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„În toatã Elveþia, nobil ºi prost nu este, ci toþi sunt fraþi compatrioþi“.

Dinicu Golescu, Însemnare a cãlãtorii mele, 1826

Consideratã o democraþie semidirectã, pentru cã presupune validarea deci-
ziilor politice direct de cetãþeni, democraþia elveþianã este o alternativã la demo-
craþia reprezentativã purã, în care deciziile se iau de cãtre politicienii aleºi. Wolf
Linder, profesor emerit la Universitatea din Berna, porneºte de la paradigma
fondatoare a societãþii elveþiene — integrarea unei societãþi multiculturale prin
intermediul instituþiilor politice — pentru a construi o explicaþie comprehensivã
a sistemului politic helvet (numit ºi Sonderfall Schweiz sau „caz special“), carac-
terizat de trei instituþii fundamentale: democraþie directã, consensualism, fede-
ralism. Autorul considerã cã Elveþia reprezintã un caz specific în peisajul politic
european datoritã deviaþiei sale de la modelul politic dominant bazat pe demo-
craþia reprezentativã majoritarã. Excepþia elveþianã se caracterizeazã prin: a)
consultarea directã a populaþiei, prin referendum ºi iniþiativã popularã; b) ab-
senþa diviziunii putere-opoziþie ºi guvernare pe baza colegialitãþii în guvern ºi a
consensului în parlament; c) organizare federalã ce alocã responsabilitãþi admi-
nistrative reduse la nivel central ºi extinse la nivel local (cantonal ºi comunal).
Peste aceastã organizare politicã formalã se suprapune cutuma reprezentãrii
politice proporþionale a comunitãþilor etnolingvistice germanã, francezã, italianã
ºi retroromanã, prin intermediul cãreia creºte baza de formare a coeziunii ºi de
realizare a consensului.

Prezentul studiu introductiv evidenþiazã relevanþa lucrãrii lui W. Linder pen-
tru publicul din România, respectiv modul diferit ºi inedit în care funcþioneazã
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instituþiile integrãrii politice, particularitãþile structurii federaliste elveþiene,
mecanismele democraþiei directe ºi ale consensualismului politic. La finalul lu-
crãrii, W. Linder expune ºi o evaluare comparativã a sistemului politic elveþian
în relaþie cu sistemul majoritar britanic sau cu cel federalist american, evaluare
ce va fi, de asemenea, menþionatã succint în studiul de faþã. În sfârºit, dar nu în
cele din urmã, politologul elveþian a elaborat aceastã lucrare cu intenþia de a fur-
niza ºi un posibil ghid pentru soluþionarea conflictelor din alte societãþi multicul-
turale, respectiv un set de principii ºi mecanisme care asigurã drepturi ºi repre-
zentare minoritãþilor culturale, lingvistice sau religioase. Intenþia sa reiese de alt-
fel din subtitlul lucrãrii.

Studiul prezintã, pe parcurs, câteva consideraþii de ordin sociologic privind
rolul culturii premoderne în perioada de formare a statului (secolul XIX) ºi im-
portanþa organizãrii industriale în perioada de consolidare a sistemului politic
(secolul XX). Am introdus aceste consideraþii cu intenþia detalierii unor explica-
þii ale lucrãrii de faþã, necesare pentru mai buna înþelegere a sistemului politic
elveþian de cãtre cititorul român. Comunalismul (guvernare efectivã la nivel lo-
cal) ºi corporatismul (participare activã a organizaþiilor industriale ºi profesio-
nale la guvernare) reprezintã douã caracteristici ce individualizeazã puternic
cazul elveþian în comparaþie cu majoritatea sistemelor politice europene.

Constituirea statului elveþian modern prezintã, în opinia lui W. Linder, o pri-
mã particularitate (dezvoltatã în Capitolul 1) ce deosebeºte procesul constituirii
structurilor politice moderne elveþiene de alte procese similare din Europa.
Astfel, ideea creãrii unui stat naþional pe baza unei culturi majoritare ºi a unei
limbi dominante nu a fost valabilã ºi în cazul elveþian. Cantoanele au trebuit sã
gãseascã un mecanism de integrare politicã având în vedere diviziunile reli-
gioase (între catolici ºi protestanþi) ºi lingvistice (germanã, francezã, italianã ºi
romanºã). Procesul de acomodare a intereselor ºi de absorbþie a tensiunilor a ge-
nerat mecanismele democraþiei consociaþionale1 (împãrþire a puterii sau power
sharing) pe baza cãrora s-a creat statul elveþian modern în cursul secolului al
XIX-lea. W. Linder considerã cã apariþia unui stat multicultural ºi integrarea
politicã a diferitelor religii ºi limbi fãrã a se distruge anumite identitãþi ºi tradiþii
culturale reprezintã cea mai preþioasã moºtenire a democraþiei elveþiene ºi ar
putea fi un important produs de export.

În procesul de formare a statului, W. Linder menþioneazã rolul declanºator al
revoluþiei franceze, direct, prin intervenþia militarã din 1798 ºi prin actul de me-
diere politicã a lui Napoleon din 1803, cât ºi indirect, prin propagarea ideilor re-
voluþionare. În Europa, fervoarea revoluþionarã nu este decât episodicã ºi, în
1815, Elveþia revine la vechiul regim. Congresul de la Viena recunoaºte statutul
de neutralitate al confederaþiei formate de cantoane, fapt ce poate fi considerat,
pe plan internaþional, actul de naºtere al Elveþiei moderne2. Pe plan intern, 25 de
cantoane creeazã o confederaþie cu un grad scãzut de integrare politicã (fiecare
canton se considera stat suveran), ce reflecta dorinþa forþelor conservatoare din
cantoanele catolice. La 1831, aceastã organizare politicã este pusã sub semnul
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întrebãrii de un nou val revoluþionar francez. La 1848, radicalii progresiºti, de
extracþie protestantã (reprezentanþi ai alianþei burgheze în principal din cantoa-
nele Berna ºi Zürich), reuºesc sã impunã o nouã constituþie federalã, ce a fost ac-
ceptatã prin votul popular ºi votul cantoanelor. Noua organizare politicã instituia
un parlament bicameral federal la Berna, un executiv format din ºapte membri,
administraþie federalã ºi curte de justiþie ºi acorda o largã autonomie cantoanelor.
Constituþia de la 1848, revizuitã în 1874 ºi 1999, este valabilã în linii generale ºi
astãzi.

