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Abstract. In the process of the European political construction, one can
observe the value-based junction of two paradigms: the first one, that
defines, at a supranational level, the individual’s rights, and the second
one, that is the international one, which includes the individuals’ law. The
age of the European democracy tries to sanction, at the level of the
individuals’ law, the values of the individual’s rights under their vaste
palette: integrity rights, the right of participation and the right to solidarity.
This paper will concentrate on how John Rawls approaches, from the
constructivist perspective of a well-ordered society of nations, the law of
peoples (of men) and on the way in which Rawls’point of view contributes
to a better understanding of the European political construction’s meaning.
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Introducere

Chiar dacã spaþiul european a creat concepte cheie ale vieþii internaþionale
(echilibrul forþelor, imperiul universal), acesta rãmâne un ansamblu al lumii mo-
derne care nu a cunoscut o structurã politicã unitarã. Se avanseazã ideea în me-
diile academice cã idealul construcþiei politice europene va fi provocarea euro-
peanã majorã a timpului european prezent ºi cã maniera în care se va încerca rea-
lizarea acestui deziderat va influenþa substanþial statutul lumii, distribuþia puterii
în planul relaþiilor internaþionale. Încã din perioada cristalizãrilor iniþiale ale Eu-
ropei, a existat o contradicþie între principiul divizãrii suveranitãþii între statele
membre ºi reticenþa acestora de a subscrie practic acestui principiu. Adevãrata
încercare a Europei prezente este schimbarea percepþiei cetãþenilor, a capacitãþii
acestora de a vedea în noile perspective ale UE ºi în instituþiile acesteia rãspun-
suri concrete la întrebarea Ce aduce Europa în cotidianul fiecãruia dintre noi în
calitate de cetãþeni naþionali ºi europeni? Dincolo de schimbãrile de ordin insti-
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tuþional, doar o schimbare de percepþie a cetãþenilor va permite o consolidare a
elanului european. Vehicularea tot mai frecventã a conceptului de Europã socialã1
a presupus strategii de redefinire a criteriilor eficienþei pentru o cât mai bunã
adaptare la procesul de mondializare. Trebuie avut în vedere faptul cã reforma
structuralã nu se poate evalua doar în baza indicatorului eficienþã, suveranitatea
fiind de asemenea un punct sensibil care frâneazã de multe ori antrenarea în re-
forme structurale de o anumitã anvergurã.

Dimensiuni de ordin conceptual

Aanaliza consensul societãþilor democratice presupune a studia mai întâi mo-
dul în care legãturile asociative se intersecteazã ºi insereazã individul în unitatea
complexã a unei societãþi. Dintre aceste asocieri cele mai evidente sunt asocie-
rile politice, neînsemnând cã sunt neapãrat ºi cele mai importante.

Consensul caracteristic democraþiilor moderne este supus pendulãrii de multe
ori conflictuale datoritã cadrului constituent: o societate care, pe de o parte, des-
compune liantul social ºi, pe de altã parte, îl reface artificial prin invenþia diverselor
contracte care nu sunt altceva decât cadre sociale unde individualitãþi se înscriu
în proiecte personale în încercarea de a construi identitãþi individuale ºi sociale.

Egalitatea condiþiilor pentru desfãºurarea activitãþilor cotidiene plaseazã in-
divizii în spaþii proximale dar fãrã legãturile comune care i-ar uni. Legãtura dintre
libertate ºi egalitate este paradoxalã: indivizii construiesc dorinþa de libertate
pentru a se putea simþi egali, dar egalitatea limiteazã manifestarea libertãþii, iar
libertatea este cea care obstrucþioneazã realizarea egalitãþii.
Delimitarea a ceea ce este liber þine de o concepþie negativã a libertãþii care,

dincolo de emergenþele sale cu tentã asceticã, este în centrul liberalismului po-
litic. Aceastã noþiune de „libertate negativã“ este definitã de Isaiah Berlin2 drept
un rãspuns la întrebarea: care este câmpul în interiorul cãruia un subiect — indi-
vidual sau colectiv — trebuie sau ar trebui sã facã sau sã fie ceea ce este capabil
sã facã sau sã fie, fãrã intervenþia celuilalt? A fi liber presupune, în acest sens,
„a fi liber în afara oricãrei imixtiuni exterioare“, în afara oricãrei constrângeri.
Potrivit acestei concepþii, „cu cât aria noninfluenþei este mai mare, cu atât mai
mare este ºi gradul de libertate“. Astfel, se prezintã libertatea în sensul promovat
de cãtre adepþii liberalismului, o libertate în esenþã individualã care corespunde
domeniului privat, opunându-se sferei publice (ºi care se determinã în mod nega-
tiv prin absenþa constrângerii). În Leviathanul, Hobbes definea omul liber ca
fiind persoana care datoritã forþei ºi inteligenþei care îi favorizeazã realizarea
anumitor lucruri, nu este împiedicat sã le realizeze pe cele pe care vrea sã le rea-
lizeze, ºi, în consecinþã, plasa libertatea subiecþilor „în toate domeniile de activi-
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tate ce au fost trecute sub tãcere sub efectul legilor“3. Pentru Mill, aceastã „re-
giune proprie a libertãþii umane cuprinde mai întâi domeniul intim al conºtiinþei
ce presupune o libertate a conºtiinþei în sensul cel mai larg: libertatea de a
gândi ºi de a simþi, libertatea absolutã a opiniilor ºi a sentimentelor asupra tu-
turor subiectelor, libertatea de a se exprima ºi de a a-ºi publica opiniile, liber-
tatea gusturilor ºi a ocupaþiilor, libertatea de asociere între indivizi“4. Aceastã
libertate individualã este numitã negativã datoritã faptului cã se manifestã prin
opoziþie cu autoritatea politicã ºi, indiferent de variaþia gradului sãu de expri-
mare, este încadratã mereu în interiorul unui cadru care o protejeazã de orice inf-
luenþã exterioarã, manifestatã de acþiunile alterilor sau de suveranitatea politicã.
Libertatea pozitivã se manifestã la un actor social prin capacitatea unui su-

