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Concepþii participative ale cetãþeniei

Într-un studiu recent, Archon Fung aratã cã actualele concepþii participative
ale democraþiei pun accentul pe importanþa deliberãrii în jocul politic, iar printre
cei care împãrtãºesc o astfel de concepþie se aflã Benjamin Barber, care consi-
derã cã democraþia poate fi mai bine descrisã în termeni de autoguvernare, egali-
tate politicã ºi reguli raþionale. În plus, contrar concepþiei privitoare la delegarea
puterii ºi a instituþiilor, el considerã cã cetãþenii ar trebui sã ia parte direct „nu
neapãrat la fiecare nivel ºi în fiecare moment, ºi totuºi în mãsurã suficientã, mai
ales atunci când se iau decizii politice fundamentale ºi când se afã în joc elemente
semnificative ale puterii“, sã-ºi inventeze politici noi, sã aleagã între alternative
juridice (B. Barber, Three Scenarios for the Future of Technology and Strong
Democracy, 1988). Alþi susþinãtori ai democraþiei participative înþeleg acest re-
gim ca pe „o comunitate în care cetãþenii îºi rezolvã disputele ºi dilemele comu-
ne prin intermediul unui proces al autolegislaþiei deliberative ce-i transformã pe
„indivizii privaþi în cetãþeni liberi ºi ... interesele private în bunuri publice“
(Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, 1984)1.
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O astfel de concepþie radicalã este expresia nevoii unei teorii care sã ofere so-
luþii la criza democraþiei (sesizatã ºi de alþi teoreticieni, între care îi amintim pe
Philippe Braud, Pierre Rosanvallon, Pierre Manent), manifestatã în scãderea in-
teresului pentru politicã ºi pentru participarea la vot, fenomen ce afecteazã deo-
potrivã democraþiile vestice ºi estice.

Fenomenul trebuie studiat practic ºi analizat teoretic deoarece, urmãrind isto-
ria ºi filosofia cetãþeniei, am putea constata cã suma comportamentelor sociale
cultivate în „cetate“, adicã într-o comunitate umanã organizatã dupã anumite
norme ºi principii, însuºirea ºi contestarea acestora se aflã în legãturã cu participarea
politicã directã sau indirectã a individului la viaþa comunitãþii. Modul în care ce-
tãþeanul sau individul se raporteazã la puterea politicã a guvernanþilor, gradul de
conºtientizare ºi punere în aplicare a drepturilor ºi obligaþiilor exprimã cultura
politicã (prezentã în orice tip de societate), iar în societãþile democrate, prin apli-
carea la scarã de masã a conotaþiei participative, indicã nivelul culturii civice.

Ceea ce demonstreazã istoria cetãþeniei este, dupã Stuart Langton, importanþa
dimensiunii normative, materializatã în drepturile unei participãri substanþiale ºi
active la viaþa politicã. Potrivit opiniei acestui autor, termenii „participare cetã-
þeneascã“ ºi „participare politicã“ sunt sinonimi din punct de vedere descriptiv.
Ceea ce îi deosebeºte ar fi faptul cã în cazul participãrii cetãþeneºti, accentul ca-
de mai mult pe persoanã decât pe stat în relaþia de participare.

Dupã acest autor, termenul „participare cetãþeneascã“ este preferabil celui de
„participare politicã“, cât ºi acelora de „participare publicã“ sau „implicare ce-
tãþeneascã“; ºi aceasta pentru cã, cel puþin în contextul occidental ºi american,
fiind un termen preponderent normativ, asociazã noi valori noþiunii de cetãþean.
Termenul de participare cetãþeneascã este înþeles de autor ca „totalitatea activi-
tãþilor semnificative prin care poporul ia parte la relaþia cu unitatea politicã al cã-
rei rezident legal este“2, acest concept evoluând continuu de la o formã sim-
bolicã la o formã funcþionalã, de la calitãþi emotive ºi metaforice la manifestãri
concrete. Popularitatea acestui termen este legatã de miºcarea pentru drepturi ci-
vile din anii 1960, centratã pe aspiraþiile minoritãþilor ºi ale sãracilor, de creº-
terea interesului public pentru problemele guvernãrii ºi, reciproc, de activitatea
de informare desfãºuratã de agenþiile guvernamentale pentru a implica mai mult
cetãþenii la luarea deciziilor. Acest termen rãmâne totuºi confuz, dupã cum re-
marcã autorul, atât pentru cetãþean cât ºi pentru teoretician ºi guvernant3.