W. Linder afirmã cã democraþia a fost impusã de Napoleon; nu a fost inven-
tatã în Elveþia. Actul de mediere ar fi pus capãt vechiului regim ºi privilegiilor
vechilor cantoane ºi ale nobilimii familiale locale. Istoria oficialã elveþianã a
acreditat însã ideea, încã din secolul al XIX-lea, cã drepturile populare ale elve-
þienilor reprezintã o continuitate a tradiþiilor vechii societãþi. Linder subliniazã
cã, dimpotrivã, începând cu 1831, cantoanele protestante progresiste au introdus
democraþia sub deviza „suveranitãþii populare“. Instituþiile democratice ar fi fost
astfel inspirate de ideologia revoluþiei franceze ºi nu transferate din tradiþia poli-
ticã autohtonã3. În prezent, s-a renunþat la „istoria oficialã“, însã curentul cultu-
ral-ideologic popular acrediteazã ideea continuitãþii tradiþiei politice specific
elveþiene, sentiment ce pare a fi împãrtãºit ºi la nivelul unei bune pãrþi a popu-
laþiei. Culturile orale sunt în general dedicate mecanismului de raportare a trecu-
tului la mituri, legende, personalitãþi ºi evenimente fondatoare. Din acest motiv,
este dificilã impunerea unui „adevãr ºtiinþific“, având în vedere cã existã puncte
de vedere diferite în rândul specialiºtilor care au studiat excepþia elveþianã. Între
cercetãtorii neelveþieni, dacã Karl Deutsch (1976) remarca, pe bunã dreptate, cã
Elveþia este un model paradigmatic al integrãrii prin intermediul instituþiilor po-
litice ale democraþiei moderne, Alexis de Tocqueville constata mai înainte
(1848) cã aceeaºi Elveþie prezenta un deficit de democraþie datorat persistenþei
structurilor politice premoderne (oligarhie de extracþie localã reticentã la ideea
extinderii drepturilor politice). În plan politic, Tocqueville arãta totodatã cã de-
mocraþia a fost o armã iniþial utilizatã la distrugerea vechiului regim pentru ca,
mai târziu, sã devinã un instrument de prezervare a vechii ordini în Elveþia. Pare
aºadar paradoxal de ce ideea democraþiei franceze a fost utilizatã în dublu sens,
ca instrument de promovare a instituþiilor politice moderne (suveranitate a po-
porului, adicã parlamentarism, constituþionalism, separarea puterilor, federalism
ºi consensualism în înþelegerea lui K. Deutsch4), dar ºi de apãrare a „democraþiei
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recunoscut ca atare de puterile semnatare. Textul tratatului se spune cã a fost redactat de Alexandru Scarlat
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3 În mai 2008, cu ocazia celebrãrii la 900 de ani a familiei de Habsburg (originarã din cantonul elveþian
Aargau), o dezbatere publicã a pus în evidenþã vitalitatea mitului fondator elveþian al lui Wilhelm Tell, res-
pectiv constituirea ºi afirmarea identitãþii elveþiene în opoziþie cu casa de Austria-Habsburg.

4 K. Deutsch menþioneazã în legãturã cu Elveþia ruralã urmãtoarele: „Particularitatea vechii ordini sociale
a Elveþiei s-a manifestat prin specificitatea din cantoanele sale montane. Un canton montan precum Uri este
un canton þãrãnesc ce dispune de þãrani cu bani, înarmaþi ºi participanþi devotaþi; este un oraº natural, cu munþi
în loc de ziduri ºi trecãtori montane în loc de porþi ale oraºului“, apud Charles Tilly, Contention and Demo-
cracy in Europe 1650-2000, Cambridge University Press, 2004, p. 168.



populare“, acel ancién regime (cu terminologia lui Tocqueville) al regimurilor
cantonale elveþiene (în mare parte organizãri comercial-urbane sau aristocratic-
þãrãneºti, specifice perioadei medievale)5, democraþie popularã ce s-a metamor-
fozat în regim de democraþie directã în perioada modernã. O instituþie localã pre-
cum Landsgemeinde (adunare generalã a tuturor bãrbaþilor „þãrii“, un prototip al
participãrii directe) încã mai existã astãzi în Elveþia. Sociologic, pare a fi o ex-
presie a persistenþei reþelelor sociale tradiþionale6, structuri premoderne transfe-
rate în contemporan, proces ce încã mai asigurã propagarea valorilor identitare,
coeziunea ºi integrarea. În cadrul acestui proces, moºtenirea ruralã nu pare a fi
fost o piedicã, ci mai degrabã un suport pentru organizarea modernã. ªi în pre-
zent, liderul de opinie este „din popor“ ºi el este „cel mai credibil“7. În structu-
rile comunitare, atitudinile, stãrile de spirit, ideile ºi trãirile se transmit în general
prin tehnicile sociale tradiþionale, în timp ce instrumentele culturii moderne
(ziar, televiziune sau Internet) sunt complementare tehnicilor identitare consa-
crate8. Adunarea popularã, serbãrile câmpeneºti, târgul de produse tradiþionale,
vacanþa ºcolarã pentru „strânsul recoltei“, muzeul þãrãnesc, festivalul folcloric
º.a. prezintã una dintre cele mai mari densitãþi culturale în cantoanele elveþiene.
Astfel cã, pentru un strãin, þara cantoanelor pare a fi un amestec exotic de tradiþie
ºi modernism, de mentalitãþi rurale în structuri urbane, o combinaþie între Heidi
ºi hi-tech9.

La începutul secolului al XX-lea, pe mãsura dezvoltãrii sale industriale,
Elveþia a trebuit sã gãseascã o soluþie ºi la conflictul în creºtere dintre muncã ºi
capital. Wolf Linder remarcã aici încã una dintre particularitãþile elveþiene: noile
industrii, precum cele de orologie, textile ºi decoraþiuni s-au stabilit în zonele
rurale, ceea ce a evitat concentrarea noii clase sociale, formatã din lucrãtorii
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perioada medievalã, un fel de „republici frãþeºti“ ca forme de organizare diferite de regimurile nobiliare din
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6 Una dintre reþelele sociale tradiþionale este cea generatã de serviciul militar. Iniþial, serviciul militar a
fost organizat pe baza miliþiilor cantonale ºi a serviciului de merceneriat din perioada medievalã. În prezent,
Elveþia este printre singurele þãri din Europa care nu au renunþat la serviciul militar obligatoriu. La încheierea
serviciului urmeazã perioade de antrenamente anuale pânã la vârsta de 45 de ani. În afara întâlnirilor din ca-
zãrmi pentru scurte perioade de douã ori pe an, recruþii pãstreazã legãtura ºi în viaþa socialã. Dincolo de
funcþiile militare, armata joacã în continuare un important rol de socializare, de formare ºi prezervare a iden-
titãþii elveþiene.

7 În zona germanã a Elveþiei, sãrbãtorile populare sunt marcate de prezenþa „în carne ºi oase“ a þãranului
legendar Wilhelm Tell. În iunie 2011 am asistat la un astfel de eveniment, desfãºurat la Interlaken, cu ocazia
Yodlerfest (sãrbãtoare a interpreþilor de yodlere, cântece populare din zona alpinã). Personajul legendar era in-
terpretat de un fermier din zonã. Între liderii politici de astãzi, Christoph Blocher, preºedinte al Schweizerische
Volkspartei, corespunde prototipului liderului popular ºi credibilitatea sa este, cel mai probabil, produsul
reþelelor sociale tradiþionale ºi al culturii orale. Partidul popular elveþian este principalul partid politic elveþian.
De orientare naþional-conservatoare, este totuºi fundamental diferit de partidele cu tentã extremistã din Europa.
Fost partid al fermierilor din zona alpinã germanã, ºi-a extins influenþa ºi în zona romandã unde este numit
Union democratique du centre. SVP/UDC este principalul câºtigãtor al alegerilor din 2007 ºi 2011.

8 În culturile bazate pe tradiþia oralã, ceea ce spune vecinul sau prietenul are o credibilitate mai mare decât
ceea ce se scrie la ziar sau se spune la televizor. În Berna, oraº cu puþin peste 100 000 de locuitori, chiar ºi
noþiunea de „secret“ sau „privat“ are un înþeles comunitar: dacã este cunoscut de douã persoane, nu mai este
un secret sau o chestiune privatã. În culturile urbane, în mod obiºnuit se face o separaþie între viaþa publicã ºi
cea privatã.

