatea abordã-
rilor filosofice, politice, istorice, culturale. Semnificaþia sa istoricã se origineazã
în trecutul istoric al societãþilor tradiþionale ºi moderne, iar interpretarea conþinu-
tului teoretic în teoriile contractualiste, filosofia iluministã, universalismul fran-
cez, teoriile liberale, socialiste, teoriile despre democraþie etc. Trecutul istoric
este reprezentat în mod vãdit de momentele tensionate ºi conflictuale, ilustrate
de revolte ºi acþiuni revoluþionare ºi, în mod aparte, de sistemul capitalist indus-
trial care, comparativ cu sistemul feudal, axat, în esenþã, pe raporturi de domina-
þie, a dezvoltat raporturi de asociere ºi schimb, de reciprocitate ºi complementa-
ritate mai mult sau mai puþin corecte ºi eficiente. Fiecare tip de abordare trebuie
menþionat întrucât se regãseºte mai mult sau mai puþin în argumentarea neolibe-
ralã a solidaritãþii sau în evaluãrile ei ulterioare.

În teoriile contractualiste moderne, solidaritatea reprezintã temeiul legãtu-
rilor sociale voluntare ºi artificiale care legitimeazã acordul privind desemnarea
ºi investirea unei terþe persoane cu rolul de a întãri ºi structura ordinea ºi ierarhia
comunitãþii în limitele legale convenite. Consecinþa acestui acord este încuraja-
rea cooperãrii în acþiunile de interes comun ºi asumarea responsabilitãþii colec-
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tive indispensabile în exprimarea solidaritãþii19. În plan strict teoretic, contrac-
tualismul a rezolvat contradicþia dintre aspiraþia naturalã a omului la libertate ºi
autonomie ºi dezideratul vechi al dobândirii „Binelui comun“ ºi a contribuit la
fundamentarea ideii de solidaritate integratã, într-o „nouã lecturã a societãþii“,
mult mai abstractã ºi mai nuanþatã“20. Astãzi, contractul social nu mai este înþe-
les ca un cadru prestabilit, cu reguli fixe ºi precise, ci ca o „realitate evolutivã
întemeiatã pe un schimb reciproc“ în care actorii sociali au posibilitatea legitimã
de a înceta sã mai fie parte a contractului existent sau au dreptul de a mobiliza,
antrena ºi cataliza alte puncte de vedere opuse sau complementare unui punct de
vedere oficial. În consecinþã, solidaritatea prezentã în acest tip de atitudine nu
minimalizeazã importanþa acordului ºi a înþelegerii dintre autoritatea de decizie
ºi indivizii-cetãþeni, ci îi asigurã mai multã flexibilitate în adaptarea activitãþilor
la nevoile actuale ale societãþii21. Ilustrativã în acest sens este reconfigurarea di-
namicii comunitãþii ºi apariþia unor noi temeiuri ale legãturilor sociale, respectiv
„piaþa ºi asigurãrile mutuale în faþa riscului“, care devin „un fel de mânã invizi-
bilã a solidaritãþii“22.

Iluminismul ºi universalismul francez se remarcã prin încercarea de a armo-
niza interesele indivizilor cu exigenþele vieþii sociale ºi, implicit, de a relaþiona
corect ºi eficient solidaritatea cu responsabilitatea. De asemenea, cultivând ºi
nuanþând aspiraþia universalã a omului de a trãi liber ºi fericit în armonie cu se-
menii sãi, cele douã curente promoveazã „cosmopolitismul“, ca nouã atitudine
filosoficã ºi politicã, menitã sã întãreascã nevoia de solidaritate prezentã în dis-
ponibilitatea omului de a se simþi pretutindeni „acasã“23.

Solidaritatea a fost ºi este un termen emblematic pentru gândirea de stânga,
pentru cultura ºi ideologia socialistã. Apelul la solidaritate s-a materializat atât
prin îndemnul la luptã împotriva oprimãrii ºi nedreptãþii, cât ºi prin angajamen-
tul comun ºi asumarea responsabilitãþii colective de a participa la construirea
unei lumi mai bune. Astfel, solidaritatea este constitutivã statului, înþeles ca in-
strument al coordonãrii tuturor indivizilor ºi al garantãrii formale a tuturor drep-
turilor în acord cu binele comun. Totodatã, este prezentã ºi în înþelegerea fericirii
ºi a bunãstãrii ca rezultat al orientãrii tuturor eforturilor în acþiuni comune axate
pe imperativul cooperãrii ºi întrajutorãrii, fie ºi cu preþul sacrificãrii libertãþilor
individuale.

