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Abstract: The study proposes an analysis of the perspectives of
development and consolidation of democracy, within the context of quick
transformations marking contemporary world. It concerns especially the
recent challenges, underlyning the fact that democracy should adapt and
redefine itself continuously in order to overcome its own limits.

Democraþia reprezintã pentru gândirea filosoficã ºi politicã una dintre cele
mai analizate ºi dezbãtute teme, iar cuvântul democraþia tinde sã fie considerat
cel mai citat ºi rostit cuvânt. Aceste constatãri au în spate o întreagã evoluþie a
umanitãþii, în cadrul cãreia istoria ideilor, teoriilor ºi concepþiilor despre demo-
craþie ocupã un loc semnificativ.

Epoca contemporanã, mai exact a doua jumãtate a secolului al XX-lea ºi în-
ceputul secolului XXI, a fost etichetatã drept epoca „triumfului democraþiei“ sau
„cea mai înfloritoare epocã a democraþiei din istoria umanitãþii“. Una dintre ex-
plicaþiile celebre ºi excesiv de optimiste, cea a lui Francis Fukuyama, susþinea,
deopotrivã, „universalizarea democraþiei liberale occidentale“ ºi „finalizarea
evoluþiei ideologice a omenirii“, în contextul aprigelor confruntãri teoretice ºi
ideologice dintre cele douã sisteme politice mondiale1. Aceastã euforie, generatã
de ceea ce Samuel P. Huntington numea „al treilea val de democraþiei“, iar Robert
A. Dahl „a treia transformare“, a alimentat în bunã mãsurã optimismul faþã de
existenþa unei forme de politicã viabilã ºi compatibilã cu libertatea umanã. Toto-
datã, au existat ºi destule voci care au încercat sã tempereze acest optimism ºi sã
atragã atenþia asupra necesitãþii unei viziuni mai realiste asupra viitorului politic
al societãþii, implicit asupra viitorului democraþiei. În acest sens, Huntington
scria: „A spera într-un sfârºit favorabil al istoriei este omenesc. A aºtepta sã se
întâmple este nerealist. A-l planifica este dezastruos“2. De fapt, acest autor ame-
rican insistã asupra faptului cã, în pofida creºterii numãrului statelor democratice
ºi a încheierii Rãzboiului Rece, dificultãþile ºi obstacolele care au însoþit aspira-
þiile la democraþie nu au dispãrut. Posibilitatea unor blocaje ºi rãsturnãri la ni-
velul exercitãrii ºi controlului puterii, a unor crize neaºteptate care pot readuce
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în arena politicã alternative nedemocratice, obligã la o mai mare grijã acordatã
modului în care funcþioneazã democraþia, mijloacelor menite sã asigure nu doar
stabilitatea, cât mai ales „triumful real al democraþiei“. Altfel, democraþia se
poate limita la realizãri efemere, devenind expresia tristã a neputinþei ºi a sacri-
ficiului gratuit.

Dispariþia comunismului ºi a regimurilor totalitare nu justificã ºi nu valideazã
automat alegerea democraþiei. Aceasta, întrucât acest regim politic este departe
de a fi unul infailibil, fãrã limite ºi lipsit de contradicþii. Democratizarea nu re-
prezintã un proces fãrã obstacole. Dimpotrivã, implicã dezbateri, negocieri ºi
compromisuri acceptate, participare ºi asumare a reponsabilitãþii ºi, în sens larg,
orientarea în direcþia consolidarii principiilor ce afirmã ºi legitimeazã puterea
democraticã ºi îi asigurã viabilitatea pe termen lung. Sunt de evitat, desigur, ilu-
ziile, erorile, stângãciile ºi eºecurile ºi, totodatã, nu trebuie ignorate slãbiciunile
care atestã fragilitatea ºi vulnerabilitatea democraþiei. Luând în calcul ºi accep-
tând superioritatea confirmatã istoric a democraþiei sub aspectul promovãrii li-
bertãþii, al afirmãrii ºi dezvoltãrii umane ºi al posibilitãþii de a susþine ºi proteja
interesele individuale ºi colective3 ºi, deopotrivã, recunoscând în bunã mãsurã
importanþa acestei forme de guvernãmânt în ceea ce priveºte „instituirea ºi con-
trolul nonviolent al puterii“4, mulþi teoreticieni contemporani ai democraþiei nu
ezitã sã analizeze cu luciditate ºi responsabilitate acest fenomen. În mod aplicat,
ei încearcã sã evite tentaþia de a realiza „apologia democraþiei“ ºi, în egalã mã-
surã, „doctrinarismul moralizator“ (termen propus de Leo Strauss) adoptat de re-
torica democraticã, asemeni „doctrinarismului istoricist“ promovat de adepþii
gândirii marxiste5. În esenþã, doctrinarismul confundã principiile universale cu
abordãri particulare, ceea ce conduce, în cazul democraþiei, la situaþia în care un
principiu poate explica ordinea politicã, precum principiul democratic al con-
simþãmântului care legitimeazã democraþia, dar nu ajutã la definirea ºi la înþele-
gerea necesitãþii ei.