Dacã elementele conºtiente ale participãrii cetãþeneºti se reduc la câteva acti-
vitãþi dintre care participarea electoralã pare a fi cea mai importantã, prin însuºi
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statutul sãu cetãþeanul participã — chiar dacã în cele mai multe cazuri pasiv —
la funcþionarea sistemului din care face parte.

Într-adevãr, coexistenþa cu ceilalþi bazatã pe respectul reciproc al intereselor
într-o lume coerentã ºi raþionalã avanseazã o idee a cetãþeniei substanþial diferitã
de aceea proprie antichitãþii. În spaþiul existenþial al cetãþeanului delimitat de ce-
tãþile-state ale antichitãþii se configurase o noþiune a cetãþeniei care definea mai
curând viaþa comunitarã ca obiect al legilor pe care trebuie sã le respecte cetã-
þeanul. În schimb, teoria modernã, punând pe primul plan individul ca actant so-
cial ºi politic, vizeazã modelarea vieþii colective în funcþie de cerinþele cetãþea-
nului caracterizat deopotrivã prin libera iniþiativã ºi prin capacitatea de a se în-
cadra într-o mãsurã a libertãþii tuturor. Elementul politic al cetãþeniei se defineºte
prin dreptul de a participa la exerciþiul puterii politice, ca membru al corpului în-
vestit cu autoritate politicã, ori ca alegãtor al membrilor unui astfel de corp. La-
tura socialã a cetãþeniei se întinde de la dreptul la bunãstare pânã la opþiunea li-
beralã în numele raþiunii, dreptului, libertãþii de alegere ºi egalitate a ºanselor.
Aceasta delimiteazã zona care fiecare îºi poate urmãri interesele private, dar ºi
necesitatea ca statul, sub privirea vigilentã a electoratului, sã asigure condiþiile
realizãrii binelui general. Astfel, democraþii liberali argumenteazã cã statul con-
stituþional democratic, alãturi de alte mecanisme instituþionale, în special piaþa
liberã, asigurã atât autoritatea, cât ºi libertatea. Libertãþile politice interacþio-
neazã cu valorile participãrii ºi egalitãþii, acestea din urmã fuzionând în sfera
drepturile cetãþeanului.

Participare ºi „emoþie politicã“

În oricare dintre ipostazele acestor elemente care intrã în sfera noþiunii de ce-
tãþean, libertatea ºi egalitatea, cel puþin la nivelul politic, sunt interdependente.
Este ceea ce sesizeazã ºi Cornelius Castoriadis: exigenþa egalitãþii ar fi „strict
echivalentã cu aceea a libertãþii“ din moment ce ambele sunt universalizate. Din
moment ce ieºim din domeniul pur juridic ºi ne interesãm de libertatea ºi egali-
tatea „efective“, constatãm cã ele depind de oricare dintre instituþiile societãþii.
„Cum poþi fi liber, dacã existã inegalitatea participãrii efective la putere?“4.

Rãspunsul, dupã Phlippe Braud, se aflã în ideea de cetãþean ca spectator rãs-
fãþat de putere în anumite momente: „Chiar artificialã ºi intermitentã, identitatea
de cetãþean aduce o compensaþie neinfinitezimalã preþurilor inegalitãþii suferite
în viaþa realã. Pentru un timp (cel al atenþiei consacrate campaniilor electorale ºi
al declaraþiilor oamenilor politici) se impune în conºtiinþa celor «rãu situaþi», în
sânul ierarhiilor sociale, impresia de a exista mai mult, de a fi mai mult re-
cunoscut. Refulând pe orbite secundare, identitãþile lor concrete de producãtor
(supus la indicaþiile altuia), de consumator (cu o slabã putere de cumpãrare), de
rezident (locuind în inconfort) etc., retorica cetãþeanului aduce pe scena politicã
o oarecare «destindere a eului», adicã o calmare momentanã a frustrãrilor sociale,
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prin uitare (negare) a inegalitãþilor sau inferioritãþilor reale“5. Este o situaþie re-
centã pe care cetãþeanul român o trãieºte pe propria-i piele, ca spectator al jocu-
lui electoral ce a acaparat pieþele publice ºi mass-media.

Dar cu ceva mai mult timp în urmã, John Stuart Mill avansa un punct de ve-
dere pe cât de „idealist“, pe atât de demn de consemnat.