9 Titlul unei conferinþe a ministrului elveþian al Economiei, Pascal Couchepin: Switzerland: from
Heidiland to High-Tech Land, susþinutã la Hanovra pe 26 martie 2001.



acestor industrii, în regiunile urbane. Industrializarea descentralizatã a prevenit,
într-o primã etapã, migraþia din mediul rural în cel urban ºi a încurajat, de tim-
puriu (secolele XVIII-XIX), urbanizarea regiunilor rurale. În plus, formele de
organizare a meºteºugurilor medievale au creat o platformã pe care s-au consti-
tuit noile industrii, ceea ce reprezintã încã una dintre trãsãturile cazului special
elveþian. W. Linder aratã cã industriile s-au dezvoltat prin intermediul politicilor
publice dezvoltate de stat. Astfel, corporaþiile comercianþilor ºi meºteºugarilor
au preluat formarea profesionalã a lucrãtorilor, distribuind astfel în mod echita-
bil costurile pregãtiri din ºcolile vocaþionale cãtre toþi beneficiarii. Asociaþiile
fermierilor au furnizat date statistice pentru elaborarea politicilor agricole ºi au
stabilit regulile accesului la subvenþiile guvernamentale pentru agriculturã.
Economia agrarã elveþianã pãstreazã ºi astãzi un puternic caracter cooperatist10.
În ce priveºte politicile comerciale, organizaþiile industriale au utilizat pârghiile
guvernamentale pentru a promova exporturile ºi a proteja producþia autohtonã în
faþa competiþiei externe11. Legãtura puternicã a guvernului cu organizaþiile pro-
fesionale ºi cartelurile industriale reprezintã o trãsãturã specificã Elveþiei pânã în
ziua de astãzi. Politica economicã a Elveþiei este politica corporaþiilor sale indus-
triale ºi profesionale ºi ea presupune, în linii mari, comerþ liber pe plan extern,
protecþionism pe plan intern. Între mãsurile protecþioniste se detaºeazã cele des-
tinate industriei agricole ºi mediului rural. (Elveþia importã în principal acele
produse ce nu se pot obþine în agricultura autohtonã. Produsele alimentare sunt
colectate de la fermieri ºi distribuite prin cele douã reþele de supermarket,
Migros ºi Coop, organizate sub formã de cooperative). Acest tip de industriali-
zare prin politici publice susþinute de platforma organizaþiilor profesionale ºi
corporaþiilor industriale a afectat procesul de formare a clivajului dintre muncã
ºi capital ºi, pe cale de consecinþã, constituirea clasei lucrãtorilor, a sindicatelor
ºi a partidelor social-democrate. Se adaugã clivajele anterioare — cele generate
de religie ºi regiune lingvisticã — care au inhibat, de asemenea, procesul asocia-
þional al clasei muncitoare. W. Linder considerã cã, în principal din motivele
prezentate mai sus, poziþia minoritarã a lucrãtorilor în relaþiile politice ºi indus-
triale este o caracteristicã a Elveþiei. Social-democraþii, în mod tradiþional repre-
zentanþi ai stângii, au obþinut primul loc în guvernul elveþian abia în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial ºi numai din 1959 reprezentare proporþionalã în
executiv. Segmentarea culturalã ºi, adãugãm în prezentul studiu introductiv, or-
ganizarea corporatistã, au fost o frânã în calea organizãrii stângii politice elve-
þiene12. Linder deplânge astfel o anumitã segregare a lucrãtorilor în ceea ce pri-
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moderne. În industriile de maºini ºi utilaje, Swissmetal este una dintre cele mai puternice organizaþii industriale
de astãzi. Întreaga economie este, de altfel, organizatã ºi reprezentatã de Economiesuisse, cel mai puternic
partener industrial al guvernului elveþian. Industria bancarã este grupatã în Asociaþia Bancherilor Elveþieni.
Asociaþiile profesionale sunt prezente în majoritatea ocupaþiilor: frizeri, brutari, avocaþi, medici etc. În
agriculturã, diferitele asociaþii ale fermierilor mediazã politicile guvernamentale în cele douã domenii-cheie:
producþia (prin mecanismul subvenþiilor) ºi consumul (prin cele douã supermarketuri, COOP ºi MIGROS).

12 Stânga politicã elveþianã se plasezã în mod constant în jurul a 17-20%. Aceastã pondere electoralã îi
permite sã obþinã douã locuri în executivul format din ºapte membri ºi, prin intermediul alianþelor politice cu
verzii sau cu partidele de centru (liberal-radicali), sã promoveze o parte din politicile sociale, educaþionale ºi



veºte elaborarea politicilor industriale ºi a politicilor sociale13. Aratã totuºi cã
stânga elveþianã nu este adepta „luptei de clasã“, ci a parteneriatului cu patrona-
tul ºi guvernul, ceea ce o deosebeºte net de stânga europeanã în general. De peste
60 de ani, social-democraþii elveþieni fac parte, fãrã întrerupere, din guvern.

A doua caracteristicã a sistemului politic elveþian, federalismul, beneficiazã
de asemenea de o interpretare detaliatã în lucrarea profesorului Wolf Linder (Ca-
pitolul 2). Se cuvine precizat cã prima unificare politicã a cantoanelor sau „þãri-
lor“ din regiunea montanã alpinã dateazã din 1291, când trei cantoane au decis,
în centrul Elveþiei istorice, pe grindul de la Grütli, formarea unei alianþe defen-
sive faþã de Imperiul Habsburgic14. În cursul urmãtoarelor secole se adaugã un
numãr de alte cantoane din regiunea germanã, ceea ce ridicã la 13 numãrul enti-
tãþilor politice cantonale medievale. Elveþia cantoanelor a traversat istoria medie
în aceastã formulã confederatã: politicã externã comunã, autonomie cantonalã
totalã, facilitãþi reciproce pentru transport ºi comerþ, efort militar comun. Înce-
putul secolului al XIX-lea modificã aceastã situaþie prin intervenþia Franþei revo-
luþionare, aºa cum am arãtat anterior. Centralizarea impusã de ocupaþia lui Napo-
leon nu a rezistat ºi, la 1815, cantoanele revin la formula confederatã. Numai
pentru scurt timp, pentru cã, la 1848, prin voinþa populaþiei ºi a cantoanelor, se
trece la o formã de organizare federativã, respectiv guvern ºi parlament naþional
în paralel cu autonomie ºi suveranitate limitatã la nivelul cantoanelor.

Wolf Linder insistã aici asupra funcþionãrii federalismului ºi este mai puþin
preocupat dacã, de pildã, intervenþia Franþei este determinantã pentru organi-
zarea politicã federativã sau, dimpotrivã, tradiþia confederativã elveþianã este cea
care îºi pune amprenta asupra organizãrii politice de astãzi. În general, specia-
liºtii elveþieni sunt divizaþi ºi asupra acestui aspect15. Istoric, existã o tradiþie de
organizare a spaþiului alpin sub formã de „þãri“ încã din perioada postromanã16,
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de sãnãtate specifice stângii, în general. Conjunctural, stânga elveþianã se poate alia ºi cu dreapta conservatoare
(populari) pentru atingerea unor obiective politice punctuale (de exemplu limitarea accesului lucrãtorilor
strãini pe piaþa muncii elveþiene).

13 Rãmâne de evaluat în ce mãsurã apartenenþa lucrãtorilor la organizaþiile profesionale nu este totuºi o
formã de participare la deciziile din diferite ramuri industriale.