Aprecierile ºi criticile raþionale la adresa democraþiei contemporane nu
ocolesc problemele legate de funcþionarea concretã a mecanismelor democratice
ºi nici întrebãrile privind neîmplinirea promisiunilor sau perspectivele de afir-mare
ºi evoluþie a democraþiei. Din multitudinea întrebãrilor lansate ºi analizate de
teoreticieni cunoscuþi ai democraþiei am selectat trei întrebãri cãrora acest studiu
încearcã sã le structureze posibile rãspunsuri.Aceste întrebãri sunt: De ce democraþia?;
Va face faþã democraþia noilor provocãri ale lumii contemporane?; Care este vi-
itorul democraþiei sub aspectul conþinutului ºi al eficitãþii în plan social ºi uman?

Rãspunsul la întrebarea De ce democraþia? necesitã mai întâi câteva obser-
vaþii ºi aprecieri generale. Aºa cum se cunoaºte, nu existã o teorie unitarã a de-
mocraþiei, o definiþie unanim acceptatã sau un discurs unic despre politicile de-
mocratice, ci o multitudine de concepþii care trateazã anumite dimensiuni sau co-
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nexiuni cu sfere ale vieþii sociale, economice, culturale. Pe de o parte, diversi-
tatea interpretãrilor exprimã evoluþia ºi dinamica ideilor care au structurat ºi fun-
damentat teoriile despre democraþie, idei care în plan general reconfirmã teza
popperianã a failibilitãþii cunoaºterii ºi a relativitãþii punctelor de vedere expri-
mate. Aceastã apreciere, relevantã ºi pentru abordarea democraþiei, este în acord
ºi cu afirmaþia potrivit cãreia nu existã adevãruri certe, ci doar „ipoteze care in-
firmã certitudinile“. Astfel, apreciazã Giovanni Sartori, deºi democraþia este o
noþiune „difuzã ºi polivalentã“ sau exprimã „un cuvânt onorific universal“, ea
conþine multiple sensuri, „dar nu putem accepta cã democraþia poate fi orice,
[ea] conþine în esenþã un set de ipoteze despre o realitate complexã ºi dina-
micã“6. Pe de altã parte, multitudinea teoriilor despre democraþie relevã un alt
adevãr reconfirmat de experienþã, respectiv cã realitatea este în fapt, aºa cum
prefera sã spunã adesea Raymond Aron, „echivocã ºi inepuizabilã“, ceea ce face
imposibilã acoperirea ei totalã din punct de vedere teoretic. Astfel, abordarea
contextualã a democraþiei ca regim politic, ca miºcare socialã ºi politicã, mod de
viaþã ºi tip de societate axat pe o concepþie asupra omului7, ca „vector al istoriei“
sau, în termeni general, ca „o mare aventurã a omenirii spre o destinaþie încã ne-
cunoscutã“8, demonstreazã nu doar complexitatea unei realitãþi care refuzã ca-
drul restrâns ºi unilateral al abordãrilor teoretice, ci ºi dovada cã democraþia,
asociatã comunitãþilor reale, poate fi ºi o amãgire sau „o promisiune neonoratã“,
din cauza nivelului scãzut al acþiunilor politice, a nefuncþionãrii corecte a institu-
þiilor politice, a statului de drept ºi a societãþii civile.

Departe de a fi un scop în sine, fiind în esenþã condiþionatã istoric ºi depen-
dentã de structurile sociale ºi de conºtiinþã existente, democraþia a captat intere-
sul atât al celor care îºi exprimau optimismul ºi încrederea, cât ºi al criticilor sau
al celor mai puþin încrezãtori în virtuþile acestei forme de guvernãmânt. În am-
bele cazuri, se poate spune cã democraþia este departe de a fi rezolvat în mod du-
rabil sau definitiv problemele fundamentale ale societãþii. Parafrazându-l pe
Robert D. Kaplan, se poate spune cã democraþia nu a rezolvat nici problema
rãzboaielor, nici problema moralitãþii oamenilor, ci a adus „numai un plus de
complexitate“, necesarã, am zice, pentru o raportare adecvatã la o lume com-
plexã ºi, deopotrivã, dinamicã9. În consecinþã

De ce democraþia?

