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REVUE TIERS MONDE, nr. 196, octombrie-
decembrie 2008, cu tema „Les formes de la démo-
cratie locale dans les villes sud-africaines et varia“,
este publicatã trimestrial de Institutul pentru Studiul
Dezvoltãrii Economice ºi Sociale al Universitãþii
Paris I Panthéon-Sorbonne, cu sprijinul Centrului
Naþional al Cãrþii ºi recunoaºterea ºtiinþificã a Con-
siliului Naþional pentru Cercetare ªtiinþificã din
Franþa, CNRS.

Acest numãr special este rezultatul unui program
de cercetare lansat de institutele de cercetare din
strãinãtate (Instituts de Recherche à l’Étranger)
coordonate de Institutul Francez pentruAfrica de Sud
(IFAS), 2006-2007, cu tema „Mutaþii democratice în
þãrile cu democraþii emergente: Asia, Africa, America
Latinã, 1990-2005“. Componenta sud-africanã a pro-
gramului, sub conducerea cercetãtorilor Claire Bénit-
Gbaffou ºi Christine Fauvelle-Aymar, a adunat o
echipã substanþialã de cercetãtori sud-africani ºi s-a
încheiat prin lucrãrile conferinþei „Locul participãrii
în democratizarea Africii de Sud: descentralizarea,
consilierii locali ºi societatea civilã în societãþile

post-apartheid“, în 20-21 noiembrie 2006, la Univer-
sitatea Wits din Johannesburg.

Articolele reunite în volumul tematic sunt rodul
acestei conferinþe. De asemenea, revista anunþã de-
mararea programului Institutului de Cercetare pentru
Dezvoltare pentru 2008-2011, cu tematica „Vocile
sãracilor în guvernarea urbanã: mobilizare, partici-
pare ºi partide politice în oraºele sud-africane“, sub
coordonarea cercetãtorilor Claire Bénit-Gbaffou ºiAlan
Mabin de la Universitatea Wits din Johannesburg.

Studiile publicate în volum au în comun faptul cã
au observat, evidenþiat ºi analizat în raport cu preju-
decãþile xenofobe, chestiunile legate de controlul
exercitat de cãtre cetãþeni asupra guvernãrii locale,
eforturile acestora de a-i responsabiliza pe aleºii lo-
cali, urmãrind alocarea resurselor publice, cu reuºite
reale, care au întreþinut ºi un dialog democratic. Stu-
diile mai aratã ºi faptul cã participarea localã tinde sã
ocupe un loc central în procesul de emergenþã a de-
mocraþiei dinAfrica de Sud. Aici buna guvernare este
corelatã cu participarea localã, valorificând în mod
democratic un context istoric, politic ºi social particular.

Revista SOCIOLOGICAL METHODS AND
RESEARCH vol. 37, no. 3, februarie 2009, „Web
Surveys“, prezintã o tematicã extrem de actualã ºi
anume sondajele de pe Internet. Astfel, James C.
Witte de la Universitatea Clemson din South Caro-
lina explicã faptul cã ideea de a folosi Internetul pen-
tru a aduna date pentru sondajele de opinie dateazã
din 1997. Pentru acest pioner al domeniului, proble-
ma a fost iniþial aceea de a vedea dacã se pot aduna
niºte date complexe prin Internet dintr-un „eºantion“
extrem de larg, aºa cum oferã acest mediu.

Într-adevãr, în decurs de 10 sãptãmâni, mai mult
de 87.000 de persoane din 178 de þãri au rãspuns pri-
mei solicitãri de acest tip, acestea luând parte la un
demers exemplar de „folosire inovatoare a mijloace-

lor computerizate pentru cercetare“, spre deosebire
de tendinþa unor specialiºti de „a se retrage în niºe
înguste ale curriculum-ului universitar în timp ce alte
discipline ajung sã devinã ºtiinþele sociale ale viitoru-
lui“, aºa cum aratã Witt în Contemporary Sociology,
1999, p. 664. Autorul, editor al revistei prezentate, în-
cepe sã fie un nume în domeniu. Munca sa a vizat atât
avantajele, cât ºi limitele investigaþiilor prin Internet,
acestea fiind din ce în ce mai apreciate deoarece au
adus în ºtiinþele sociale metode ºi tehnici noi ºi efi-
ciente. Articolele din revistã sunt exemple convingã-
toare pentru ºtiinþificitatea ºi utilitatea unor asemenea
metode, tehnici ºi categorii noi ale cercetãrii, adec-
vate secolului XXI.