biect de a fi propriul maestru. Aspectul de emergenþã a acþiunilor sale creeazã di-
mensiunea autenticã a alegerilor actorilor sociali. Acest fapt este mai mult decât
o expresie a independenþei faþã de constrângerile exterioare, este ceea ce numeºte
Kant autonomie. „Autonomia voinþei creeazã pentru subiect posibilitatea de a-ºi
forma propria lege ºi de a-ºi determina el însuºi sensul ºi valoarea propriei acþiuni.
Dacã libertatea este contrarã oricãrei constrângeri exterioare, aceasta nu ex-
clude totuºi supunerea în faþa legii morale ce se exprimã imperativ în conºtiinþa
subiectului practic“5.
Dupã ce a ocupat o poziþie centralã în filosofia politicã a lui Hobbes, Locke,

Rousseau, în calitate de independenþã originarã, individul este considerat ca fun-
dament al liberalismului. O societate, oricare ar fi forma sa de guvernare, nu
este liberã dacã nu respectã global libertãþile individuale ºi nicio societate nu
este complet liberã dacã acestea nu sunt absolute ºi fãrã rezerve6 ºi, mai mult,
libertatea noastrã, a modernilor, trebuie sã se compunã din plãcerea seninã ºi
independenþa privatã7. Se poate observa legãtura dintre liberalismul politic ºi li-
beralismul economic care plaseazã interesele individuale în centrul sistemului
iniþiativelor libere ºi schimbului liber: singura libertate demnã de acest nume
este de a munci pentru avansarea noastrã prin proprie voinþã, atât timp cât nu
cãutam sã-i privãm pe ceilalþi de eforturile lor pentru a o obþine8.

Rawls ºi concepte-model de construcþie politicã europeanã

Una dintre cele mai originale abordãri liberale contemporane îi aparþine lui
Rawls. Conservînd libertãþile individuale, pe care le numeºte libertãþi de bazã, ca
fundamente etice ºi politice ale oricãrei societãþi bine ordonate, Rawls transformã
libertatea într-un principiu al dreptãþii unei astfel de societãþi (primul dintre cele
douã principii rawlsiene). Pentru Rawls, trebuie sã existe egalitate de ºanse (ine-
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galitãþile sociale ºi economice trebuie sã fie în avantajul fiecãruia ºi sã depindã
de poziþiile deschise ale tuturor), dar „ în primul rând fiecare persoanã trebuie
sã aibã un drept egal în sistemul libertãþilor de bazã egale pentru toþi care sã fie
compatibil ºi valabil pentru toþi ceilalþi9. Lista acestor libertãþi de bazã egale
pentru toþi cuprinde libertãþile politice (dreptul la vot ºi dreptul de a ocupa un
post public), libertatea de expresie, libertatea de reuniune, libertatea de gândire
ºi cea a conºtiinþei; libertatea persoanei care implicã protecþie asupra opresiunii
psihologice ºi agresiunii fizice (integritatea persoanei); dreptul de proprietate
personalã ºi de protecþie privind arestarea ºi privarea de libertate10.
Rawls atribuie un rol prevalent principiului libertãþii egale pentru toþi, aceastã

prioritate a libertãþii semnificând cã „revendicãrile de libertate trebuie sã fie sa-
tisfãcute în primul rând“ ºi cã „libertatea nu poate fi limitatã decât în numele
libertãþii însãºi“11. Pentru el, libertatea este prioritate“, în tradiþia liberalã care
considerã cetãþenii ca indivizi liberi ºi egali ºi care accentueazã ideea „realizãrii
anumitor libertãþi specifice“12.
Intenþia lui Rawls este de a semnala importanþa dreptului popoarelor pentru

filosofia liberalã13 (nevoie resimþitã datoritã dimensiunii de apartenenþã cultu-
ralã, a necesitãþii de a promova ºi proteja drepturile colective ale grupurilor cul-
turale, dar ºi datoritã valorilor egalitariste care relevã justiþia distributivã). În
opinia lui, acest drept nu trebuie interpretat ca fiind în contradicþie cu principiile
fundamentale ale egalitarismului liberal. Existã deci la Rawls un gen de dualitate
fundamentalã între douã ordine de drept care nu sunt subordonate unul altuia: un
regim de drepturi individuale ilustrat prin douã principii fundamentale ale justi-
þiei ºi un regim de drepturi colective ilustrat în parte prin dreptul oamenilor.
Una din tezele sale susþine cã principiile dreptului popoarelor aplicate la o

anume comunitate de popoare ar fi aceleaºi cu cele care reprezintã obiectul unui
consens pentru comunitatea restrânsã a societãþilor liberale.
Conceptul de drept al oamenilor trimite spre individ ca adevãratul subiect al