Rãspunsul la aceastã întrebare are resorturi teoretice multiple. Acestea, potrivit
lui Giovanni Sartori, vizeazã deopotrivã idealurile exprimate de teoria democra-
þiei ºi experienþele practice dezvoltate de politicile democratice. Winston Churchill,
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fãrã a da un rãspuns elaborat, susþinea cã democraþia este cea mai puþin negativã
formã de guvernãmînt, fapt ce o recomandã, comparativ cu regimurile autoritare.
Într-un alt registru, Reinhold Neibuhr (citat de Huntington în studiul: „Democra-
þia pe termen lung“) justificã democraþia prin raportare la o concepþie realistã
asupra naturii umane: „Capacitatea omului de a acþiona în spiritul justiþiei face
democraþia posibilã, dar înclinaþia omului de a produce injustiþie face democraþia
necesarã“10. Cele douã rãspunsuri demonstreazã cã democraþia este necesarã atât
din considerente umane, cât ºi din raþiuni care vizeazã fundamentarea unei socie-
tãþi demne.

La aceastã întrebare Robert Dahl asociazã un set de alte întrebãri în lucrarea
Despre democraþie, precum: Ce este democraþia?; Ce condiþii favorizeazã demo-
craþia?; Ce ne aºteaptã? Revenind la întrebarea iniþialã Dahl susþine cã demo-
craþia este dezirabilã ºi valoroasã cel puþin din zece motive. Acestea sunt: 1. Con-
tribuie la evitarea tiraniei; 2. Garanteazã drepturile fundamentale; 3. Asigurã li-
bertatea generalã; 4. Permite autodeterminarea; 5. Încurajeazã dezvoltarea u-
manã; 6. Susþine autonomia ºi responsabilitatea moralã; 7. Promoveazã egali-
tatea politicã; 8. Protejeazã interesele individuale; 9. Cultivã atitudinea favora-
bilã pãcii; 10. Favorizeazã prosperitatea11. Aceste zece motive nu fac, desigur,
din democraþie un regim perfect ºi niciunul scutit de pericole. Pe lângã avan-
tajele pe care le deþine democraþia, nu trebuie omis faptul cã democraþia s-a
extins ºi ca urmare a eºecurilor înregistrate de alternativele politice (monarhia,
aristocraþia ereditarã, oligarhia) ºi, mai ales, de cele antidemocratice (fascismul,
nazismul, leninismul)12. Democraþia, afirmã Dahl, „nu poate garanta cã cetãþenii
sãi vor fi fericiþi, prosperi, sãnãtoºi, înþelepþi, paºnici sau corecþi“, dar se strã-
duieºte, prin controlul democratic asupra puterii, prin susþinerea economiei de
piaþã ºi prin cultura politicã ºi pluralismul cultural, sã creeze premisele împlinirii
acestor deziderate13. Acelaºi autor nu ezitã sã afirme cã „istoria democraþiei este
tot atât de mult o istorie a eºecurilor, pe cât este o istorie a succeselor: a eºecurilor
de a depãºi limitele existente, a unor realizãri de excepþie dar ºi de moment, ur-
mate de înfrângeri masive ºi, uneori, a ambiþiilor utopice urmate de deziluzie ºi
disperare“14. Aceastã apreciere plaseazã democraþia între ideal ºi realitatea con-
cretã, evitând orice tentativã nerealistã de supraevaluare a democraþiei. De ase-
menea, Dahl nu ezitã sã-ºi exprime speranþa ºi adeziunea la acest proiect amplu
care a atins pragul celei „de-a treia transformãri“ ºi anume de extindere atât în
interiorul graniþelor naþionale, cât ºi în afara lor, la nivelul instituþiilor internaþionale.
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Abordãrile actuale nu se limiteazã doar la susþinerea sau respingerea guver-
nãrii democratice. Mulþi teoreticieni ai acestui fenomen complex au analizat cri-
zele ºi distorsiunile democraþiei, accentuând pe necesitatea consolidãrii ei. Astfel,
Juan J. Linz ºi Alfred Stepan susþin cã o democraþie consolidatã reprezintã „sin-
gurul joc acceptat“ sub trei aspecte: comportamental, democraþia nu îngãduie in-
tervenþii violente asupra puterii; atitudinal, democraþia devine singurul joc ac-
ceptat atunci când populaþia majoritarã respinge orice schimbare politicã necon-
stituþionalã; constituþional, când conflictele sunt rezolvate doar în temeiul nor-
melor stabilite15. Necesitatea consolidãrii democraþiei înseamnã, implicit, susþi-
nerea ei. Ceea ce asigurã afirmarea ºi funcþionarea democraþiei în parametrii ei
normali sunt cele „cinci arene interconectate“, asociate unui stat funcþional.
Aceste condiþii sau „arene“ sunt: societatea politicã, societatea economicã, so-
cietatea legii, societatea civilã ºi societatea birocraþiei de stat. Funcþionarea lor
optimã în direcþia politicilor consensualiste ºi mai puþin majoritariste ºi grija
pentru evitarea crizelor sau înlãturarea pericolelor generate de conflictele etnice
ºi dezamãgirile populare recomandã alegerea democraþiei16.