Fãrã sã accepte mitul voinþei generale, el considera cã participarea activã a
cetãþeanului la afacerile publice era faptul esenþial al „celui mai bun ideal po-
litic“. Participarea, argumenta Mill, era necesarã din douã motive.

În primul rând, pasivitatea politicã este mereu în pericol de a-ºi neglija pro-
priile-i interese. Fiecare persoanã în parte este cel mai bun gardian al drepturilor
ºi intereselor proprii. De unde rezultã cã aceste drepturi ºi interese sunt ferite de
desconsiderare numai atunci când persoana interesatã este ea însãºi capabilã, ºi
de obicei dispusã, sã se ridice în favoarea lor.

Într-o lucrare relativ recentã, David Held6 susþine cã democraþia reprezen-
tativã ar putea fi acum celebratã ca o formã de guvernare deopotrivã justificatã
ºi realizabilã. Ea ar putea fi chiar consideratã, aºa cum a fãcut-o John Stuart Mill,
drept „marea descoperire a timpurilor moderne“, în cadrul cãreia „soluþia tuturor
dificultãþilor, atât speculative cât ºi practice, ar putea fi gãsitã“. În fapt, teoria ºi
practica guvernãrii populare „se scuturã“ de tradiþionala asociere cu micile ce-
tãþi, deschizându-se cãtre legitimarea apariþiei statelor-naþiune, la binele cãrora
tot cetãþeanul este chemat sã participe prin arme, muncã, sau discursuri.

Pe de altã parte, dificultatea — realã ºi retoricã totodatã — de a stabili în ce
constã participarea cetãþeneascã ºi, în consecinþã, de a coordona fundamentele
teoretice cu bazele reale ale democraþiei este sesizatã de Stuart Langton într-un
mod cât se poate de realist: „Participarea cetãþeneascã înseamnã lucruri diferite
pentru popor, iar confuzia ºi ambiguitatea sunt comune în discuþiile privitoare la
acest aspect. În ciuda acestui fapt, termenul «participare cetãþeneascã» exercitã
o extraordinarã atracþie pentru un mare numãr de oameni. Ideea pare a însemna
ceva important pentru ei. În acest sens, participarea cetãþeneascã pare a fi ceea
ce C.L. Stevenson numeºte «termen emotiv»“7. ªi nu numai acest autor, dar ºi
Philippe Braud, aºa cum vom vedea, asociazã participarea, emoþiei politice.

Deºi complexitatea acestei noþiuni care conþine infinite variabile este mereu
însoþitã de dificultãþile oricãrei încercãri de tipologizare, autorul american pro-
pune totuºi patru categorii ale participãrii cetãþeneºti, care focalizeazã cele mai
multe dintre posibilitãþile reale de funcþionare a acesteia.

Acþiunea cetãþeneascã, iniþiatã ºi controlatã de cetãþeni în scopuri pe care ei
le determinã, implicã activitãþi cum ar fi solicitarea anumitor revendicãri, susþi-
nerea publicã a acestora ºi protestul.
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Implicarea cetãþeneascã, iniþiatã ºi controlatã de guvern, în scopul obþinerii
suportului public pentru deciziile luate de acesta, presupune activitãþi ca audi-
enþa publicã, consultarea cu consilierii locali ºi supravegherea bunei desfãºurãri
a acestor activitãþi.

Participarea electoralã, iniþiatã ºi controlatã de guvern în acord cu dreptul de
vot, are ca scop obþinerea unor rezultate pertinente în alegeri. Activitãþile care in-
trã în aceastã categorie sunt, pe lângã votare, acþiunile de susþinere a candidaþilor
politici, protestul faþã de rezultatele obþinute (dacã cetãþenii considerã cã acestea
nu reflectã opþiunea majoritarã a electoratului).

Participarea obligatorie, care presupune responsabilitãþile legale ºi obligaþiile
cetãþeneºti, include activitãþi cum ar fi plãtirea taxelor, a îndatoririlor juridice ºi
serviciul militar. Aceste elemente ale participãrii cetãþeneºti pe care le enumerã
Stuart Langton ºi care sunt observaþii empirice (de „bun simþ“) înainte de a de-
veni obiective ºi rezultate ale unei analize judicioase nu distoneazã cu logica
acelei concepþii potrivit cãreia participarea este una dintre normele fundamentale
ale funcþionãrii unei bune societãþi raþionale, al cãrei scop este acela de a înþelege
ºi, pe cât este posibil, de a realiza binele general. Cum orice apreciere a binelui
general se poate baza numai pe cunoaºterea preocupãrilor, intereselor, nevoilor
ºi aspiraþiilor cetãþenilor, pentru a ºti ce este binele general, afirmã Thomas A.
Sprangers Jr., trebuie sã începem prin verificarea dorinþelor poporului. Cum
poate fi fãcut acest lucru? „Cu siguranþã, numai ascultându-i doleanþele. Final-
mente, aºa cum în mod corect insista Mill, fiecare individ este cel mai bun jude-
cãtor ºi apãrãtor al propriilor interese (...) O societate raþionalã, de aceea, trebuie
sã se bazeze pe libera ºi deplina participare a cetãþenilor“8.