Dreptului internaþional. Rawls precizeazã cã „the law of peoples“ nu trebuie
confundat cu Dreptul internaþional public („the law of nations“). Dreptul oame-
nilor reprezintã ansamblul de principii care se referã la drepturile colective ºi
care sunt aplicabile popoarelor. A Theory of Justice pune în evidenþã faptul cã
cele douã principii ale justiþiei se aplicã structurii de bazã a unei comunitãþi poli-
tice date, dar cã aceste principii se pot aplica ºi raporturilor dintre popoare. Altfel
spus, principiile dreptãþii au deopotrivã o dimensiune internã, fiind aplicabile so-
cietãþilor închise de forma statului-naþiune ºi o dimensiune externã constând în
aplicabilitatea lor la o societate internaþionalã de state-naþiuni. Este important de
subliniat cã modelul propus de Rawls simplificã realitatea (fiind un model, el
este ideal): la baza acestuia stã supoziþia cã fiecare stat suveran este constituit de
cãtre un popor (altfel spus, toate popoarele sunt constituite în stat) ºi cã socie-
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tãþile (unde principiile justiþiei sunt aplicabile) sunt societãþi închise. Or, în mo-
mentul extinderii la nivelul relaþiilor dintre popoare, principiile diferã.
Principiile de justiþie avansate de Rawls prezintã un model al dreptãþii relati-

vizate în cazul unei societãþi date constituite ca sistem închis (self contained na-
tional community)14. Comunitãþile cunoscute în prezent sunt însã deschise pro-
ceselor de migraþie care modificã componenþa structurii sociale ºi formeazã mi-
noritãþi ºi chiar naþiuni, þesutul social fiind multicultural ºi plurietnic, într-o con-
tinuã modificare structuralã ºi de conþinut.
În plan extern se recurge, de asemenea, la o simplificare: popoarele sunt con-

siderate state suverane, chiar dacã în realitate se poate constata existenþa multor
popoare care nu sunt suverane ºi a multor state multinaþionale. Conceptul de popor
înglobeazã un ansamblu de cetãþeni în cadrul unei comunitãþi suverane consti-
tuite, iar persoanele morale sunt cetãþenii care sunt agenþi raþionali: egali în mã-
sura în care aceºtia pot participa la negocierea, la construcþia conceptului de
dreptate; liberi în a revizui ideile lor. Importantã în acest context este axa mo-
ralitãþii, fapt pentru care nu se impune ca persoanele morale sã fie caracterizate
ca indivizi având o limbã, o culturã sau o apartenenþã naþionalã specificã. În mod
rezonabil, se poate presupune cã într-o comunitate internaþionalã de state liberale
— state în care concepþia despre dreptate ca echitate ar fi în vigoare — cele douã
principii fundamentale ale lui Rawls ar coabita ºi ar fi în competiþie cu principiile
aplicabile relaþiilor între popoare. Nu existã prioritate absolutã a unui principiu
ºi acest fapt ar fi valabil într-un stat liberal multinaþional.
Se poate remarca15 în baza celor mai sus menþionate existenþa unei diferenþe

(mai ales la nivelul implicaþiilor politice) între conceptul normativ de jus gentium
ºi ideea statuatã încã la nivel filosofic de jus cosmopoliticum.
Societatea naþiunilor, cãreia îi corespunde conceptul normativ de drept al oa-

menilor, face cunoscutã o constituþie implicitã care sugereazã ideea unui em-
brion de stat liberal. În virtutea aceluiaºi drept, statul internaþional ar trebui sã
realizeze ambiþiile politice rezultând din pretenþiile normative pe care le cuprind
drepturile fundamentale, indiferent dacã acestea sunt drepturi civile, civice, sociale,
culturale sau morale.
Preocupat de condiþiile posibilitãþii unei ordini internaþionale, Rawls are în

vedere o societate politicã dreaptã de popoare bine organizate. În lucrarea The
Law of Peoples, Rawls se limiteazã la principiul liberal de „egalã libertate“ ig-
norând faptul cã principiul social de solidaritate, care corespunde (în mod apro-
ximativ) celui de-al doilea principiu al Teoriei dreptãþii, primeºte o consacrare la
nivelul unui stat al societãþilor bine organizate. De altfel, Rawls refuzã per-
spectiva unui stat mondial (în general) pe care îl înþelege în mod implicit într-o
manierã convenþionalã. Problema este dacã ºi în ce mãsurã o astfel de manierã,
de sorginte kantianã16, poate fi o metodã adecvatã de abordare a problemei posi-
bilitãþii unui drept comun al popoarelor. Rawls nu cautã în mod absolut sã ino-
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veze conþinutul unui astfel de drept comun — „consider cã principiile dreptãþii
între popoarele libere ºi democratice vor include anumite principii familiare re-
cunoscute de multã vreme ca niºte componente ale dreptului oamenilor“17. De-
ducem de aici cã metoda constructivistã din teoria rawlsianã a dreptãþii ar putea
fi relevantã ºi pentru domeniul drepturilor oamenilor? Preocuparea lui Rawls
este de a stabili în ce mãsurã societãþi cu regimuri diferite pot ajunge la un acord
în privinþa principiilor comune ale dreptãþii. Altfel spus, cum este posibilã o so-
cietate a societãþilor politice întemeiatã pe un drept al popoarelor ca expresie a
aderãrii lor la un minimum de valori asupra dreptãþii?
Aplicatã spaþiului european, provocarea teoreticã a lui Rawls constã în a con-