Definirea ºi acceptarea democraþiei implicã raportarea la experienþa politicã
ºi socialã care a solicitat-o ºi, în egalã masurã, impune înþelegerea corectã a listei
de preferinþe care motiveazã aceastã opþiune politicã. Desigur, opþiunea „nu este
garantatã raþional“, ci doar fundamentatã de argumente raþionale. Aceastã poziþie
aparþine cunoscutului teoretician al democraþiei, Giovanni Sartori, cel care afir-
mã cã „democraþia este un sistem în care nimeni nu se poate alege pe sine, nici
nu se poate investi singur cu puterea de a conduce ºi, prin urmare, nimeni nu
poate aroga singur puterea necondiþionatã ºi nelimitatã“17. Totodatã, democra-
þia, deºi se confruntã ºi cu limite inerente precum inerþia, indecizia ºi risipa de
eforturi, este preferabilã ºi justificã alegerea ei întrucât reprezintã formula politicã
capabilã „sã-l elibereze pe cetãþean de teama de persoanele cãrora le este în-
credinþatã puterea“, fiind în esenþã regimul care exclude puterea arbitrarã ºi per-
sonalã ºi care exercitã un control nonviolent asupra puterii18. Nu în ultimul rînd,
democraþia este de luat în calcul ºi pentru cã, spre deosebire de regimurile auto-
crate care transformã cetãþenii în supuºi ºi instituie o ordine impusã, ea promo-
veazã o formã beneficã de coexistenþã ºi cooperare între cetãþeni, stabilind ceea
ce Sartori numeºte „Pactum societatis“19.

Aceastã realitate a democraþiei, care a favorizat ºi tendinþa de extindere în di-
verse zone ale lumii, este susþinutã ºi de Noberto Bobbio, un alt important analist
al democraþiei, în lucrarea Il future della democrazia. Criticând încercãrile de
deformare ºi vulgarizare a democraþiei, Bobbio subliniazã cã democraþia este în
esenþã „o metodã de a ajunge în mod neviolent la decizii colective“ sau „cea mai
bunã metodã inventatã vreodatã pentru înfrângerea aroganþei fãrã de sfârºit ºi a
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nechibzuinþei celor care guverneazã“, altfel spus, democraþia are meritul de a
„face vizibil exerciþiul puterii împotriva tendinþei tuturor deþinãtorilor de putere
de a deveni invizibili, precum Dumnezeu“20.

Varietatea rãspunsurilor la întrebarea noastrã, formulate explicit de R. Dahl,
G. Sartori, N Bobbio ºi alþii, se regãseºte în multitudinea definiþiilor ºi sintag-
melor care exprimã, în esenþã, formele diferite pe care le îmbracã democraþia în
diferite epoci ºi contexte socio-politice. Astfel, în literatura consacratã democra-
þiei, întâlnim expresii precum: democraþia ca predestinare, democraþia ca regim
aristocratic atenuant, democraþia ca exigenþã, ca fapt social, ca instrument al li-
bertãþii ºi egalitãþii, democraþia ca excludere ºi democraþia de consum, demo-
craþia deliberativã, majoritarã ºi consensualã, democraþia ca mod de guvernare
cu rezultate imprevizibile etc. Toate aceste formule demonstreazã cã democraþia
este o formã de guvernare agreatã, acceptatã ºi invocatã. Existã autori care se
grãbesc sã afirme cã generalizarea modelului democratic se datoreazã dispariþiei
alternativelor politice care ar concura ºi ameninþa democraþia. Samuel
Huntington contrazice aceastã opinie afirmând cã existã cel puþin douã alter-
native care pot exercita influenþe asupra evoluþiei lumii contemporane. Este vor-
ba de sistemul politic islamic, un sistem special care se axeazã pe conexiunea
politicã-religie (autorul recunoaºte cã acest sistem nu a exercitat o atracþie
deosebitã) ºi „autoritarismul asiatic“, o alternativã consideratã mult mai tentantã
datoritã, mai ales, performanþelor economice21. Totuºi este greu de imaginat cã
democraþia va fi înlocuitã în viitorul apropiat de aceste modele politice. Prin-
cipalul argument vizeazã valenþele ei pozitive care, desigur, nu au acoperire tota-
lã ºi definitivã ºi care nu exclude surpriza unor alunecãri ºi rãsturnãri politice.

Victoria democraþiei în confruntarea cu totalitarismul sau cu alte forme de
manifestare a puterii a însemnat în fond, potrivit lui Sartori, „Victoria unui prin-
cipiu de legitimitate“, comparativ cu legitimitatea susþinutã ºi cultivatã de comu-
nism, de societãþile tradiþionale sau de regimurile opresive22. Aceastã victorie în-
dreptãþeºte a doua întrebare — Va continua democraþia „expansiunea globalã“?
— care permite ºi unele reflecþii asupra dilemelor, incertitudinilor ºi asupra pro-
vocãrilor care pot afecta viitorul democraþiei.