14 Cele trei cantoane sunt Uri, Schwyz ºi Unterwald. Uri este cunoscut ca locul de origine a lui Wilhelm
Tell, þãranul elveþian care a îndrãznit sã se împotriveascã trimisului imperial austriac. Schwyz este cantonul ce
a dat numele ºi steagul Elveþiei. Cele trei cantoane, la care se adaugã Lucerna, sunt unite prin ceea ce este
cunoscut drept „lacul celor patru cantoane“. Grütli este un grind de pe marginea acestui lac. În 1332, alianþei
celor trei cantoane li s-a alãturat cantonul Lucerna, în 1352 Zürich, Glarus ºi, în sfârºit, Berna. În decursul
urmãtoarelor douã secole se adaugã Fribourg ºi Solothurn, Schaffhausen ºi Basel (1501) ºi, la 1513, Appenzell.
Dupã înfrângerea de la Marignano în 1515, înfrângere care a tãiat apetitul elveþienilor pentru aventuri externe,
cantonul Ticino, de la graniþa cu Italia, se adaugã alianþei alpine. În secolul al XIX-lea, se asociazã cantoanele
romande, vorbitoare de francezã, Vaud (1803), Neuchatel, Geneva ºi Valais (1815).

15 Legenda lui Wilhelm Tell este de multe ori tratatã ca fenomen literar, mai puþin ca eveniment cu con-
secinþe istorice. Similar, lipsa unor dovezi materiale asupra evenimentului de la 1291 — formarea primei
alianþe între cantoanele elveþiene — genereazã periodic diverse dispute asupra acestui act istoric. Am constatat
însã ºi o anumitã „pudoare“ academicã, respectiv reþinere a specialiºtilor de a susþine, peste o limitã de rezo-
nabilitate, cazul special elveþian. Oficial, începând din 1889, la 1 august Elveþia serbeazã ziua naþionalã, mar-
când evenimentul politic din 1291.

16 Procesul de constituire a „þãrilor“, respectiv unificarea unor regiuni pe criteriul geografic, în principal
din raþiuni militare, este specific perioadei postromane. Aceste unitãþi politico-geografice au fost denumite
„romanii populare“ ºi reprezintã formele de organizare localã dupã prãbuºirea administraþiei Imperiului
Roman. Apariþia statelor medievale este un proces de unificare politicã a acestor „þãri“ în cursul secolelor XII-
XIII. Cea mai mare parte a regiunilor fostului imperiu roman parcurg acest proces premergãtor formãrii statale.



entitãþi transformate în state „suverane“, unele simple republici þãrãneºti (Uri,
Schwyz), altele cantoane urbane (Zürich, Basel), unite printr-o alianþã „slabã“,
de tip confederativ17. Deºi papalitatea a considerat eretic modul de viaþã din can-
toanele alpine rurale cu mult înainte de secolul al XVI-lea, reforma protestantã
a generat o primã breºã între cantoanele catolice ºi cele protestante. Mutarea
iniþiativei istorice din oraºele-state italiene cãtre nordul Europei (Þãrile de Jos)
a favorizat dezvoltarea comerþului ºi a cantoanelor urbane protestante în secolele
XVI-XVII, cantoane care au jucat un rol de intermediere financiarã încã din
aceastã perioadã (rol vizibil, de exemplu, prin activitatea familiei Fugger, ban-
cheri renumiþi din Augsburg, prezenþi ºi la Zürich). În secolul al XIX-lea, can-
toanele protestante (Zürich, Berna, Basel) au fost promotoarele interne ale fede-
ralismului. Cantoanele catolice s-au opus prin intermediul Sonderbund-ului
(uniune a cantoanele catolice în care se remarcã Fribourg). În paralel, presiunea
externã rezultatã din procesul de unificare naþionalã a statelor vecine (Italia, Ger-
mania, la care s-a adaugat implicarea constantã a Franþei) a accelerat procesul de
federalizare a cantoanelor elveþiene18. Cantoanele vorbitoare de francezã au ade-
rat la federaþie sub acest impuls extern la 1815. Constituþia de la 1848, rezultatã
în urma unui conflict civil între cantoanele protestante ºi cele catolice între 1841
ºi 1847, reflectã procesul modern de centralizare naþionalã ºi în Elveþia, proces
temperat însã de puternica tradiþie a suveranitãþii cantoanelor.

Astãzi, federalismul elveþian reprezintã, în opinia lui Wolf Linder, combinaþia
optimã între centralizare ºi necentralizare19 ºi este caracteristica sa cea mai im-
portantã. Federalismul elveþian este un proces de centralizare succesivã, dar li-
mitatã, realizat pe parcursul ultimelor douã secole. Elveþia nu a avut nevoie de
descentralizare pentru cã nu a fost niciodatã centralizatã. Articolul 3 al Constitu-
þiei de la 1848 precizeazã cã toate puterile viitoare trebuie delegate cantoanelor.
Doar în situaþia în care un vot popular sau un vot al cantoanelor decid altfel,
aceste puteri sunt acordate federaþiei20. Pânã la 1848, Elveþia a adoptat o struc-
turã confederativã (o alianþã slabã între cantoane); dupã acest an, organizarea
federativã este dominantã.
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17 Istoricul Nicolae Iorga prezintã, într-o conferinþã la Universitatea din Berna în 1930, ideea unei

similitudini între mitul fondator elveþian al lui Wilhelm Tell (1291) ºi cel românesc al lui Litovoi (1270) ºi
Negru-Vodã (1290). Iorga observa o similitudine ºi între Valaisul elveþian (regiune-canton formatã în epoca
postromanã, în sudul Elveþiei, al cãrui nume istoric este Walleis) ºi ideea populaþiilor de origine romanã, numiþi
vlahi de cãtre populaþiile germane. Valaisanii ar fi, în înþelegerea istoricului român, nu locuitorii vãii cu acelaºi
nume, ci descendenþii valahilor (latinilor) occidentali, celto-romanii. La conferinþã asistã preºedintele elveþian
Jean-Marie Musy, ministrul de Externe Giuseppe Motta, ambasadorul francez la Berna, o numeroasã asistenþã.
Istoricul român elaboreazã, de altfel, o serie de consideraþii relative la similitudinea istoriei politice ºi sociale
a României ºi Elveþiei, respectiv rolul societãþilor þãrãneºti, relaþiile cu imperiile vremii º.a. Vezi, pentru detalii,
Claudia Chinezu, Roumanie-Suisse, Approches diplomatiques, économiques et culturelles, Editions Univer-
sitaires Fribourg Suisse, 2001, p. 104.

18 Vezi, pentru detalii, Joëlle Kuntz, Scurtã istorie a Elveþiei, Editura Rao, 2011. Între figurile emble-
matice ale miºcãrii protestante în Elveþia se remarcã Ulrich Zwingli la Zürich ºi Jean Calvin la Geneva.

19 Faptul cã autorul considerã cã federalismul s-a constituit, în Elveþia, pe baza unui proces de jos-în-sus,
respectiv cantoanele sunt cele care au cedat din prerogativele lor cãtre federaþie, reprezintã totuºi o acceptare
a existenþei unei tradiþii locale înainte de constituirea de jure a actualului sistem federal în 1848.

20 În aceastã privinþã, existã o deosebire faþã de sistemul federal american, unde, conform celui de-al 10-
lea amendament al constituþiei SUA, teoretic toate puterile nedelegate statului federal prin constituþie aparþin
de drept statelor membre ale federaþiei. Practic, prin intermediul „puterilor implicate“, statul federal îºi asumã
aceste puteri.