Dacã democraþia reprezintã cadrul cel mai adecvat al afirmãrii libere a indivi-
zilor ºi al apãrãrii drepturilor lor legitime, solidaritatea se constituie într-un pilon
important al instituirii ºi consolidãrii societãþii democratice. Aceastã interdepen-
denþã dintre democraþie ºi solidaritate nu este una facilã sau lipsitã de riscuri. În
linii generale, democraþia este înþeleasã ca o „formã de coexistenþã umanã“ care
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se structureazã în jurul a douã principii fundamentale: principiul unitãþii ºi al
stabilitãþii ºi principiul individualitãþii conectat la dinamica diferenþierilor ºi a
nesiguranþei. Aceastã interpretare certificã faptul cã democraþia „nu este o stare
naturalã a umanitãþii“ ºi nici înscrisã în cursul inevitabil al istoriei umane. De
asemenea, democraþia „nu poate exista fãrã cetãþenii democraþiei, fãrã indivizii
conºtienþi atât de pericolele, cât ºi de plãcerile democraþiei“, fãrã acei cetãþeni
instruiþi ºi capabili sã înþeleagã „dualitatea“ implicitã a teoriilor despre democra-
þie „care se deschide în egalã mãsurã spre politicã ºi antipoliticã“24. În alþi ter-
meni, este vorba de raportul dintre democraþie ºi contrademocraþie care, în vi-
ziunea lui Pierre Rosanvallon, se aflã în „registrul complementaritãþii“ ºi nu al
excluderii reciproce. Contrademocraþia, numitã ºi „democraþia neîncrederii
organizate“, este în fapt o parte a democraþiei reprezentatã de trei contraputeri
(puterile de supraveghere, formele de rezistenþã ºi verificarea prin judecatã) care
se raporteazã la ansamblul neîmplinirilor ºi al tuturor opoziþiilor faþã de procesul
legitim de democratizare25. Existenþa ºi manifestarea tuturor elementelor contra-
democratice pune în discuþie „paradigma optimistã“ a acestei forme de coexis-
tenþã umanã ºi a acestei politici constituite pe încredere ºi lasã loc modelului
incert ºi mult mai pesimist de societate în care solidaritatea, deºi necesarã, de-
vine un imperativ mistic sau îmbracã haina ficþiunii.

Este binecunoscut faptul cã democraþia nu se reduce la ansamblul de instituþii
ºi proceduri ºi nu înseamnã integrarea pasivã a voinþelor. Democraþia permite
organizarea activã a tuturor diferenþelor, iar solidaritatea asigurã condiþiile nece-
sare pentru exprimarea liberã a raþiunii colective. Ceea ce este esenþial atât în
funcþionarea democraþiei cât ºi în afirmarea solidaritãþii este, mai întâi, capitalul
social care fundamenteazã ºi dã consistenþã celor douã procese ºi capitalul de în-
credere considerat fenomenul ºi „etalonul moralitãþii, calitãþii ºi eficienþei“. În-
crederea, potrivit interpretãrii lui Kenneth Arrow, este comparabilã cu o „insti-
tuþie invizibilã“ care deþine trei funcþii principale: prima funcþie este de „a ex-
tinde calitatea legitimitãþii“ guvernãrii, a doua funcþie vizeazã durabilitatea legi-
mitãþii extinse ºi a treia permite o economisire instituþionalã care face inutil
orice demers de verificare sau validare a actului de guvernare26. Neîncrederea,
în schimb, creeazã disfuncþii în exercitarea democraþiei ºi submineazã orice for-
mã de solidaritate raportatã, deopotrivã, la dimensiunea substanþialã ºi la dimen-
siunea moralã a deciziei politice. Neîncrederea explicã ºi demonstreazã lipsa de
solidaritate reflectatã atât în nivelul scãzut al cooperãrii sociale, cât ºi în fragili-
tatea coeziunii ºi al „consimþãmântului contingent“ al cetãþenilor27.