Dincolo de aspectul sãu normativ, participarea „liberã“ ºi „deplinã“ nu se fi-
nalizeazã printr-un activism orientat doar „afectiv“, în funcþie de dorinþele ºi ne-
voile cetãþeanului, acest act implicând ºi o dimensiune cognitivã. „Participarea
lãrgitã este esenþialã într-o societate raþionalã, în final, pentru cã ea este, în cu-
vintele lui Mill, o «ºcoalã a spiritului public». Participarea atrage indivizii într-
o comunitate moralã ºi îi civilizeazã în decursul acestui proces, îi face «fiinþe ra-
þionale»“9.

Dacã participarea, servind deopotrivã scopurilor societãþii ºi bunãstãrii mem-
brilor acesteia, este indicator al funcþionãrii unei societãþi bune ºi raþionale, ea
este, cu atât mai mult, expresia concretã a libertãþii ºi egalitãþii de care se bucurã
cetãþenii unui stat.

Participarea la „comunitatea democraticã“ deopotrivã moralã ºi politicã se
stabileºte, ca relaþie între parte ºi întreg, tocmai pe baza principiilor libertãþii ºi
egalitãþii fãrã de care legile statului privitoare la cetãþeni ºi-ar pierde caracterul
lor de universalitate. Dar spaþiul în care poate funcþiona este acela al societãþii
aflate în regim (cel puþin intenþional) democratic, în care cetãþeanul bine infor-
mat îºi poate exercita, dincolo de competenþele de loialitate (graþie drepturilor

56 LORENA PÃVÃLAN STUPARU 5

————————
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 151.



recunoscute ºi apãrate ºi graþie conºtiinþei proprii ce-i dicteazã ºi obligaþiile) —
competenþele participative, constând în exprimarea atitudinilor ºi opþiunilor pro
sau contra, a criticilor asupra deciziei politice (de obicei în urma votului prin
care sunt mandataþi reprezentanþii „poporului“ ce vor exercita puterea legisla-
tivã, executivã ºi judecãtoreascã).

Participare ºi culturã civicã

Activitatea „criticistã“ a cetãþeanului, mai precis necesitatea ei era sesizatã
încã de Alain, pornind de la observaþia lui Comte potrivit cãreia discuþiile refe-
ritoare la originea ºi legitimitatea puterilor sunt metafizice (potrivit modelului
patriarhal al raportului dintre tatã ºi fiu), dar, cu toate acestea, funcþia pozitivã a
cetãþeanului ar fi aceea de a supraveghea ºi limita acþiunea puterilor, oricare ar
fi ele: „Cetãþeanul nu a înþeles încã bine aceastã idee, cã orice putere este rea da-
cã nu este supravegheatã, ºi în acelaºi timp cã orice putere este bunã, în mãsura
în care simte o rezistenþã pacificã, clarvãzãtoare ºi obstinatã. Libertatea nu este
o instituþie; ea trebuie refãcutã mereu“10. Rezultatele adevãratei forþe a opiniei
cetãþeanului s-ar traduce printr-o situaþie politicã în care o putere concentratã ºi
în plinã forþã sã poatã fi urmãritã de „spectatori care sã-ºi pãstreze postul lor de
spectatori, fãrã niciun proiect, fãrã nicio dorinþã de-a ocupa scena“11. În acelaºi
timp, judecata fiecãrui „spectator“ ar trebui sã se traducã periodic prin aprobare
sau blamare, fapt pe care îl poate realiza votul secret.