Sistemul federal este organizat pe trei niveluri: federaþie, cantoane, comune,
fiecare cu competenþele sale. Federaþia are responsabilitãþi în politica externã,
apãrare, monedã, poºtã ºi transport, legislaþie civilã ºi judiciarã. Guvernul elve-
þian se numeºte Consiliu Federal ºi este compus din ºapte consilieri (miniºtri sau
Bundesrat) cu drepturi egale. Anual, unul dintre miniºtri este preºedinte în exer-
ciþiu al Confederaþiei. În relaþie cu ceilalþi membri ai executivului, preºedintele
elveþian este doar primus inter pares. Cantoanele (statele), în numãr de 26, au
fiecare propria constituþie ºi sunt suverane în deciziile privind impozitele ºi
taxele, educaþia, munca, poliþia, religia, sãnãtatea, mediul. Comunele (circa 2 600
în total, incluzînd ºi oraºele/municipalitãþile în numãr de circa 300) adminis-
treazã transporturile locale, ºcolile, utilitãþile publice, construcþiile ºi bugetele/
taxele locale. Impozitele sunt colectate la nivel local. Existã totuºi un mecanism
de compensare financiarã între federaþie ºi cantoane, prin care se fac transferuri
financiare în ambele sensuri. Legislaþia interzice deficitele publice la orice nivel
ºi, în principiu, nicio entitate publicã elveþianã nu poate cheltui mai mult decât
încaseazã. În mod obiºnuit, bugetul federal înregistreazã excedent la sfârºitul
exerciþiului. De asemenea, profitul anual al bãncii naþionale se împarte cu can-
toanele. În ce priveºte administraþia, comunele mici, de pânã la 1 000 de locui-
tori, au cel mult douã posturi administrative plãtite (primar ºi secretar). La can-
toane, executivele locale au 5-7 membri. Oficialii aleºi — numiþi toþi „consilie-
ri“, indiferent cã sunt naþionali (deputaþi) sau statali (senatori), cantonali ori
comunali/municipali — sunt angajaþi part-time. La toate etajele administraþiei
existã voluntari ºi, dupã caz, angajaþi part-time. În zona germanã, o formã tradi-
þionalã de voluntariat — Milizverwaltung — asigurã funcþionarea serviciilor de
pompieri, a serviciilor sociale º.a. Voluntariatul este extins ºi la nivel cantonal
sau federal. În mod obiºnuit, existã în jur de 400 de comisii federale, formate din
voluntari, în care sunt implicate câteva mii de experþi.

Chestiunea cea mai importantã în ce priveºte federalismul elveþian este legatã
de funcþionarea democraþiei. W. Linder aratã cã ideea fundamentalã a democra-
þiei — o persoanã, un vot — intrã în contradicþie cu federalismul, care este înte-
meiat pe ideea votului egal al statelor membre ale unei federaþii. Existã aºadar
posibilitatea unui vot divergent între votul naþional (unde se exprimã toþi cetãþe-
nii) ºi votul cantonal (unde se exprimã cetãþenii cu drept de vot în respectivul
canton21). Datoritã diferenþelor demografice dintre cantoane, votul unui cetãþean
din cantonul Uri echivaleazã, în votul cantonal, cu 34 de voturi din cantonul
Zürich, fapt care acutizeazã diferenþa între votul naþional ºi cel cantonal. Teo-
retic, 51 la sutã din votul celor mai mici cantoane, reprezentând 9% din totalul
electoratului naþional, poate bloca o decizie la nivel federal. Aceastã situaþie se
poate replica ºi în votul din cele douã camere ale parlamentului elveþian, Consi-
liul Naþional, ales prin vot la nivel federal ºi Consiliul Statelor, ales prin votul de
la nivelul cantoanelor.

Consiliul Naþional, format din 200 de deputaþi, este ales în baza principiului
democratic „o persoanã, un vot“. Consiliul Statelor, format din 46 de senatori,
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21 În Elveþia, cetãþenii sunt înregistraþi pe listele electorale în localitãþile în care s-au nãscut. Elveþienii cu

rezidenþa în strãinãtate îºi exercitã dreptul de vot în circumscripþiile de origine, prin intermediul votului prin
corespondenþã sau, mai recent, a votului electronic.



este ales în baza votului din cele 26 de cantoane (câte 2 aleºi pentru cantoanele
mari, câte unul pentru semicantoane). Veniturile principale ale parlamentarilor
nu provin din politicã, ci din exercitarea unei profesii în paralel cu cea de parla-
mentar. Din 1918, în alegerea reprezentanþilor naþionali sau cantonali s-a intro-
dus regula proporþionalitãþii, care a înlocuit sistemul majoritar. Camerele au ega-
litate absolutã în elaborarea legilor. În caz de diferenþe, o comisie mixtã nego-
ciazã o soluþie. Neeaceptarea medierii de cãtre una dintre camere conduce la ne-
adoptarea respectivei legislaþii. În decizii importante (alegerea membrilor guver-
nului, ratificarea unor tratate internaþionale), cele douã camere se reunesc în
ºedinþã comunã numitã ºi Adunare Federalã. W. Linder remarcã rolul inovator al
Consiliului Naþional ºi funcþia ponderatoare a Consiliului Statelor, camera ce re-
prezintã cantoanele, asociatã în mod obiºnuit cu o atitudine conservatoare.

Funcþionarea federalismului se bazeazã pe democraþia reprezentativã, pentru
cã întreaga administraþie, localã sau federalã, este condusã de reprezentanþi aleºi
sau funcþionari numiþi. Capitolul 3 al lucrãrii lui Wolf Linder oferã explicaþii
detaliate în ce priveºte democraþia directã, respectiv modul în care referendumul
ºi iniþiativa popularã transferã decizia politicã la nivelul cetãþeanului. Elveþia a
prevãzut în constituþie22 douã tipuri de referendum: obligatoriu (pentru amenda-
rea constituþiei ºi sancþionarea angajamentelor internaþionale) ºi opþional (pentru
validarea unor decizii ale guvernului ºi hotãrâri ale parlamentului). Referendu-
mul opþional se convoacã dacã, în termen de 100 de zile, cincizeci de mii de
cetãþeni solicitã, prin semnãturã, vot popular. La referendumul obligatoriu este
nevoie de majoritate absolutã, în votul naþional ºi în cel cantonal. Pentru referen-
dumul opþional este suficientã o majoritate simplã, respectiv 51% din votul na-
þional. La nivelul cantoanelor, referendumul este de obicei aprofundat, respectiv
extins la majoritatea deciziilor guvernului local. În ce priveºte iniþiativa popu-
larã, constituþia prevede cã o sutã de mii de cetãþeni pot solicita, prin semnãturã,
organizarea unui referendum pentru introducerea unei modificãri constituþionale
sau abrogarea unei legi. Anual, se organizeazã douã sesiuni referendare, în fe-
bruarie ºi în noiembrie. La patru ani, în octombrie, se organizeazã alegeri gene-
rale. Înainte de vot, fiecare cetãþean primeºte un set de documente relative la pro-
punerea legislativã sau la oferta candidaþilor. Recursul la referendum ºi iniþiativã
pentru cele mai multe dintre deciziile parlamentare ºi guvernamentale, dar nu
pentru toate, asigurã Elveþiei un profil de democraþie semidirectã. Democraþia
directã ar fi presupus consultarea cetãþenilor în toate deciziile politice, federale
sau locale. Linder constatã astfel cã „în cele mai importante chestiuni ultimul
cuvânt îl are poporul, pentru chestiuni importante l-ar putea avea poporul, în
timp ce pentru celelalte decizii de mai micã importanþã îl are parlamentul sau gu-
vernul“23. Aici însã intervine aserþiunea lui Alexis de Tocqueville: este participa-
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22 Constituþia de la 1848 nu a prevãzut referendumul obligatoriu ºi nici iniþiativa popularã. Regimul po-

litic între 1848 ºi 1891 a fost unul de tip reprezentativ. Referendumul a fost introdus în 1874, iniþiativa în 1891.
23 În privinþa referendumului se poate constata o diferenþã faþã de alte þãri. În Franþa, de exemplu, ini-

þiativa convocãrii aparþine preºedintelui republicii. Are astfel un caracter plebiscitar — verificã la vot susþi-
nerea unei anumite decizii politice. În Elveþia, elita politicã ºi antreprenorialã are o capacitate remarcabilã de
a mobiliza electoratul pentru a obþine un rezultat la referendum ce nu poate fi contestat pe plan intern sau
extern. Democraþia directã este, din acest punct de vedere, un instrument eficient pentru protejarea intereselor
elveþiene de orice presiune externã.



rea „poporului“ liberã de orice constrângeri sau, conform formulei sociologului
francez, o elitã oligarhicã stabileºte limitele libertãþii de decizie popularã, res-
pectiv ce ºi cum se voteazã?