Solidaritatea a devenit astãzi parte din procesul amplu ºi extins de democra-
tizare a lumii actuale, mai ales prin aderarea la organisme ºi acorduri internaþio-
nale. În acest context trebuie subliniat faptul cã solidaritatea nu se rezumã doar
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la cooperare ºi „condiþionalitate“ strict economicã (reglementãri comune, schim-
buri ºi acorduri economice ºi comerciale), ci presupune ºi „condiþionalitatea
democraticã“ menitã sã trateze cu multã responsabilitate viitorul politic al þãrilor
mai puþin dezvoltate28.

Restructurarea ºi regândirea liberalismului clasic, pe fondul unei societãþi
traumatizate de crizã ºi efectele ei, au avut drept þintã principalã anularea limi-
telor politicii economice ºi, în egalã mãsurã, înlãturarea slãbiciunilor statului ºi
investirea lui cu noi competenþe. Astfel, întreg cadrul instituþional este reconsi-
derat în funcþie de structura dinamicã ºi conflictualã a societãþii ºi determinat sã
iniþieze politici sociale adecvate. Prin urmare, invocarea fundamentului social al
liberalismului ºi apelul la solidaritate sunt în bunã mãsurã o contrapondere ºi o
tentativã de atenuare a exceselor individualismului. Autori precum Léon Bour-
geois, Charles Gide, Albert Fouillée, consideraþi precursori ai ideii de solidari-
tate, au susþinut necesitatea unor compensaþii care sã întãreascã legãturile morale
ºi sã dea sens real îndatoririlor sociale. În mod explicit, Léon Bourgeois, în
lucrarea sa Le solidarité (1897), considera solidaritatea un fel de cvasicontract
sau angajament bilateral între indivizi ºi societate menit „sã dea un nou conþinut
instituþional libertãþii ºi egalitãþii ºi sã defineascã statul în raport cu justiþia dis-
tributivã“29. Céléstin Bouglé, cel care a pus bazele teoriei despre fundamentul
social al liberalismului, a criticat vehement individualismul liberal, considerat
„masca filosoficã a egoismului“, întrucât a pus în pericol ordinea politicã ºi so-
cialã ºi a adus societatea în pragul „nihilismului administrativ“30. „Solidarismul“
viza, pe de o parte, activarea rolului statului în direcþia reformelor politice ºi
sociale, ºi, pe de altã parte, accentuarea interdependenþelor prin intensificarea
disciplinei morale ºi a procesului de dezvoltare a conºtiinþei individuale.

Neoliberalismul secolului al XX-lea aduce o schimbare de opticã asupra
funcþiilor statului. În principal, aceasta este de susþinere ºi stimulare a dezvoltãrii
economice ºi de asigurare ºi garantare a securitãþii sociale prin intermediul po-
liticilor publice, în deplin acord cu noile repere etico-sociale fixate în jurul ne-
voii de pace socialã ºi de solidaritate umanã.

Statul neoliberal, înþeles ca stat al bunãstãrii ºi stat-providenþã, ºi-a pãstrat ca-
racterul liberal, dar a încetat de a mai fi un stat neutru, neimplicat social ºi moral.
Dincolo de încercarea de a „raþionaliza economia de piaþã“ ºi de a valorifica efi-
cient creºterea economicã, statul bunãstãrii (Welfare State) s-a dorit a fi un „in-
strument al solidaritãþii sociale“, capabil sã-i uneascã pe oameni ºi sã-i facã sã
adere la proiecte comune benefice pentru toþi31 sau „agent de solidaritate“, cum
îl numeºte Georges Burdeau, graþie funcþiilor sale pozitive de a determina rit-
muri accelerate de creºtere economicã ºi de a oferi ºansa unui trai decent ºi pros-
per tuturor cetãþenilor32. Acest model de stat, creionat pe o anumitã vizune care
îl plasa deasupra tuturor intereselor limitate ºi partizane, a fost susþinut de con-
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cepþia neoliberalã despre „bunãstare“ ºi progres general, promovatã de gânditori
de marcã precum: John Maynard Keynes, William Beveridge, Walter Lippman,
Wilhelm Röpke, Paul Samuelson, Kenneth Arrow etc. Aceºti autori reprezenta-
tivi, ºi nu numai ei, mizând pe reuºitele economice ºi pe „binefacerile politicilor
sociale, au definit acest stat drept „stat al consensului“, respectiv „statul aplatizã-
rii conflictelor de interese ºi al interpretãrii tuturor forþelor sociale în sistemul
reprezentativ parlamentar“33. Cu toate beneficiile aduse în perioada creºterii
economice, începând cu anii ’80 s-a declanºat deriva moralã ºi politicã a statului
protector, incapabil de a face faþã noilor problemele globale.