Democraþia ºi provocãrile lumii contemporane

Existã destule voci care susþin teza declinului democraþiei occidentale, iar al-
tele care atrag atenþia asupra fragilitãþii noilor democraþii ºi asupra „refluxului“
ce însoþeºte inevitabil ºi cel „de-al treilea val de democratizare“. Aceastã viziu-
ne, pentru unii pesimistã, pentru alþii realistã, reprezintã totuºi un semnal de alar-
mã ce obligã la atitudini responsabile. Nu poate fi ignorat faptul cã democraþia
întâlneºte astãzi un „teren mult mai conflictual“, marcat de numeroase tensiuni
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ºi crize care pot afecta stabilitatea regimurilor democratice, întunecându-i ori-
zontul. De asemenea, se impune a fi semnalatã ºi tendinþa de „ideologizare“ a
democraþiei, ca urmare a diminuãrii capacitãþii critice a democraþiei liberale mai
ales, dupã unii critici ai ei, contaminatã de un virus conservator.

Ameninþãrile la adresa democraþiei vin de regulã nu din afara ei, ci din in-
terior. Fenomene precum: corupþia, demagogia, populismul, abuzurile de putere,
violenþa electoralã ºi socialã, toate reprezintã semne evidente de slãbiciune ºi
vulnerabilitate a democraþiei ºi se încadreazã în ceea ce Joan J. Linz numea „ma-
nifestãri de neloialitate“ faþã de democraþie. Pe acest fundal al manifestãrii chiar
temporare a crizei de autoritate a puterii ºi, uneori, de relaxare sau nesocotire a
constrângerilor sociale ºi morale, Jeffrey C. Isaac susþinea cã apar provocãri în-
semnate din douã zone esenþiale ale vieþii sociale: din zona proceselor socio-eco-
nomice, cu efecte grave asupra nivelului de existenþã, ºi din zona instituþiilor po-
litice care se dovedesc a fi incapabile sã gestioneze ºi sã soluþioneze problemele
apãrute23. Explicit, aria provocãrilor este mult mai vastã ºi mai complicatã, dato-
ritã intercondiþionãrii factorilor implicaþi. Dintre cele mai acute ºi vizibile provo-
cãri se remarcã în mod deosebit: dezvoltarea ºi ordinea economicã, globalizarea,
intensificarea tensiunilor interetnice ºi interreligioase, cetãþenia ºi cultura
democraticã. Voi aborda prima provocare ºi, datoritã spaþiului limitat, voi face
scurte referiri la celelalte probleme care afecteazã democraþia azi.

Problema raporturilor dintre democraþie ºi dezvoltarea economicã nu este
doar problema epocii actuale. Ea a fost analizatã de mulþi teoreticieni ai politicu-
lui fie în termenii unei relaþii de tip cauzã-efect, fie în termeni de probabilitate.
În acest sens Seymur Martin Lipset, cu teza „Dezvoltarea economicã asigurã
menþinerea regimului democratic, dar nu îl garanteazã“ „a construit punctul de
referinþã, pozitiv ºi negativ, pentru reflecþiile ulterioare“. Alþi cercetãtori, precum
M. Olson, evidenþiazã nu atât nivelul de dezvoltare economicã, cât mai ales
„modalitãþile“ alese ºi „metodele autoritare“, cu „efecte destabilizatoare asupra
sistemului politic“. De asemenea, A. Przeworski ºi V. Limongi considerã cã dez-
voltarea economicã nu este decisivã pentru instaurarea democraþiei, dar poate
avea efecte asupra trãiniciei ºi consolidãrii ei24.

Astãzi, când dezvoltarea economicã reprezintã pentru unele þãri avansate
obiectivul major al politicii, pentru altele, motivul esenþial al supravieþuirii, ºi
când democraþia înseamnã un deziderat aproape generalizat, relaþia dintre cele
douã componente ale vieþii sociale impune în continuare analize profunde ºi res-
ponsabile. Acestea nu pot evita anumite dileme generate atât de distincþiile ºi
contradicþiile dintre regulile economiei de piaþã ºi principiile democraþiei, cât ºi
de necesitatea de a fi corelate. Este de recunoscut faptul cã democraþia este ser-
vitã de economia dezvoltatã, mai ales prin posibilitãþile de a atenua revendicãrile
sociale ºi de a rezolva tensiunile apãrute. Totodatã, dezvoltarea economicã im-
plicã activitãþi voluntare subordonate unei „logici autoritare“, contrarã logicii
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democratice. Nu este exclus, de asemenea, sã aparã fenomene precum crizele,
recesiunea sau decadenþa economicã, chiar acolo unde dezvoltarea economicã ºi
democraþia nu par a fi fragile. Aceastã situaþie îl îndreptãþeºte pe Guy Hermet sã
afirme: „Bogãþia nu reprezintã, aºadar, precondiþia automatã a democraþiei, în
timp ce sãrãcia nu este nici ea un factor care ar interzice democraþia într-un mod
aproape iremediabil“25.