Înainte de revoluþia francezã, vãzutã din exterior, Elveþia era o reþea de juris-
dicþii suprapuse, obiceiuri vechi, privilegii ºi ceremonii etc. ce formau mai de-
grabã un conglomerat de „mici tiranii“ ºi mai puþin o regiune a libertãþilor24.
Tocqueville reia aceastã idee la 184825. Sociologic, se poate identifica sursa ra-
portului eminamente critic al lui Tocqueville în organizarea de tip comunitar ºi
corporatist a Elveþiei.

Pe de o parte, comunitarismul (Gemeinschaft, în sensul definit de Fr. Tönnies
ºi în înþelesul acestui studiu introductiv) este o culturã publicã tradiþionalã spe-
cificã (ºi) Elveþiei. În zona germanã, sursa sa este societatea þãrãneascã din re-
giunile montane. Se caracterizeazã prin elitism, mutualism, paternalism, izola-
þionism, corporatism, neîncredere faþã de strãini, în unele circumstanþe chiar ac-
cente de xenofobie. Este produsul lungii perioade medievale, când se cimenteazã
cultura elveþianã ruralã. În perioada modernã ºi, îndeosebi în ultimele decenii, s-a
manifestat constant prin iniþiative ºi referendumuri pentru limitarea numãrului
de strãini în Elveþia (în prezent, strãinii reprezintã cca. 21% din totalul populaþiei
rezidente), drept de muncã pe perioade limitate, acordarea cetãþeniei numai la
nivel comunal (dupã cel puþin 10 ani de rezidenþã ºi pe baza unor examinãri
aprofundate a fiecãrui caz), expulzarea infractorilor strãini º.a. În zona romandã
— Tocqueville se referã la Geneva în Raportul sãu din 1848 — se exprimã prin
comunalism, respectiv „suveranitate“ cantonalã înþeleasã ca emancipare de in-
fluenþa savoiardã ºi francezã, simbolizatã de festivitãþile anuale de la Espla-
nada26.

Pe de altã parte, ceea ce un alt sociolog francez de secol XIX, Emile Durk-
heim, definea asocierea tuturor lucrãtorilor unei ocupaþii într-o organizaþie pro-
fesionalã, corporatismul industrial este o culturã modernã ce genereazã o fuziune
a intereselor patronilor ºi lucrãtorilor (Gesellschaft) ºi, pe aceastã cale, o soluþio-
nare a clivajelor economice ºi sociale concomitent cu o inhibiþie a clivajelor
culturale (religioase), regionale (urban-rural) sau naþionale (strãin-autohton).
Capitalismul industrial a dezvoltat dimensiunea societalã în Elveþia, dar nu a
avut un caracter anticomunitar.

De aceea, între comunalism (izolaþionism) ºi corporatism (nevoia de lucrã-
tori) existã o contradicþie de fond dar ºi o legãturã funcþionalã, definitã de ideea
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24 Cf. C. Tilly, op. cit., p. 169. Holger Böning (1998) aratã cã, istoric, cu puþin înainte de revoluþia

francezã, dintr-o populaþie de aproximativ 1,6 milioane de elveþieni, participau la procesul decizional cca 200
000. În Berna, un numãr de 3 600 de cetãþeni guvernau în numele a 400 000, care nu aveau drepturi politice.
Apud C. Tilly, op. cit., p. 168.

25 Pentru genevezi, Geneva este o comunã, în timp ce, pentru restul, este canton ºi republicã independentã
a confederaþiei. De reþinut cã W. Linder nu face menþiuni în lucrarea sa la textul lui Alexis de Tocqueville,
Raport fait a l’academie des sciences morales et politiques, le 15 janvier 1848, sur l’ouvrage de M. Cher-
buliez, intitule De la democratie en Suisse. Lucrarea lui Tocqueville nu este, de altfel, menþionatã nici în
bibliografia generalã a lucrãrii.

26 Episod din 1602 când trupele principelui de Savoia/Sardinia au invadat oraºul, escaladând zidul de
protecþie. Populaþia s-a mobilizat ºi a respins atacul. În 1603, Geneva se opune ºi regelui Franþei, Henric al
IV-lea, care dorea sã anexeze oraºul. Oraºul lui Calvin ºi-a prezervat statutul internaþional de „Republicã ºi
canton“ suveran chiar ºi dupã afilierea la confederaþia helveticã în 1815.



de pragmatism27, adesea invocatã în discursul public elveþian: pentru nevoile
industriei, lucrãtorii strãini reprezintã o mânã de lucru accesibilã ºi dezirabilã28.
În mãsura în care ar exista în forma sugeratã de Tocqueville, oligarhia elveþianã,
respectiv patronatul industrial ºi bancar, establishmentul politic ºi administrativ,
liderii de opinie ºi inteligentia, aceasta ar angaja o atitudine corporatist-paterna-
listã în relaþie cu lucrãtorii ºi cu populaþia în ansamblu primind, în schimb,
recunoaºtere ºi sprijin29. Subiectul are nevoie de clarificãri suplimentare, dar
care nu fac obiectul prezentului studiu. Pentru ceea ce intereseazã aici, între teo-
reticienii recenþi, Arendt Lijphart evidenþiazã meritul democraþiei consensuale
de a angaja politici corporatiste, respectiv cooperare pe verticalã ºi nu competiþie
pe orizontalã, ca în democraþiile pluraliste. Din acest punct de vedere, partidele
elveþiene sunt formaþiuni ideologice ce dau eventual o culoare politicã preferin-
þelor ºi clivajelor din substratul comunitar-cantonal ºi corporatist-industrial. În
Elveþia, o reþea de asocieri publice ºi interese private, juxtapuse instituþiilor poli-
tice (partidele), joacã rolul unui laborator pentru degajarea consensului ºi obþine-
rea compromisului. Aceasta ar putea fi, în formã simplificatã, descrierea siste-
mului politic elveþian. În textul lui Linder, consultãrile preparlamentare (subca-
pitolul 4.2.), prin care se încearcã obþinerea unui consens înainte de votul politic
din parlament, reprezintã aportul unui ipotetic „parlament al lobby-ului“, proba-
bil exagerat numit o înþelegere la nivelul oligarhiei, în mod curent asociat, în tex-
tele academice, cu acþiunea grupurilor de interese. Deciziile politice sunt tran-
ºate aºadar înainte de votul din parlament, care nu face decât sã le valideze. Gru-
purile de interese sunt, în acest caz, organizaþii patronale ºi asociaþii profesio-
nale, corporaþii industriale, grupuri de experþi, reþele administrative, activiºti
civici, media etc. W. Linder le trateazã totuºi ca acþiune a grupurilor de lobby,
conform teoriei politice standard. În angrenajul consensual-corporatist sunt im-
plicate ºi ziarele, radiourile ºi televiziunile, care respectã, cu oarecare constanþã,
consensualismul dezbaterilor politice. Cele trei televiziuni publice (de limbã
germanã, francezã ºi italianã) dominã de altfel spaþiul public elveþian, iar în cam-
paniile electorale sunt principalele mijloace de propagare a mesajelor politice30.
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27 Pragmatismul elveþian, principala trãsãturã a politicii externe, a fost critic catalogat ca „discurs dublu“,