Programele neoliberale de politicã socialã certificã extinderea funcþiilor sta-
tului ºi în zona securitãþii tuturor cetãþenilor. Aceste atribuþii au la bazã nevoia
de solidaritate susþinutã ca fundament sau remediu pentru dezechilibrele econo-
mice ºi sociale ºi disfuncþiile ºi inechitãþile existente. În bunã mãsurã, aceastã
perspectivã de abordare s-a concentrat pe teme care analizeazã problema asigu-
rãrilor sociale, a asistenþei sociale sau a ajutorului social. Existã puncte de ve-
dere care evidenþiazã rolul statului ºi a raportului dintre autoritate ºi indivizi, al-
tele care considerã politicile sociale o consecinþã a revendicãrilor sociale, im-
plicit a manifestãrii concrete a fenomenului numit solidaritate. Ilustrativã în
acest sens este concepþia promovatã de William Beveridge care aduce în prim-
plan o motivaþie umanã pentru promovarea politicii de securitate socialã, mo-
tivaþie care nu mai poate fi ignoratã din amplul proiect de reconstrucþie a socie-
tãþii distruse de rãzboi34. Într-un registru asemãnãtor se aflã ºi concepþia lui
Louis Rougier, despre care André Maurois spunea, în prefaþa lucrãrii lui Walter
Lippman La Cité libre, cã a contribuit la „renaºterea intelectualã a liberalismu-
lui“. Pentru Rougier, oportunitatea politicilor sociale se impune datoritã faptului
cã sistemul „a ajuns la individualizarea beneficiilor ºi la socializarea pierde-
rilor“, ceea ce a fãcut necesar ºi posibil „un stat fondat pe solidaritatea orga-
nicã a tuturor membrilor sãi“. Concret, aceastã solidaritate permitea depãºirea
tuturor neînþelegerilor ideologice ºi angajarea statului în acþiuni de protecþie so-
cialã35.

Solidaritatea, ca fundament al politicilor sociale este invocatã ºi de teoriile
care susþin acþiunile de compensare a inegalitãþii naturale ºi de condamnare a tu-
turor discriminãrilor. Cadrul general de înþelegere ºi interpretare þine de senti-
mentul apartenenþei la comunitate ºi de raportare la „datoria moralã, ca parte a
datoriei sociale“. În aceastã perspectivã, solidaritatea apare ca un tip de „frãþie-
tate“ care atenueazã discrepanþele grave ºi polarizãrile sociale nejustificabile ºi
nu ca o formã de colectivism care atenteazã la identitatea ºi la valorile funda-
mentale ale indivizilor. Dacã în perioada de început a neoliberalismului sãu,
Bertrand de Jouvenel era convins cã securitatea socialã este legatã inevitabil de
statul autoritar, în perioada aºa-zis „pozitivã“ a lui este evidenþiat „beneficiul co-
operãrii sociale“ ºi al desemnãrii statului drept „centru organizator“ al rapor-
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turilor sociale menite sã edifice relaþii corecte între stat, societate ºi indivizi ºi sã
corecteze nedreptãþile apãrute36.

„Paradigma asiguratorie“ este corelatã iniþial cu forme de solidaritate rapor-
tate la „categoria universalã a riscului“ (riscuri comune pentru categorii sociale
largi). Ulterior, întrucât „socialul nu mai poate fi gândit în termenii riscului
comun“ (riscurile s-au diversificat ºi s-au „personalizat“), societatea asiguratorie
nu mai acoperã „socializarea riscului“ în totalitate, prin plata unor cotizaþii. „Re-
flexul solidaritãþii“ nu dispare, el se adapteazã noilor condiþii ºi se manifestã în
cazuri speciale, precum accidentele sau catastrofele naturale37.