strui scheletul unei societãþi europene bine organizate, astfel încât principiile sale
de bazã sã satisfacã un minimum de justiþie, sã realizeze un acord cât mai larg
între naþiunile europene. Asocierea popoarelor drepte trebuie sã presupunã o
alianþã de pace (principiu valabil ºi la Kant), cu scopul de apãrare a popoarelor
drepte împotriva statelor hegemonice. Rawls se bazeazã pe virtuþile critice din
spaþiul public care ar determina societãþile sã respecte acest drept ºi sã devinã
membri autonomi ai societãþii popoarelor bine rânduite, garantând astfel în toate
spaþiile culturale drepturile individului. Pot fi întrevãzute în cadrul acestei
construcþii elementele unui concept puternic, ºi anume cel de societate a naþiu-
nilor. El sugereazã aceastã mare societate pe care Rawls o schiþeazã plecând de
la ideea cã dreptul oamenilor reprezintã mai mult decât o coexistenþã paºnicã ba-
zatã pe abþinerea de la conflict ºi rãzboi.
Conceptul rawlsian de consens pozitiv privind principiile la care ar putea sub-

scrie o fiinþã moralã ar putea sã justifice aderarea popoarelor, astfel încât ordinea
internaþionalã proiectatã sã poatã contribui la realizarea reperelor concrete ale
conceptului pozitiv de pace (diferit de ceea ce Kant ºi Habermas proiectau). Se
poate vorbi despre conceptul pozitiv de pace doar din momentul în care baza sa
constã într-o dreptate politicã ale cãrei scopuri vizeazã mai mult decât condiþiile
minime impuse de un comerþ internaþional, spre exemplu.
Rawls introduce pentru construcþia idealã a dreptului indivizilor o bazã-eta-

lon prin intermediul cãreia se poate realiza un minim de distribuire a drepturilor
individului, o schemã a unui drept intern a unei societãþi bine rânduite. Aceasta
ar reflecta scopul implicit al unei societãþi politice a naþiunilor juste care depã-
ºeºte simplul concept de societate civilã. Conþinutul dreptului comun intern, a
cãrui condiþie o reclamã Rawls, se limiteazã la drepturile fundamentale vizând
viaþa, proprietatea, cât ºi o egalitate formalã a tratamentului jurisdicþional între
persoanele cu acelaºi statut. Cât despre dreptul comun-extern, care priveºte în
mod deosebit dreptul indivizilor ºi nu al individului, adicã drepturile fundamen-
tale ale popoarelor ºi nu ale indivizilor, se face apel cu precãdere la conþinuturile
raportate la dreptul pozitiv (dreptul internaþional general), deºi acesta reia aspec-
tele esenþiale ale dreptului individului.
În lucrãrile sale The Law of Peoples ºi A Theory of Justice, Rawls face apel

la modelul contractualist al poziþiilor originare. În ceea ce priveºte construcþia
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politicã a Europei, el avanseazã ideea unui contract social internaþional între na-
þiunile drepte ale acesteia, pentru un drept comun al popoarelor. Aceastã idee di-
ferenþiazã dreptul oamenilor în viziunea lui Rawls de un drept cosmopolit.Rousseau,
Kant, Habermas au definit conceptul de drept cosmopolit (în timpurile prezente
cu implicaþii instituþionale din ce în ce mai puternice). Trebuie reþinut însã faptul
cã s-a pornit de la o bazã unde dreptul indivizilor nu pretinde sã încadreze în mod
specific: relaþiile între cosmopoliþi înþeleºi liberal ca cetãþeni ai lumii; raporturile
între statele naþionale ºi indivizii cetãþeni ai acestor state; raporturile dintre pu-
teri publice meta-naþionale care sunt presupuse ca deþinând factori de control
efectiv pentru dreptul comun ºi cel al puterilor publice naþionale. „Înþeleg prin
drepturile oamenilor o concepþie politicã a dreptului ºi justiþiei care se aplicã
principiilor ºi normelor dreptului internaþional ºi practicii sale“ ºi, mai mult,
„dreptul oamenilor conþine concepte ºi principii datoritã cãrora dreptul interna-
þional poate fi judecat“18.
Se poate remarca miza acestei diferenþe în ceea ce priveºte forma politicã a

Europei din momentul în care se acceptã o conceptualizare a reglementãrii de-
mocraþiei cosmopolite. În jurul acestui ax se polarizeazã dezbaterea asupra siste-
mului federal ºi a sistemului cofederal sau asupra statului federal sau a federaþiei
de state. Se porneºte de la premisa cã nu existã o contradicþie între solidaritatea
naþiunilor ºi autonomia statelor. Dimpotrivã, putem concepe cã libertatea popoa-
relor ar fi mai consistentã dacã ar exista o justiþie care impune drepturi funda-
mentale ºi cadrul de responsabilitãþi destinat sã organizeze relaþiile reciproce în-
tre popoare în spiritul principiului solidaritãþii. Pentru realizarea vieþii etice a na-
þiunilor (ceea ce ar constitui substanþa însãºi a statului cosmopolit), integrarea
acestora într-un stat unitar nu se impune ca o cerinþã imperioasã, dat fiind cã
principiul de unitate ar fi contopit într-un spirit comun unic. Nu este necesarã o
suprimare a medierii statelor naþionale considerate ca subiecte logice ale drep-
tului oamenilor, ºi cu atât mai puþin suprimarea indivizilor consideraþi ca singu-
rele subiecte posibile sau legitime de drepturi fundamentale.
S-ar putea prefigura douã ipoteze19 privitoare la posibilitatea constituirii unei

societãþi cosmopolite.
Potrivit primeia, drepturile fundamentale ar urma sã devinã drepturi constitu-