Ceea ce înseamnã, pe scurt, implicare ºi participare. Astfel ar trebui sã fie un
cetãþean al unui stat democrat: activ, participativ ºi influent, sã acþioneze din ini-
þiativã individualã (prin contactarea oficialilor ºi prin exemplul sãu), sau în grup
(partid, sindicat, asociaþii profesionale, sportive, religioase, filantropice), sã ofe-
re alternative, pornind de la o perspectivã în care raþiunea ºi buna credinþã sã
strãbatã în viaþa economicã, politicã ºi culturalã. Toate acestea presupun disponi-
bilitãþi de cooperare, criticã constructivã ºi toleranþã, forþã de convingere, fermi-
tate, perseverenþã, încredere în sine ºi în valorile promovate, trãsãturi ce se regã-
sesc ºi în „calitãþile caracterului democrat“ enumerate de GabrielAlmond ºi Sidney
Verba dupã psihosociologul Harold D. Lasswell: un „ego deschis“ (adicã „o ati-
tudine caldã ºi de tip inclusiv faþã de alte fiinþe umane“); capacitatea de a îm-
pãrtãºi valori cu alþii; orientarea mai degrabã spre valori multiple, decât spre una
singurã; încredere ºi credinþã în mediul înconjurãtor uman; o relativã eliberare
de anxietate12. Acestea totuºi, nefiind „atitudini ºi simþãminte“ neapãrat politice,
sunt împãrtãºite ºi de indivizi din societãþi nedemocratice.

Cu toate acestea, „Bunul cetãþean nu este egal cu omul bun. Niciun avocat ze-
los al bunei cetãþenii nu ar susþine cã participarea politicã trebuie urmãritã în da-
una tuturor celorlalte obligaþii. Cetãþeanul influent activ descris de teoria politicã
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normativã nu este scutit de obligaþiile supusului. Dacã el participã la facerea le-
gii, lucrul acesta nu înseamnã cã nu se aºteaptã de la el ºi sã se supunã legii. De
fapt, s-a argumentat cã el are o obligaþie sporitã de a se supune tocmai din pricina
participãrii sale. Nici nu ar vrea cineva ca activitatea sa civicã sã se desfãºoare
în dauna obligaþiilor sale civice“13. Aºadar, a fi „bun cetãþean“ înseamnã a avea
siguranþa legalã, sentimentul ºi convingerea cã eºti apãrat de autoritatea statalã,
o vie conºtiinþã a drepturilor, responsabilitãþilor ºi obligaþiilor consfinþite, asigu-
rate ºi garantate prin lege, respect pentru ordinea civicã ºi pacea socialã, altfel
spus a fi capabil de autocontrolul „emoþiei“ politice.

Cãci democraþia îºi consolideazã instituþiile, dupã Philippe Braud (aºa cum
anunþam deja), datoritã „provocãrilor emoþionale“ ale vieþii sociale pe care le gi-
reazã mai bine decât orice alt sistem politic. În aceastã zonã în care sistemul îºi
precizeazã eficacitatea, se pot formula întrebãrile: cum sã mobilizezi susþinãtori
care legitimeazã autoritatea guvernanþilor, pãzindu-te de dublul pericol al al in-
diferenþei ºi politizãrii excesive? Ce gratificaþii trebuie, în schimb, sã accepþi sã
plãteºti guvernanþilor? În acest scop filosoful distinge mai întâi trei faþete ale in-
diferenþei, definitã ca „absenþa interesului pentru viaþa politicã“14, dar ºi ca per-
cepþie a distanþei dintre guvernanþi ºi guvernaþi: indiferenþa datoratã depãrtãrii
dintre elitele conducãtoare ºi reprezentanþii partidelor consacrate (de extracþie
intelectualã ºi urbanã) ºi largile pãturi ale populaþiei lipsite de culturã politicã;
indiferenþa datoratã unei insuficiente înþelegeri — dependentã de nivelul ºi na-
tura informaþiilor difuzate în societate de puterea publicã ºi mass-media, care,
uneori, în regimul democratic, din supraabundenþã, pot juca „rolul paraziþilor
limbajului informatic“15. Dar acest ultim fenomen poate conþine surpriza cã
aceia a cãror capacitate de a înþelege corect mecanismele instituþionale este mi-
nimalizatã se dovedesc, datoritã experienþei lor directe (de piaþã a muncii ºi a
preþurilor), cunoscãtori ai logicii de funcþionare a puterii. Un alt tip de indife-
renþã se datoreazã abandonului, manifestat ca scepticism faþã de posibilitatea sis-
temului politic de ameliorare a condiþiilor de existenþã, exprimând slãbirea „cre-
dinþei“ în realitatea separãrii ideologice (care distinge majoritatea de opoziþie)
sau în „reprezentativitatea reprezentanþilor“.