Criza statului bunãstãrii ºi „declinul societãþii asiguratorii“ relevã schimbãri
consistente atât la nivelul de funcþionare a instituþiilor, cât ºi la nivelul structurii
sociale ºi al relaþiilor dintre indivizi. Aceastã crizã, manifestã în trei planuri dis-
tincte, potrivit interpretãrii lui Piérre Rosanvallon, respectiv în planul financiar
(deficitul bugetar cauzat de creºterea exageratã a cheltuielilor sociale), ideologic
(delegitimarea statului bunãstãrii) ºi în planul filosofic (inadecvarea ideii de soli-
daritate ºi a principiilor tradiþionale despre drepturi sociale) a generat o multitu-
dine de probleme sociale, începând cu agravarea formelor de pauperitate ºi de
excludere socialã38. Totodatã, transferul riscurilor de la individ cãtre stat a con-
tribuit la tensionarea raportului dintre responsabilitatea fiecãrui individ de a
decide asupra existenþei proprii ºi solidaritatea care atestã datoria statului de a
apãra ºi susþine cetãþenii. În aceste condiþii, asistãm la trecerea societãþii în zona
riscurilor greu de controlat, a incertitudinilor ºi a compromisurilor care produc
instabilitate, nesiguranþã ºi neliniºte. Pe acest teren incert ºi agitat, se constatã cã
subiecþii nu mai sunt aceiaºi. Ceea ce conteazã în mod deosebit sunt cazurile
individuale aflate în situaþii specifice, nu categoriile sociale ºi problemele lor ge-
nerale. Aceasta impune înlocuirea modelului tradiþional de protecþie ºi coeziune
socialã cu „intervenþii punctuale“ ºi oportune potrivit „imperativului echitãþii
mai mult decât al egalitãþii“39.

De asemenea, este evident ºi faptul cã rolul statului de susþinãtor ºi finanþator
al solidaritãþii prin politicile sociale înceteazã de a mai fi un rol esenþial. Solida-
ritatea naturalã ºi fireascã a oamenilor va înlocui treptat aceastã implicare a sta-
tului, iar compartimentul politic va acoperi zona securitãþii sociale cu programe
politice axate pe teorii ale justiþiei sociale40.

„Societatea de indemnizare“ se aflã în pragul destructurãrii întrucât dezechi-
librele dintre cotizanþi ºi posesorii drepturilor sociale au devenit o problemã greu
de depãºit. S-a ajuns la ceea ce Jean-François Revel numea „paradoxul «autodis-
trugerii solidaritãþii»“ potrivit cãruia „un numãr mare de persoane inactive sunt
întreþinute de un numãr mic de persoane active“. În alþi termeni, o mare parte din
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resurse serveºte la compensarea eliminãrii parþiale sau totale a accesului la
muncã, în locul rezolvãrii problemelor economice sau sociale care au afectat
societatea, implicit fundamentele contractului social41.

Identificarea unor noi modalitãþi de reconstrucþie a solidaritãþii impune, mai
întâi, precizarea distincþiilor dintre asigurare ºi solidaritate ºi demontarea con-
vingerilor politice privind suficienþa unei reforme fiscale globale, capabile sã
depãºeascã impasul actual. Asigurarea ºi solidaritatea nu sunt termeni antitetici,
ci termeni care se întrepãtrund la nivelul responsabilitãþii statului ºi al parte-
nerilor sociali. Dacã asigurarea este consideratã o modalitate de producere a soli-
daritãþii, o tehnicã proprie politicilor sociale, solidaritatea este în esenþã o va-
loare ºi un deziderat însuºite de societate ºi validate de istorie. Criza conceptului
filosofic de solidaritate impune reconsiderarea rolului acestuia prin câteva mã-
suri indispensabile.

O mãsurã des invocatã este „valorizarea cetãþeniei sociale“ ºi reconstruirea
spaþiului civic, ca spaþiu al afirmãrii opþiunilor individuale ºi al socializãrii. Se
creeazã, astfel, premisele „tranziþiei de la asigurat la contribuabil“, graþie ºi in-
tensificãrii sentimentului de apartenenþã la comunitate ºi de împlinire a unei da-
torii sociale. Cetãþenia nu este o entitate naturalã sau transferabilã, ci rezultatul
unor acumulãri ºi recunoaºteri politico-juridice42. Prin urmare, accentul pus pe
cetãþenie este menit sã consolideze cele trei dimensiuni ale solidaritãþii recunos-
cute de toþi apãrãtorii ei, dimensiunea psihologicã, exprimatã de grija ºi ataºa-
mentul faþã de ceilalþi, cea comportamentalã ºi dimensiunea structuralã, care þine
de nivelul de integrare a comunitãþii43.