respectiv invocarea interesului „Micii Elveþii“ pentru a obþine concesii „mari“, ce altfel nu ar fi posibile. Antro-
pologi precum Bruce Gordon identificã sursa acestui pragmatism în cultura popularã transferatã în cultura
protestantã. Ulrich Zwingly, liderul religios reformator de la Zürich, provenea dintr-o familie de þãrani din sud-
estul Elveþiei. Zwingly „a idealizat populaþia ruralã simplã în contrast cu rapacitatea clerului“ ºi funcþionarilor
(protecþia celor slabi împotriva celor puternici, apãrarea celor mici în faþa celor „mari“, dedublarea adevã-
ratelor intenþii în faþa primejdiilor, modestia de paravan, viclenia etc., gândire specific derivatã din mentalitatea
þãrãneascã ºi pastoralã montanã). Protestantismul elveþian a preluat aceste predispoziþii comportamentale ale
societãþii þãraneºti. Vezi B. Gordon, The Swiss Reformation, Manchester Univ. Press, 2002, p. 66.

28 Numãrul lucrãtorilor strãini este de cca 1,2 milioane în industria domesticã (cea mai mare parte trans-
frontalieri) ºi de cca 2,5 milioane în filialele din strãinãtate ale companiilor elveþiene.

29 Aceastã atitudine ar presupune utilizarea în regim corporatist (profesional) a calificãrii superioare ofe-
rite de lucrãtorii strãini în paralel cu stimularea lucrãtorilor autohtoni ºi protecþia comunitãþilor locale. Unele
detalii suplimentare pot fi gãsite ºi la C. Tilly, op. cit., p. 169.

30 Existã ºi televiziuni private, dar fãrã influenþã realã în spaþiul public. În ce priveºte presa scrisã, cele
patru trusturi media, ce deþin peste 90 la sutã din publicaþiile print ºi online, sunt: Tamedia (cu ziarele naþionale
Tages Anzeiger, Der Bund, Le Temps), Edipresse (Tribune de Geneve), Ringier (tabloidul Blick) ºi NZZ-Media
Group (ce publicã cunoscutul Neue Zürcher Zeitung) ºi sunt localizate în principal la Zürich. O varietate de
ziare locale (cantonale, municipale, comunale) completeazã tabloul media naþional, asigurând Elveþiei una
dintre cele mai dense pieþe ale media scrise ºi online.



Referendumul ºi iniþiativa sunt utilizate ºi de forþele politice sau organizaþiile
civice. În cazul în care un partid, reprezentat în parlament ºi chiar în guvern, lan-
seazã un referendum opþional, prin care este pusã la încercare o lege adoptatã,
referendumul devine ceea ce W. Linder numeºte „referendum de frânare“, res-
pectiv o cale de a ataca decizia majoritãþii obþinute în parlament pentru respec-
tiva legislaþie. Referendumul de frânare este un instrument eficient împotriva
alianþelor transpartinice. În mod similar, partidele politice sau miºcãrile civice
pot lansa iniþiative populare — propuneri legislative ce pot genera modificãri
constituþionale. Sunt numite „iniþiative de inovare“, punând la încercare, printre
altele, voinþa politicã a elitei naþionale. În noiembrie 1989, a fost organizatã o
consultare popularã pentru desfiinþarea forþelor armate, respinsã însã prin votul
majoritãþii cantoanelor. În 2009, o iniþiativã a popularilor, ce viza interdicþia con-
strucþiei de minarete în Elveþia, a fost votatã la nivel naþional ºi a fost înscrisã în
constituþie la articolul 62 ce se referã la libertãþile religioase. Iniþiativa de ino-
vare este un instrument eficient împotriva imobilismului elitei politice în gene-
ral. Între 1874 ºi 2007, în Elveþia s-au derulat 206 referendumuri obligatorii
(constituþionale), 161 opþionale ºi 162 de referendumuri la iniþiative populare (o
medie de 3,6 pe an). Au fost aprobate 154 de constituþionale, 88 de opþionale ºi
15 iniþiative31.

Pentru validarea referendumului ºi iniþiativei nu s-au stabilit limite de partici-
pare. Pânã la extinderea votului pentru femei în 197132, majoritatea decizionalã
a variat între 11 ºi 24%. Practic, o minoritate masculinã de pânã la 24% decidea
în toate chestiunile. Majoritatea decizionalã nu corespunde nici în prezent cu
majoritatea populaþiei. Participare la referendum de peste 40% este consideratã
o participare bunã. În februarie 2009, la referendumul pentru extinderea liberei
circulaþii cu UE la România ºi Bulgaria au participat puþin peste 51% din cetã-
þenii cu drept de vot, care au votat în proporþie de 59% în favoarea propunerii
guvernului. Participarea ºi rezultatul au fost considerate ca fiind „foarte bune“.
Statistic, existã totuºi o participare „conºtiincioasã“ la vot ce se plaseazã în jurul
a 30 de procente. Un grup de cca 50% dintre votanþi sunt votanþii ocazionali,
care participã la vot în funcþie de relevanþa temei supusã votului ºi miza perso-
nalã ºi publicã a acesteia. Un grup ce reprezintã 20% din electorat nu se prezintã
la vot, indiferent de mizã. Stabilirea unei minime de participare pentru validarea
unui referendum este consideratã o mãsurã antidemocraticã. De asemenea, acþiu-
nea grupurilor de lobby, tipul de slogane ºi mesaje din campaniile electorale, fi-
nanþarea campaniilor sau propaganda electoralã nu sunt limitate prin legislaþie
specificã, alta decât cea privind, de exemplu, libertatea de asociere ºi de expri-
mare. În diferite circumstanþe, partidele politice sau organizaþiile civice declan-
ºeazã campanii de strângere de semnãturi pentru referendum sau iniþiativã popu-
larã din raþiuni pur electorale.

Capitolul 4 al cãrþii este dedicat democraþiei consensuale. Wolf Linder des-
crie aici dezvoltarea instituþiilor ºi a practicilor de împãrþire a puterii în sistemul
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31 Wolf Linder, Democraþia directã în Elveþia, Bucureºti, 2008, p. 16.
32 Introducerea votului pentru femei a fost un proces îndelungat, realizat prin mecanismele tradiþionale

ale democraþiei elveþiene. A fost necesar ca populaþia masculinã cu drept de vot sã realizeze un scor electoral
care sã permitã accesul femeilor pe listele electorale începând cu 1971. Cantonul Appenzell a refuzat
extinderea votului la populaþia femininã. A fost nevoie de o decizie a curþii supreme împotriva cantonului
pentru ca femeile sã primeascã, în cele din urmã, drept de vot în 1991.