þionale la nivel metanaþional pentru a forma un drept comun intern al statelor.
Importanþa statului cosmopolit ar creºte proporþional cu numãrul drepturilor fun-
damentale reglementate constituþional. Tot în acest cadru este de luat în consi-
derare ºi principiul subsidiaritãþii, detaliind aplicarea punerii în vigoare a fiecã-
rui tip de drepturi. Dacã numai drepturile individuale fundamentale (drepturi ale
individului) sunt consacrate nivelului constituþional, se poate avansa ideea unui
stat metanaþional unitar (concepþie pur teoreticã). Mai plauzibilã ar fi schema
unui stat metanaþional federal, deºi nu existã nici un exemplu real în prezent. Din
punctul de vedere al constituþiei politice interne totuºi, idealul democratic al unui
stat supranaþional impune consacrarea, în afara drepturilor individuale, a anu-
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mitor principii federale ale dreptului internaþional, adicã drepturile fundamen-
tale ale popoarelor de a participa în mod egal la definirea politicii comune, de a
beneficia de o anumitã autonomie pentru organizarea lor internã, de a se recu-
noaºte reciproc.
Potrivit celei de-a doua ipoteze, principiile generale de drept internaþional ge-

neral, adicã elementele fundamentale ale dreptului oamenilor, sunt cele care ar
trebui sã fie consacrate pentru a forma, pe aceastã bazã juridicã, o federaþie de
state suverane. Nu se pune problema constituirii unei federaþii a naþiunilor printr-
o constituþie: o convenþie ar fi utilã, pentru cã existã tratate pentru a desemna ele-
mentele juridice ce pot constitui o legãturã federativã între statele naþionale. Im-
portant este cã elementul federativ nu este considerat în acest caz ca fiind esen-
þial, acesta provenind din elementele fundamentale ale popoarelor ºi nu din drep-
turile fundamentale ale indivizilor. Cu toate acestea, nu este exclusã existenþa
unui model ce poate sintetiza o societate a naþiunilor care sã se manifeste sub
forma organizaþiei (OCDE), alianþei (OTAN), uniunii (UMO) sau asociaþiei
(ALENA). Aceastã societate a naþiunilor ar putea sã fie statuatã politic, în sensul
unei federaþii de state care considerã respectarea drepturilor fundamentale o con-
diþie sine qua non de apartenenþã a acestora (statelor) la federaþie.
Aceste idei se regãsesc ºi în teoria lui Rawls asupra societãþii politice a po-

poarelor bine organizate. Interesant de vãzut este dacã ele se întâlnesc cu modul
în care este înþeleasã construcþia Uniunii Europene. Constituþia implicitã a UE20
depãºeºte în mod specific perspectiva lui Rawls. În primul rând, pentru cã urmã-
reºte o integrare politicã nedefinitã ºi, în al doilea rând, pentru cã organizarea in-
ternã a relaþiilor dintre statele membre se bazeazã pe principii al cãror obiectiv
nu se limiteazã la o transpunere a drepturilor fundamentale. Drepturile de inte-
gritate ºi de suveranitate care revin statelor membre nu sunt mai pregnant repre-
zentate în profilul acestora, comparativ cu drepturile de participare ºi autonomie
sau cele de solidaritate ºi cooperare. Aceasta s-ar traduce prin faptul cã comuni-
tatea europeanã ar fi consacrat în planul dreptului comun al popoarelor elemen-
tele transpuse care corespund drepturilor fundamentale individuale sau drep-
turilor omului (civile, civice, sociale). Se desprinde originalitatea Uniunii care se
va manifesta plenar în momentul maturitãþii constituþionale. Societãþile care vor
fi componente ale Uniunii în aceastã perspectivã vor îndeplini condiþiile drep-
tãþii politice minimale ale lui Rawls. Se poate vorbi de o comunitate politicã
postnaþionalã care, chiar dacã nu se extinde la totalitatea naþiunilor lumii, poate
sã aibã în componenþã mai multe state integrate la nivelul lor sistemic, iniþial in-
dependente unele de altele, libere în deciziile acestora, adicã autonome, benefi-
ciind de toate drepturile recunoscute statelor suverane. Pentru ca o astfel de co-
munitate sã se constituie se impune existenþa unui set minim de drepturi a cãror
concretizare poate fi reflectatã într-o cvasiconstituþie, asemãnãtoare celei care
rezultã din tratatele de tip particular (Roma, Maastricht, Amsterdam, Nisa ºi în
curând poate Lisabona). Aceste tratate înglobeazã drepturi fundamentale civile,
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civice, sociale, morale în planul relaþiilor între popoarele care constituie comu-
nitatea. Astfel, aceasta din urmã dobândeºte cadrul sãu minimal în calitate de co-
munitate juridicã metanaþionalã, fãrã a se impune dezvoltarea unui drept comun
plecând de la drepturile fundamentale individuale constituþionalizate la nivelul
Uniunii. Aceasta ar fi perspectiva statului federal supranaþional.
Construcþia unei democraþii cosmpolite, în contextul cerinþelor impuse de

statul modern, presupune ca anumite drepturi specifice sã fie consacrate consti-
tuþional într-un drept comun metanaþional — de exemplu, libertatea migraþiei in-
divizilor în interiorul confederaþiei sau drepturi destinate sã flexibilizeze opþiu-
nea privitoare la statutul de cetãþean european.
Aceste libertãþi sunt legate de conceptul de drept cosmopolit, concept similar