Cu toate acestea, cele douã procese se aflã, aºa cum scria R. Dahl, într-o
„simbiozã antagonisticã“. Aceasta este evidentã mai ales în cazul tinerelor de-
mocraþii, unde, pe de o parte, este foarte dificilã „asocierea valorilor morale ale
democraþiei cu avantajele pur practice ale economiei de piaþã“, iar, pe de altã
parte, este o utopie sã crezi într-o democraþie fãrã societate civilã ºi cu o bazã
materialã precarã26. Dezvoltarea economicã a reprezentat întotdeauna pentru
putere punctul forte al discursului politic, fiind cunoscut faptul „cã alegãtorii
recompenseazã partidele de guvernãmânt atunci când economia este înfloritoare
ºi le pedepsesc atunci când economia este în formã slabã“27.

Vorbind de „simbioza“ specialã a dezvoltãrii economice ºi a democraþiei, pe
care o compara cu o cãsnicie furtunoasã, R. Dahl identificã douã motive majore
care o susþin ºi o fac necesarã ºi alte trei motive care, dimpotrivã, nu favorizeazã
democraþia. Din prima categorie semnaleazã: 1) democraþia s-a menþinut numai
în þãrile cu economie dezvoltatã ºi nu a rezistat în þãrile cu economie dirijistã; 2)
trãsãturile economiei de piaþã sunt prielnice pentru funcþionarea instituþiilor de-
mocratice. Fãrã a susþine cã dezvoltarea economicã ar fi proprie doar þãrilor dez-
voltate, iar stagnarea economicã apanajul celor subdezvoltate, Dahl plaseazã
aceastã interdependenþã la capitolul beneficii: prin capacitatea de a stimula poli-
ticile de cooperare ºi negociere sau, cu o sintagmã preluatã din teoria jocurilor,
„politica de sumã pozitivã“ ºi prin capacitatea de a diminua perspectiva politi-
cilor adoptate situaþiilor conflictuale sau „politica de sumã zero“ unde întotdea-
una cîºtigul unei pãrþi implicã pierderi în tabãra opusã28. Din a doua categorie de
factori care afecteazã democraþia autorul citeazã: 1. Democraþia ºi capitalismul
de piaþã se aflã într-un conflict permanent care le afecteazã, ºi deopotrivã care
impune intervenþii din partea guvernului; 2. Capitalismul de piaþã genereazã
automat inegalitãþi care se reflectã ºi sub forma „inegalitãþii în distribuirea resur-
selor politice“; 3. Capitalismul de piaþã este favorabil dezvoltãrii democraþiei ºi
„nefavorabil dezvoltãrii democraþiei dincolo de nivelul poliarhiei“. Altfel spus,
când apar inegalitãþi economice, acestea pot genera inegalitãþi politice majore
care influenþeazã negativ stabilitatea democraþiei29.

Aceastã succintã expunere a relaþiei complexe dintre dezvoltarea economicã
ºi democraþie certificã faptul cã dinamica celor douã domenii continuã sã repre-
zinte ºi astãzi o mare provocare. Ceea ce tinde sã devinã adevãruri, nu absolute,
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ci confirmate deocamdatã de istoria recentã, sunt câteva concluzii cu valoare
teoreticã ºi practicã. Astfel, se constatã cã: regimurile democratice sunt de regulã
dezvoltate ºi sub aspect economic; regimurile democratice apar adesea pe funda-
lul degradãrii condiþiilor de existenþã; regimurile democratice din regiunile ºi þã-
rile slab dezvoltate economic sunt vulnerabile la avalanºa crizelor declanºate de
slaba gestionare a potenþialului economic redus ºi a efectelor cu impact social
negativ. În consecinþã, democraþia ºi dezvoltarea economicã sunt obligate sã se
susþinã reciproc. Aceste procese contribuie la „imaginea globalã a schimbãrilor
din societate“ ºi fac prioritarã „crearea unui sistem politic autonom“, capabil sã
gireze relaþiile dintre componenta economicã ºi organizaþiile sociale ºi culturale30.

O nouã provocare la adresa democraþiei este, pe de o parte, descentralizarea
deciziilor, prin stimularea ºi afirmarea democraþiilor locale, iar, pe de alta, extin-
derea ei la nivel internaþional, mai precis la nivelul organizaþiilor internaþionale.
Primul proces s-a concretizat în declanºarea conflictelor interetnice ºi
interreligioase, ca urmare a afirmãrii dreptului democratic la liberã exprimare, la
pãstrarea identitãþii ºi la autodeterminare, iar cel de-al doilea s-a numit, generic,
globalizare sau mondializare.