Mecanismele de reglare a acestui „optimum de indiferenþã faþã de politicã“ ºi
de participare se regãsesc, la nivel simbolic, în „capacitãþile incitative ale realegerii
disputate“ (care oferã „ocazia unei supralicitãri în seducþie“); în „iluziile benefice
ale alternanþei“ (tradusã prin sloganul „O altã lume este posibilã“!); în „jocurile
de scenã politice ºi utilitatea partidelor perturbatoare“ (care refuzã adoptarea
limbajului moderat al partidelor de guvernãmânt, dar în acelaºi timp faciliteazã
socializarea politicã a adulþilor foarte tineri); în recucerirea „stimei de sine“.

Dacã politizarea indivizilor, opusã indiferenþei, se realizeazã într-un „timp
granular“ (diferenþiat în funcþie de opþiunile sau constrângerile subtile ale activi-
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tãþii simbolice), acest lucru este posibil în mãsura în care, în plan simbolic, regi-
mul politic îºi exprimã „capacitatea sa de a impune scheme care pot facilita gru-
pului mare ºi statului o identificare valorizantã“16. Cãci: „Din sânul maselor do-
minate ºi pasive iau naºtere participanþii la lucrul public. Din punct de vedere ju-
ridic, cetãþenii sunt membri ai naþiunii care se bucurã de integralitatea drepturilor
lor civice: dreptul de a alege ºi de a fi ales, dreptul de exprimare, acces la func-
þiile publice ºi, în subsidiar, dreptul de a purta arme ºi decoraþii“17.

În limbaj curent, „a fi din popor“, „a fi cetãþean“, „a fi de dreapta sau de stân-
ga“ sunt expresii ce concentreazã potenþialul simbolic al democraþiei de a reac-
tiva stima de sine, favorizând identificarea legitimatoare cu sistemul politic.

Totuºi, este de pãrere J. M. Barbalet, nu trebuie exageratã „mãsura în care in-
tegrarea politicã a fost realizatã prin obþinerea dreptului de vot“18, deºi „im-
portanþa drepturilor politice cetãþeneºti, ºi în special a dreptului de vot, este
aproape unanim recunoscutã ca fiind esenþialã pentru procesul integrãrii“19. Este
vorba, fireºte, de integrarea politicã prin participare, care poate fi vãzutã ºi ca di-
ficultate a realizãrii identificãrii în diferenþã a individului cu sistemul politic de-
mocratic. Neînþelegerea modului în care interacþioneazã realitãþile sociale, ideo-
logiile, structurile socio-economice ºi finalmente politicul, administrat de siste-
mul de partide, conduce la neîmplinirea sensului participativ, atât la „fiinþa“ sta-
tului a cãrui noþiune ar trebui legatã de instituþii, cât ºi la decizia politicã.

În România, declinul participãrii la vot este deja un fapt constatat de Institutul
pentru Politici Publice (IPP) ºi reprezentanþa din România a Fundaþiei Friedrich
Ebert, care au luat iniþiativa derulãrii unui proiect de cercetare, urmãrind sã iden-
tifice cauze majore ºi remedii posibile pentru reducerea riscului de delegitimare
completã a partidelor româneºti, tradus prin aceastã slabã participare la acþiunea
electoralã.

Absenteismul masiv de la urne constatat cu prilejul ultimelor scrutinuri din
România (doar jumãtate din participanþii la vot din anii ’90 mai sunt astãzi inte-
resaþi sã voteze), exprimat în rezultatele oficiale ale tuturor tipurilor de alegeri
din ultimii ani, pune sub semnul întrebãrii legitimitatea celor astfel desemnaþi:
„Aceastã recunoaºtere popularã de care orice ales trebuie sã beneficieze pentru
a putea guverna va fi extrem de fragilã dacã se va ajunge ca numãrul partici-
panþilor la vot sã fie din ce în ce mai scãzut, aspect ce nu poate sã nu intereseze
liderii oricãrui partid democratic. Eficienþa unei guvernãri se mãsoarã ºi prin
gradul de susþinere popularã manifestat în primul rând la vot, nu numai prin ne-
gocieri între actorii politici care s-au obiºnuit, dupã pãrerea noastrã, prea mult sã
creadã cã soarta þãrii stã în abilitatea lor de negociere ºi mai puþin în rãspunderea
faþã de cetãþeni“.20
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