ca substanþã dar mai vast decât cel kantian. Edificarea unei comunitãþi cosmo-
polite poate fi conceputã având ca rampã de lansare o strategie internaþionalã in-
terguvernamentalã mai mult decât o strategie globalã sau supranaþionalã care ar
putea sã consacre ca drepturi fundamentale doar drepturile individuale ºi sã ex-
cludã drepturile popoarelor. La nivel practic, modelul supranaþional ar trebui sã
se descentralizeze în direcþia statului federal. Dar, ºi în acest caz, elementul de
drept al indivizilor care intervine pentru constituirea sa nu se dezvoltã sistematic
printr-o transpunere la nivel global a drepturilor fundamentale individuale, în
planul relaþiilor intrafederale. Transpunerea include principiile de integritate
(drepturile civile fundamentale), de participare (drepturile civice fundamentale),
de solidaritate (drepturi sociale fundamentale), de personalitate (drepturi morale
fundamentale). Toate acestea se constituie în instrumente vitale pentru statuarea
popoarelor, pentru încadrarea ºi normarea constituþionalã atît a relaþiilor statelor
federale, cât ºi a statului federal. În schimb, statul federal tinde sã reducã suvera-
nitãþile naþionale la autonomii regionale ºi sã compenseze aceste pierderi prin
câºtigul de participare localã în folosul indivizilor. Se poate sesiza cã, chiar dacã
nu este aliniatã pe principiul etatic, strategia de edificare a comunitãþii cosmopo-
lite nu este similarã în acest caz cu cea a lui Rawls.

Europa politicã. Stare de fapt

Alterul la nivelul sistemului mondial reprezintã un etalon, un sistem valoric
de comparaþie, astfel cã, se pune problema semnificaþiei Europei pentru restul
lumii, a formei ºi emergenþei sale pe fundalul politic internaþional. Habermas21,
în discursul sãu asupra mondializãrii, considerã cã piaþa nu poate fi democra-
tizatã, la fel tot ceea ce este legat de costuri ºi preþuri. Problema suveranitãþii, aºa
cum afirmam ºi la începutul acestui studiu, rãmâne deschisã ºi întrebãrile se fo-
calizeazã în jurul semnificaþiilor pe care le presupune pierderea puterii în stat.
Dacã Uniunea Europeanã se structureazã din punct de vedere politic sub o formã
consistentã, atunci este clar cã dincolo de a fi un sistem al mondializãrii econo-
mice, aceasta poate reprezenta un rãspuns politic.
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În încercarea sa de construcþie politicã, Europa are o strategie care se dife-
renþiazã de cea americanã. Statele Unite ale Americii vizeazã o globalizare la ni-
velul unui guvern economic mondial ale cãrui instanþe vizibile sunt cunoscute
sub forma G7, FMI, OMC. Uniunea Europeanã vizeazã constituirea unei lumi
multipolare sau multiregionale dorind sã ofere un model pentru celelalte entitãþi
macroregionale care se formeazã în prezent în lume, spre exemplu în America
de Sud ºi în Asia de Sud-Est. Doar astfel puterea americanã ar putea sã fie echi-
libratã la nivelul organismelor internaþionale.

Construcþia unei uniuni politice europene având ca bazã statele naþionale se
profileazã ca fiind calea de urmat. Aceasta nu ar presupune ca rezultat final limi-
tarea la o federaþie de state sau la federaþia statelor a cãrei suveranitate ar rãmâne
exclusivã (limitatã în diviziunea sa) ºi absolutistã (nelimitatã). În cazul în care
se acceptã o limitare a suveranitãþii statelor, aceasta ar trebui sã fie de ordin ju-
ridic. Dacã se admite cã suveranitatea unui stat poate fi limitatã de drepturi ºi
principii constituþionale care au fost analizate ºi acceptate de majoritatea statelor
membre, atunci limitarea suveranitãþii statelor devine imposibilã printr-o politicã
comunã, adicã prin decizii de politicã publicã luate (spre exemplu de majoritatea
Consiliului European).
Existã deci anumite limite ale integrãrii. Un exemplu concret este modul de

aplicare a regulii majoritãþii în luarea deciziilor politice, mai cu seamã în cazul
marilor decizii de politicã externã. Se angajeazã statele membre pentru intervenþii
militare? Statele naþiuni ar putea face apel la o clauzã de conºtiinþã manifestatã
prin dreptul de secesiune (capacitatea de a se abþine care nu blocheazã procesul
decizional ºi nici punerea sa în practicã). Statul membru nu va fi angajat în apli-
carea în practicã a deciziei dar nici nu va împiedica acceptarea funcþionãrii în
practicã a acesteia. Suveranitatea statelor în Uniune va trebui sã fie împãrþitã ºi
va necesita o aplicare în practicã prin proceduri de cooperare. Ar putea fi partea
de început a unei Constituþii Comunitare ce ar avea la bazã drepturi transversale
care s-ar putea constitui în drepturi universale ale cetãþenilor Uniunii, chiar ºi
împotriva propriei þãri dacã situaþia o impune. Acesta se constituie într-un ele-
ment tipic cosmopolit. Crearea unui Tribunal Penal Internaþional permanent este
în favoarea statelor ºi indivizilor, creând posibilitatea pentru individ de a recla-
ma respectarea drepturilor fundamentale chiar ºi atunci când propriul stat-naþio-
nal nu le respectã. Acesta ar fi un exemplu de construcþie politicã europeanã.
Uniunea politicã europeanã presupune o reechilibrare a puterilor publice ale