politic elveþian. La 1848, constituþia a fost gânditã pentru o democraþie majori-
tarã. Sunt trei factori care au influenþat conversia sistemului majoritar într-un sis-
tem de democraþie semidirectã. Primul este federalismul. Cantoanele mici, ma-
joritatea catolice, au exercitat un veto asupra deciziilor federale, ceea ce a forþat
pe radicalii protestanþi sã caute un compromis. Radicalii au acceptat prezenþa
catolicilor, astãzi creºtin-democraþi, în executiv începând cu 1874. Al doilea
factor a fost introducerea sistemului electoral proporþional în 1918, de asemenea
un succes al catolicilor, care s-au folosit de apariþia unei noi forþe politice, social-
democraþii, pentru subminarea dominaþiei radicalilor. Radicalii protestanþi au
pierdut majoritatea simplã în parlament, ceea ce a generat o primã fragmentare
a spectrului politic. Al treilea element a fost democraþia directã. Referendumul
este o invitaþie fermã la cooperare pentru orice forþã politicã din parlament: refu-
zul cooperãrii ºi al compromisului comportã riscul convocãrii unui referendum
din partea adversarilor politici. Astfel cã majoritatea din executiv a fost treptat
înlocuitã de o coaliþie guvernamentalã consensualã: în 1928, a primit un loc în
guvern partidul fermierilor mic-burghezi, în 1943 a fost rândul social-democra-
þilor. Din 1959, Elveþia este guvernatã de o coaliþie formatã din populari (foºtii
fermieri), radicali, social-democraþi ºi creºtin-democraþi. Aceastã formulã de
guvernare a primit numele de Konkordanz (guvernare colegialã, supranumitã ºi
„formula magicã“). Alegerile din 2011 au validat aceastã formulã, deºi, în 2004,
o crizã a Konkordanz-ului, generatã de excluderea unui ministru al popularilor,
a provocat o serie de turbulenþe în sistemul politic helvet. În octombrie 2011,
avansul neoconservatorilor (desprinºi din populari) ºi al verzilor, pe seama libe-
ral-radicalilor, a fragmentat suplimentar centrul politic elveþian. Partidul fonda-
tor al Elveþiei moderne, partidul radical, a pierdut, în 2011, poziþia dominantã în
sistemul politic.

În prezent, democraþia consensualã elveþianã presupune o împãrþire a puterii
între partide în funcþie de scorul electoral (între naþional-conservatori, social-
democraþi, liberal-radicali, creºtin-democraþi ºi, mai recent, verzi, cu o pondere
electoralã între 10-20% fiecare) ºi o distribuþie a locurilor în parlament ºi admi-
nistraþia federalã în funcþie de ponderea comunitãþilor lingvistice (72% germani,
21% francezi, 4% italieni ºi 0,4% romanº). Dupã alegerile din octombrie 2011,
cele ºapte locuri din executiv sunt repartizate astfel: 2 populari, 2 social-demo-
craþi, 1 radical-liberal, 1 creºtin-democrat, 1 neoconservator. Compoziþia etno-
lingvisticã: 4 miniºtri reprezintã comunitatea germanã, 3 pe cea francezã ºi ita-
lianã, iar cancelarul federal (secretar al guvernului ºi al administraþiei federale)
este romanº; 3 miniºtri ºi cancelarul sunt femei.

În capitolul final, Capitolul 5, Wolf Linder procedeazã la o scurtã evaluare
comparativã a sistemului politic elveþian. La întrebarea cine are mai multã in-
fluenþã în politicã, votantul britanic sau cel elveþian, evident cã rãspunsul este
nuanþat. Un cetãþean britanic decide, prin buletinul de vot, cine vine la sau este
exclus de la guvernare. Un elveþian ºtie cã acelaºi guvern va fi ºi înainte ºi dupã
alegeri. Britanicul nu mai are o altã posibilitate de a influenþa deciziile politice
pânã la urmãtorul tur de scrutin. Dacã britanicul voteazã, de obicei, o datã la
patru ani, elveþianul voteazã de cel puþin douã ori pe an. Este diferenþa dintre in-
fluenþa prin alegeri ºi participarea directã, generatã de diferenþa dintre demo-
craþia majoritarã ºi democraþia directã. W. Linder plaseazã Marea Britanie ºi
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Elveþia la capetele unui continuum al participãrii politice în sensul cã o partici-
pare ºi influenþã largã la alegeri este asociatã cu o participare directã redusã ºi
viceversa.

Caracteristicile sistemului politic elveþian se observã ºi prin intermediul com-
paraþiei statistice. Contabilizarea numãrului de referendumuri în 1996 aratã cã,
din cele 799 existente în lume în perioada modernã, 414 au fost organizate în
Elveþia. Urmeazã, la mare distanþã, Australia (cca 30), Franþa (20), Danemarca
(13)33. O comparaþie cu sistemul federal american este prezentatã în subcapitolul
5.1.2. SUA sunt federale în sistemul politic, însã funcþioneazã ca democraþie ma-
joritarã. Elveþia are un federalism mai slab, dar o democraþie directã puternicã.
O schemã a sistemelor politice, inspiratã din D. Elazar, permite o localizare a
sistemului politic elveþian pe un tablou politic general.

În sfârºit, dar nu în cele din urmã, în epilogul acesti lucrãri Wolf Linder ne
oferã propriile consideraþii în legãturã cu viitorul Elveþiei alãturi de aserþiunile
celui mai cunoscut expert neelveþian în probleme elveþiene, britanicul Clive
Church. Linder considerã cã presiunile externe exercitate de globalizare ºi euro-
penizare (deºi Elveþia nu este membrã a UE) au generat douã viteze în procesul
politic: acceleratã în afacerile internaþionale, temperatã în politica internã. Acest
fapt a condus la polarizarea partidelor politice, între dreapta naþionalistã ºi
conservatoare ºi stânga integraþionistã. Slãbirea centrului politic, reprezentat de
liberali-radicali ºi creºtin-democraþi, se poate repercuta asupra democraþiei con-
sensuale: obþinerea compromisului politic devine din ce în ce mai dificilã. Ale-
gerile din octombrie 2011 au corectat, pentru moment, aceastã tendinþã: in-
fluenþa popularilor s-a diminuat, centrul politic s-a reconsolidat, deºi este în con-
tinuare fragmentat. Karl Deutsch avertizase, în urmã cu mai bine de 30 de ani,
cã Elveþia se aflã suspendatã undeva între „stagnare ºi inovaþie“. Politologul bri-
tanic C. Church evidenþiazã presiunea europenizãrii ca factor principal de pre-
siune asupra Elveþiei. Totuºi, refuzul aderãrii la UE, în urma unui referendum
din 1992, este menþinut ca opþiune în ceea ce priveºte relaþiile cu birocraþia de la
Bruxelles, pe fondul unor relaþii directe ºi pragmatice cu membrii UE. Elveþia
este, cel puþin în perioada actualã, mai degrabã expusã globalizãrii. Relaþiile sale
economice sunt consistente cu þãrile UE (schimburi comerciale de un miliard de
franci pe zi), dar expunerea financiarã este mai mare pe pieþele extraeuropene
(Elveþia este al ºaptelea centru financiar din lume). În plus, actuala crizã prin
care trece Uniunea Europeanã întãreºte tabãra euroscepticilor elveþieni. Între
timp, reorientarea relaþiilor economice dinspre vest cãtre est (Asia Centralã,
China, India ºi Rusia) relaxeazã presiunea economicã europeanã. Wolf Linder
concluzioneazã cã, pentru elveþieni, atâta timp cât UE este un proiect elitist,
birocratic ºi cu legitimitate democraticã redusã, votanþii elveþieni nu vor vota în
favoarea aderãrii. Riscã aceastã opþiune sã transforme þara din mijocul geografic
al Europei de Vest într-o þarã politic neintegratã ºi cultural marginalizatã? Pentru
un posibil rãspuns, Wolf Linder citeazã, în Introducerea la prima ediþie, un
jurnalist romand care considerã cã Elveþia are o calitate, pe cât de seductivã pe
atât de iritantã: o certã înclinaþie de a merge într-o direcþie diferitã de cea spre
care se îndreaptã toþi ceilalþi.
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33 Referinþa este din Butler ºi Ranney, vezi notele.