Termenul globalizare, pus adesea într-o relaþie antagonicã cu termenul de
identitate, a descãtuºat o serie de reacþii ºi pasiuni ºi a alimentat noi reflecþii ºi
dispute teoretice. Pe lângã poziþiile extreme, ale fundamentaliºtilor care resping
globalizarea ºi ale susþinãtorilor ei fãrã rezerve, se aflã cei care apreciazã cu rea-
lism avantajele acestui process, dar nu fãrã a atenþiona asupra neajunsurilor ºi a
costurilor inerente. De remarcat sunt poziþiile ºi argumentele unor teoreticieni
precum Anthony Giddens, Thomas Friedman, Ralf Dahrendorf ºi alþii, care au
analizat fenomenul globalizãrii ºi au sesizat pe lângã alte disfuncþionalitãþi ºi
discrepanþa dintre obiectivele lansate ºi mijloacele necesare pentru a crea atât
mentalitaþile indispensabile cât ºi instituþiile funcþionale la nivel internaþional. În
acest context, tendinþa de extindere a democraþiei se încadreazã în perspectiva
largã a globalizarii în plan economic-financiar, politic ºi ideologic, cultural ºi re-
ligios, toate aflate sub semnul devizei: coexistenþã ºi unitate. Totodatã, existã, ºi
se face tot mai prezentã, ºi tendinþa de accentuare a revendicãrilor identitare, de
ciocnire a civilizaþiilor (S. Huntington) ºi chiar de accelerare a proceselor care
conduc spre anarhie (R. Kaplan). Cu alte cuvinte, globalizarea a adus un suflu
nou prin atenuarea progresului în diferite domenii, dar a creat ºi numeroase ten-
siuni care reprezintã provocãri ºi ameninþãri la adresa democraþiei. Printre bene-
ficiile globalizãrii, fãrã a exclude desigur ºi unele efecte negative, se numãrã
deschiderile economice ºi politice, dezvoltarea companiilor multinaþionale ºi a
pieþelor comerciale ºi financiare internaþionale, globalizarea informaþiei ºi a co-
municãrii, iar ideologia globalizãrii a stimulat structurarea conºtiinþei globale
privind problemele comune ale planetei. La capitolul neajunsuri ºi tensiuni a
apãrut problema identitarã (o mare provocare pentru democraþia actualã) care a
slãbit coeziunea ºi a erodat structura de rezistenþã a solidaritaþii umane ºi a agra-
vat conflictele interetnice ºi interreligioase, ºovinismul ºi xenofobia. Desigur, is-
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toria ne aratã cã democraþia nu este un regim al armoniei depline, fãrã conflicte,
ci regimul care recunoaºte, acceptã ºi instituþionalizeazã contradicþiile din socie-
tate31. Prin urmare, intoleranþa este incompatibilã cu democraþia, dar nici tole-
ranþa fãrã limite nu o serveºte. În esenþã, toleranþa este lupta împotriva celor care
confiscã drepturile omului ºi, în egalã masurã, o pledoarie pentru acceptarea
pluralismului ºi a diferenþelor. Tot la acest capitol mai pot fi menþionate procesul
lent ºi anevoios de realizare a democratizãrii instituþiilor internaþionale (ex.
Uniunea Europeanã) sau de „internaþionalizare“ a deciziilor luate de elitele poli-
tice ºi structurile birocratice, ceea ce ridicã problema posibilitãþii transformãrii
guvernelor naþionale în „subordonate ale guvernãrilor democratice internaþio-
nale“32 ºi transformarea democraþiei, prin decizii politice arbitrare, într-o demo-
craþie globalã formalã ºi cosmopolitã, implicit agresivã ºi ineficientã.

Democraþia contemporanã nu poate funcþiona fãrã o rezolvare adecvatã a
problemei cetãþeniei ºi fãrã structurarea ºi consolidarea culturii politice. Despre
cetãþenie Jürgen Habermas afirma cã, deºi astãzi se vorbeºte de „cetãþenia
postnaþionalã“, ea trebuie sã-ºi conserve sensul politic ºi sã afirme în continuare
valorile comune exprimate de doctrina drepturilor omului. Deopotrivã, cetãþenia
necesitã redefiniri ºi readaptãri la noul context ºi la noile cerinþe ale epocii
contemporane. Aceasta, având în vedere cã „implicã ºi principiul legitimitãþii
politice“, iar ansamblul cetãþenilor reprezintã „deþinãtorul unei pãrþi din suvera-
nitatea politicã“, „sursa puterii ºi a legãturilor ºi, nu în ultimul rând, factorul care
controleazã ºi sancþioneazã legãturile politice“33. Drept urmare cetãþenia este o
condiþie a consolidãrii democraþiei prin participarea activã ºi responsabilã la
viaþa politicã, în armonie cu asimilarea unei culturi politice adaptate ºi adecvate
momentului actual pe care îl traverseazã societatea.