instituþiilor: Comisia, Consiliul de Miniºtri ºi Parlamentul European. În mod
principal, diminuând puterile Comisiei Europene (puterea birocraticã) ºi abili-
tând Consiliul cu mai multe competenþe s-ar putea reechilibra deficitul biro-
cratic, logica bazându-se pe faptul cã miniºtrii, ºefii de guverne beneficiazã de
un anumit privilegiu democratic. Dar intervine lipsa de tradiþie a Consiliului în
luarea deciziilor, care sã contrabalanseze intenþia doctrinei de la Maastricht.
Un alt aspect al construcþiei politice europene ar presupune reconsiderarea

puterii de control a tuturor Parlamentelor Europei. Învestirea Parlamentului
european cu mai multã putere, în spiritul democratizãrii, este o problemã deli-
catã, deoarece, datoritã incapacitãþii de a participa efectiv la vot, cetãþenii au o
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reprezentare vagã a acestuia. Pe acest fundal de crizã a democraþiei reprezen-
tative, cãile de urmat sunt cele convenþionale: întãrirea puterii de cenzurã, a pu-
terii de investiturã, a puterii de control ºi a celei legislative. Codecizia este consi-
deratã un progres, dar nu un pas sigur cãtre un corp politic unitar, pentru cã Par-
lamentul nu are nici audienþa, nici vizibilitatea suficientã.
Comunicarea la toate nivelurile ar putea reprezenta cheia parlamentelor politice

viitoare. Dar pot exista ºi alte sisteme parlamentare paralele celor politice: social,
economic ºi cultural. Deciziile la nivelul Uniunii ar trebui instituite în urma unei
complexe consultãri. Interesele organizate, corporaþiile, asociaþiile, sindicatele, gru-
purile de lobby sunt elemente importante la nivelul procesului de luare a deciziei
în noile structuri parlamentare care, în anumite cazuri, pot contribui la o deformare
a democraþiei. Un mijloc de fluidizare a proceselor decizionale cãtre un larg pu-
blic nediferenþiat ar fi într-o primã etapã o parlamentalizare a intereselor.

În privinþa garanþiilor democratice (a garanþiilor constituþionale) se poate
afirma cã ºi Carta drepturilor omului ar fi probabil Carta drepturilor fundamen-
tale ºi ar putea fi o cale tranzitorie a unei constituþii juridice europene. O con-
stituþie adevãratã ar statua juridic Uniunea ºi emergenþa sa în plan extern ar fi,
se presupune mai eficientã, univocã ºi omogenã. Carta actualã prefigureazã o
Constituþie la nivelul unei structuri juridice a unei cetãþenii transnaþionale iar ce-
tãþenia europeanã presupune drepturi în primul rând. Aceasta s-ar putea traduce
prin faptul cã ar exista o prioritate a drepturilor cetãþeanului asupra drepturilor
individului. Garanþiile juridice22 se pare cã nu ar fi suficiente pentru a asigura o
democraþie vie la scarã europeanã deoarece Carta se limiteazã la drepturile ci-
vile fundamentale, la drepturile ºi libertãþile din trecut, adicã la drepturile de pro-
tecþie sau de integritate liberale. Nu trebuie omis faptul cã o cultura europeanã
presupune proiectarea libertãþilor, a drepturilor liberale de protecþie, a drepturilor
de integritate ºi a celor de securitate, chiar dacã nu existã un echilibru al aces-
tora. Un exemplu ar fi securitatea publicã care, datoritã serviciilor publice de
multe ori carenþate, se aflã într-o perioadã de crizã, fapt ce se resimte la nivelul
naþiunilor. Drepturile civile, precum ºi drepturile sociale, sunt reprezentate în
Carta Uniunii, iar în ceea ce priveºte drepturile civice nu existã comentarii supli-
mentare, doar referiri la dreptul de vot al rezidenþilor strãini. O remarcã intere-
santã s-ar putea face asupra drepturilor politice de participare, luând în calcul li-
mitele democraþiei reprezentative ºi elementele democraþiei participative.
Aceastã schimbare de opticã este o cerinþã a Europei viitoare, indivizii putând,
în calitate de cetãþeni, sã fie autori-coautori ai principiilor ºi ai regulilor care gu-
verneazã viaþa colectivã. Autonomia privatã a indivizilor garantatã de Carta eu-
ropeanã ar trebui sã fie completatã de autonomia publicã a cetãþenilor. Pentru ca
drepturile de participare sã fie efective ar trebui sã existe un spaþiu public euro-
pean care ar fi matricea formatoare a unei culturi publice europene vitale. În
afara principiilor democratice ale statului de drept existã ºi reguli comunitare
care guverneazã indivizii ºi desigur nu se poate afirma cã acestea sunt aceleaºi
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pentru toate naþiunile europene, altfel spus nu existã un consens deplin în pri-
vinþa acestora având în vedere desigur multitudinea identitãþilor culturale ale sta-
telor membre. Astfel, conflictele de interese care ar putea apãrea ar putea fi neu-
tralizate prin interpretãri juridice care þin de sensibilitãþile ºi tradiþiile naþionale.
Astfel, în ciuda diferenþelor de interpretare, s-ar putea cristaliza o culturã publicã
generatoare de perspective care ar putea deveni ulterior rezoluþii publice. Aceasta
ne reaminteºte de distincþia lui Rawls între „consens prin interacþiune“ ºi „consens
prin confruntare“. Potrivit lui, consensul prin interacþiune existã dacã fiecare stat
al Uniunii luat izolat ºi-ar racorda principiile constituþionale comune pentru ra-
þiuni ce decurg din tradiþia sa naþionalã (ºi, în acest sens, considerate private).
Diferit ar fi dacã aceste popoare ar putea, în urma unor discuþii deschise, sã
ajungã la un acord ce ar avea ca fundament principii ºi raþiuni împãrtãºite (care
devin publice) ºi astfel s-ar putea vorbi de un consens prin confruntare. Forþa ve-
ritabilã a acestei puteri parlamentare nu ar consta în diversitatea puterii de de-
cizie sau de codecizie, dar s-ar putea manifesta în elemente de sesizare a opiniei
publice, un factor de control indispensabil într-o democraþie funcþionalã.
Prin intermediul liberalismul sãu politic, Rawls focalizeazã discuþia asupra