Criza statului, determinatã ºi de discrepanþa tot mai mare dintre principiile de
funcþionare moºtenite ºi reforma societãþii, a impus „reculul statului tutelar“ ma-
nifestat, deopotrivã, ca „recul ideologic“ (reafirmarea superioritãþii pieþei), „re-
culul funcþional“ (eºecul „statului providenþã“ ºi al mijloacelor sale de acþiune)
ºi „reculul strategic“ (diminuarea rolului statului în contextul globalizãrii)44. Pe
acest fundal, este necesarã reconsiderarea rolului statului ºi al partenerilor so-
ciali. Accentul se pune mai mult pe elaborarea unor strategii de acþiune (nu doar
pe utilizarea mijloacelor de compensare) care sã aibã ca prioritate gestionarea
optimã a fondurilor, evaluarea corectã ºi promptã a tuturor nevoilor exprimate ºi
externalizarea, în funcþie de posibilitãþi, a unor costuri cãtre piaþã. De asemenea,
se are în vedere ºi „susþinerea dreptului de inserþie“ sau de utilitate socialã, prin
reafirmarea dreptului esenþial la muncã. Integrat în procesul de regândire a pro-
blemei drepturilor sociale, acest nou drept confirmã incapacitatea statului de a
mai finanþa excluderea care, în fapt, reprezintã „o falie în structura socialã“ ºi,
în egalã mãsurã, „un mod aparte de recunoaºtere a problemelor sociale“, a difi-
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cultãþilor de realizare a solidaritãþii fie între indivizi, fie între grupuri din ansam-
blul societãþii45.

În consecinþã, principiul „utilitãþii reciproce“ este în mãsurã sã reclãdeascã
solidaritatea prin reconsiderarea dreptului la muncã, înþeles ca datorie ºi expri-
mare concretã a împlinirii personale. Aceasta se poate realiza în condiþiile în care
statul nu este un stat pasiv sau unul selectiv, în alþi termeni „un refugiu contes-
tat“, ci un stat activ sau un „stat serviciu“ investit cu obligaþia de a oferi fiecãrui
individ condiþiile afirmãrii sale în libertate. În acelaºi timp, statul este investit ºi
cu funcþia de a contribui la realizarea „solidaritãþii substanþiale“, axatã pe recu-
noaºterea datoriilor sociale reciproce, importantã, de altfel, pentru afirmarea ºi
consolidarea coeziunii sociale ºi pentru subzistenþa ideii de naþiune46.

Globalizarea ca fenomen complex, derulat în multiple planuri, determinã ºi
impune schimbãri majore în formularea ºi aplicarea politicilor economice ºi so-
ciale, cu toate implicaþiile asupra relaþiilor umane ºi asupra nivelului de integrare
ºi solidarizare al indivizilor. În aceste condiþii, deºi solidaritatea întâmpinã difi-
cultãþi considerabile în exprimarea ei concretã ºi eficientã, nevoia realã a oame-
nilor de a se uni în proiecte comune sau reacþii de protest nu s-a diminuat. În
lumea tensionatã ºi instabilã în care trãim, apelul la solidaritate nu este desigur
un fapt întâmplãtor ºi neobiºnuit, ci parte dintr-un program politic responsabil,
menit sã redreseze ºi sã readucã echilibrul economic grav afectat de criza mon-
dialã ºi sã reclãdeascã speranþa ºi încrederea în capacitatea oamenilor de a inter-
acþiona corect cu spaþiul instituþional. Rãspunsul neoliberal la necesitatea întãriri
solidaritãþii umane dovedeºte, mai întâi, disponibilitatea liberalismului de a se
restructura ºi reinventa în raport cu transformãrile petrecute în societate. Apoi,
conºtientizând limitele compromisurilor din anii creºterii economice, gânditorii
neoliberali nu vor putea ignora ºi exclude solidaritatea ca pilon de rezistenþã, în
procesul dificil de restructurare a strategiilor economice ºi a politicilor sociale.
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