Procesul de democratizare întâmpinã multe dificultãþi legate fie de adeziunea
formalã la valorile democraþiei, fie de indiferenþa ºi apatia politicã determinatã
în bunã mãsurã de „confortul societãþii de consum“, dar ºi de ignoranþa politicã,
de manipulare sau dezinformare. În aceste condiþii, a învãþa democraþia impune
asimilarea culturii politice pentru a adopta ºi valorifica statutul de cetãþean.
Acesta deþine, alãturi de o importantã dimensiune moralã, trei componente im-
portante: conºtiinþa drepturilor ºi a obligaþiilor revendicate ºi aplicate; compor-
tamente civice efective care reclamã o informare permanentã, angajare ºi promo-
vare a valorilor asumate; un sistem de valori ºi convingeri morale, care exclude
orice calcul axat pe rentabilitate sau profit personal34. Cultura democraticã este
esenþialã întrucât oferã, potrivit lui Dahl, „un suport cognitiv ºi emoþional“ ne-
cesar pentru susþinerea ºi consolidarea democraþiei. Totodatã, datoritã arsena-
lului de idei, mituri, simboluri ºi imagini, cultura nu trebuie sã transforme demo-
craþia într-un spectacol ieftin ºi pãgubos sub aspect politic. Prin conþinut, aceastã
culturã politicã a cetãþeanului presupune asimilarea cunoºtinþelor legate de viaþa
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politicã, adoptarea regulilor comportamentului democratic ºi adeziunea la valo-
rile consacrate ale democraþiei. Se poate spune cã, astãzi, cultura a devenit mizã
politicã. Consideratã „cea mai bunã cale spre democraþie“, cultura politicã îºi
evidenþiazã importanþa prin încercarea de a armoniza coeziunea în jurul valorilor
fundamentale ºi diversitatea promovatã prin multiculturalism.

Numeroasele provocãri la adresa democraþiei îi dezvãluie limitele ºi contra-
dicþiile ºi atrag atenþia asupra dilemelor ºi incertitudinilor ei. În acest context, în-
trebãrile care vizeazã viitorul democraþiei sunt legitime ºi necesare. Într-o ex-
primare liberã ºi provocatoare, Claus Offe afirmã cã „democraþia înseamnã anu-
mite proceduri cu rezultate incerte“, iar Adam Pzreworski recomandã: „Iubeºte
incertitudinea, ºi vei fi un democrat.“35 Aceastã poziþie sceptic-constructivã faþã
de democraþie se întemeiazã, pe de o parte, pe recunoaºterea faptului cã lumea
de azi este o lume a afirmãrii libertaþii ºi a capacitãþii creatoare, dar ºi o lume a
nedreptãþilor, a violenþelor ºi a degradãrii demnitãþii umane. Pe de altã parte, nu
pot fi omise nici limitele sau „fracturile democraþiei“ care au provocat: trans-
formarea societãþii într-o „societate de excludere“, de discriminare ºi „una de se-
gregare“; convertirea democraþiei într-o aºa-zisã „democraþie de opinie“, ca ur-
mare a rolului deosebit deþinut de media; definirea ºi evaluarea activitãþii umane
prin prisma banilor36. Aceste aprecieri nu au menirea de a ne îndepãrta sau de a
renunþa la democraþie, ci reprezintã avertismente pentru a nu o idealiza.

Viitorul democraþiei, apreciazã G. Sartori, îi obligã pe toþi aceia care cred în
ea sã nu fie contaminaþi de „iluzia unui viitor sigur“. De altfel, întrebarea analis-
tului italian este dacã va ºti democraþia sã reziste democraþiei37. Într-un sens
apropiat se întreba ºi Robert Dahl dacã democraþia va continua expansiunea glo-
balã sau va insista asupra profunzimii proceselor democratice38. Viitorul demo-
craþiei nu va semãna, desigur, cu ceea ce a fost ºi este acum democraþia. Înce-
putul secolului al XXI-lea ne-a arãtat cã existã o multitudine de probleme ºi ne-
mulþumiri, cã traversãm „vremuri întunecate“ (o sintagmã preluatã de la Hannah
Arendt) care ne obligã sã fim prudenþi ºi mai puþin entuziaºti în ceea ce priveºte
atingerea stadiului de Pax Democratica. Cu toate acestea, datoritã trãsãturilor
generale pozitive, validate de realitate, ºi, mai ales, datoritã câºtigurilor repre-
zentate de ºansa „de a corecta erorile istoriei“ (S. Huntington) ºi „de a recuceri
dreptul la istorie ºi demnitate“ (K. Popper), democraþia meritã un viitor prin po-
tenþialul pe care îl deþine de a antrena inteligenþa în viaþa politicã ºi de a încuraja
ºi stimula dimensiunea eticã a politicului pentru fundamentarea convingerilor ºi
a atitudinilor democratice corespunzãtoare.
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