modului în care indivizi diferiþi (prin culturã, valori, interese) ar putea sã se ra-
cordeze unei structuri de bazã ce ar constitui cadrul unei societãþi drepte ºi bine
organizate. Demersul sãu teoretic este centrat pe întrebarea: cum oameni cu va-
lori diferite, reprezentãri diferite ale lumii ºi interese diferite, chiar conflictuale,
pot sã respecte normele comune de coexistenþã ºi de cooperare? Rawls încearcã
sã demonstreze posibilitatea ca indivizi (dincolo de popoarele înseºi) cu principii
ierarhice ºi egalitare diferite sã adere la un set de norme comune fãrã sã formeze
o comunitate care subscrie aceloraºi valori ºi concepþii. De pe poziþiile liberalis-
mului politic, el propune ca soluþie o „republicã proceduralã“ care, întemeiatã pe
recunoaºterea diversitãþii de valori ºi interese individuale, presupune totodatã
acceptarea de cãtre indivizi a unui minim de norme indispensabil convieþuirii lor
sociale. Distincþia lui Rawls între „republica proceduralã“ ºi „republica substan-
þialã“ asociatã distincþiei pragmatic-ideologic ar putea oferi un punct de plecare
viabil în abordarea cãilor construcþiei politice europene.

Repere finale

Europa se aflã în faza de început (în ceea ce priveºte o comparaþie cu încer-
cãrile din America ºi Asia) a construcþiei entitãþilor macroregionale precum
ALENA în America de Nord, Mercosur în America latinã, ASEAN în Asia de
Sud-Est. Aceste entitãþi macroregionale se limiteazã la constituirea zonelor de li-
ber schimb sau la uniuni vamale vizând unificarea pieþei. Dacã Europa ar putea
sã realizeze o uniune politicã consistentã, o integrare politicã nu numai funcþio-
nalã, dar ºi politicã (care ar construi identitatea cetãþeniei europene), atunci integrarea
politicã, raportatã la o dimensiune politicã continentalã, ar putea oferi un model
altor entitãþi regionale în formare ºi ar putea sã inspire o cale (care ar putea fi realistã)
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de recuperare a economicului prin politic. O cale realistã23 ar fi cea a unei lumi
multipolare, multiregionale, strategie tipic europeanã. Astfel, s-ar putea construi
termenii concurenþei reale între Uniunea Europeanã ºi SUA, în mod special în ceea
ce priveºte sfera politicii externe ºi, de ce nu?, cea a democraþiei externe. Dar aceastã
strategie europeanã latentã impune depãºirea stadiului relaþiilor internaþionale
cãtre un nivel continental, prin mecanisme ºi proceduri care ar permite sã asigure
elemente de control, de participare democraticã la nivelul marilor unitãþi regionale.
Acesta ar fi centrul problemei europene în construcþia sa politicã.
Elitele sunt cele care vor putea dialoga la nivel continental ºi acest dialog ar

fi posibil sub forma marilor grupuri financiare bancare, singura raþiune politicã
în acest caz fiind cea a interesului capitalist general ce ar presupune reglemen-
tarea circulaþiei bunurilor ºi persoanelor, a mãrfurilor ºi capitalurilor. Dar nu tre-
buie omis faptul cã toatã aceastã raþiune a interesului capitalist general prezintã
limite ºi aceste limite ar putea fi depãºite doar dacã se va simþi prezenþa unei de-
mocraþii în cadrul Uniunii. Este deosebit de importantã democraþia internã la ni-
velul Uniunii Europene. Astfel se va putea spera într-o promovare viitoare a unei
democraþii externe în relaþiile intercontinentale. Aceastã democraþie externã ar
putea reprezenta calea posibilã de recuperare a mondializãrii economice prin po-
litic (nu direct prin globalizarea politicã).

Rawls profileazã o societate politicã a societãþilor politice bine ordonate, in-
diferent dacã acestea sunt de tip ierarhic sau egalitar. Profesorul ºi cercetãtorul
Rawls prevede o vastã constituþie planetarã fãrã stat, asemenea unei societãþi.
O societate care-ºi fixeazã reperele dincolo de piaþã ºi de societatea civilã, o so-
cietate politicã guvernatã de drepturi care merg dincolo de dreptul concurenþei.
Drepturile fundamentale ar putea coordona aceastã societate a societãþilor,
aceastã societate a naþiunilor.
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