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America Latinã sau „Extremul Occident“, cum o numeºte Alain Rouquié,
acest „fascinant“ ºi complicat continent a fost mereu în atenþia analiºtilor ºi spe-
cialiºtilor de prestigiu din lumea întreagã. Fiecare þarã în parte îºi are propria sa
specificitate, o atracþie aparte ºi chiar un anumit mister, care în ansamblu alcã-
tuiesc acel „continent“ sau „subcontinent“ american, cu problemele lui particu-
lare, diverse ºi totuºi „unitare“ ºi identitare în acelaºi timp, ºi cu o mare propen-
siune spre libertate.

Multã vreme colonii ºi semicolonii spaniole sau portugheze, þãrile Americii
Latine au fãcut „obiectul“ unor aspre dispute ale intereselor anglo-americane ºi
chiar franceze, devenind în cele din urmã un veritabil hinterland al hegemoniei
nord-americane, de peste mai mult de o sutã de ani, de la „doctrina“Monroe încoace.

Subcontinentul american (America Latinã) a fost deci menþinut aproape tot
timpul într-o stare de mister ºi de dependenþã, cu o manifestã dominaþie colonialã
din partea „stãpânului“ din Nord, considerat de cãtre acesta (S.U.A) drept un
permanent izvor de resurse, aºa cum se poate înþelege ºi din sensul expresiei de-
venitã familiarã: „grãdina din spatele casei“. Populaþia continentului, însã, a pãs-
trat totuºi o tãcere ºi o „supunere“, foarte asemãnãtoare cu prostia1, ne aminteºte
ºi cunoscutul scriitor politic uruguayan Eduardo Galeano.

Dar ºi alþi scriitori de renume, mulþi dintre ei deþinãtori ai premiului Nobel,
precum Gabriel Garcia Marquez, Alejo Carpentier, Jorge Amado, Ernesto de
Sabàto, Mario Vargas Llosa etc., au atras atenþia asupra condiþiilor sociale difi-
cile, sãrãciei ºi situaþiei anacronice în care trãieºte populaþia din continentul sud-
american. Cauzele erau de ordin social, economic ºi mai ales de ordin politic:
subdezvoltarea cronicã, dictaturile permanentizate ºi relaþiile sociale neocoloniale etc.

Anii ’60 au reprezentat începutul unui proces de o veritabilã „trezire“ ºi „con-
ºtientizare“ naþionalã la nivelul întregului continent latino-american. Tendinþele
de soluþionare a gravelor probleme sociale ºi economice s-au constituit ca tenta-
tive de rãspuns la sfidãrile politice ºi de „modernizare“ apãrute odatã cu revo-
luþia din Cuba, de depãºire a stãrii de subdezvoltare pe calea industrializãrii. S.U.A.
au iniþiat, odatã cu preºedintele Kennedy, programul „Alianþa pentru progres“.
————————
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Totodatã, însã, acelaºi vecin din Nord a sprijinit consolidarea formei de domi-
naþie neocolonialistã prin intermediul militarilor care ºi-au asumat puterea, chiar
ºi în þãrile în care tradiþia democraticã pânã în anii ’70 pãrea sã aibã rãdãcini
vechi ºi profunde (seria loviturilor de stat pãrea a nu se mai întrerupe în
Uruguay, Peru, Argentina ºi pânã în Chile, Bolivia ºi Brazilia º.a.m.d.).

Au existat totodatã ºi încercãri de „modernizare democraticã“, de constituire
ºi dezvoltare a unor proiecte politice de unitate ºi alianþe politice în diferite for-
mule guvernamentale în sensul menþinerii democraþiei ºi iniþierii procesului de
succes al „modernizãrii“ ºi dezvoltãrii politice. Amintim aici pe cercetãtorii
de talia lui Raul Prebisch, Cesare Furtado, F.H. Cardoso etc. Toate aceste „solu-
þii“ ºi încercãri de „analizã“ sau investigare asupra unui continent complex ºi
problematic confirmã ºi mai mult ipoteza noastrã iniþialã ºi anume aceea cã aici
avem de-a face cu un continent în care se îmbinã „sfidãrile“ formidabile, ce pro-
vin dintr-un gen de capitalism „imitativ“, cu o modernitate fãrã dezvoltare sau
cu o accentuatã „eterogenitate socialã“ etc. Având în vedere asemenea caracte-
ristici, acelaºi Alain Rouquié se întreba, în mod firesc, dacã nu cumva ne aflãm
în faþa unui gen de „Occident neîmplinit“?2 Un stadiu mai dezvoltat al lumii a
treia? ªi tot el aminteºte faptul cã, începând încã din anii ’60, creºte puterea
acestor þãri latino-americane. Þãrile respective realizeazã astfel o breºã deschisã
a continentului în cadrul conflictului Est-Vest, pe care S.U.A. n-au mai reuºit
sã-l menþinã în „spatele curþii dindãrãtul casei“. S-a realizat, în acest fel, o „soli-
daritate orizontalã“ a þãrilor din Sudul continentului în raport cu þãrile indus-
triale din Nord.

În cãutarea unei improbabile „independenþe colective“, dupã Rouquié, o veri-
tabilã „creativitate“ latino-americanã se va înfãptui în diferite moduri. Criza da-
toriilor, dispariþia ciocnirilor planetare au impus în consecinþã noi prioritãþi sta-
telor continentului ale cãror strategii „se refocalizeazã“ pe aspectul cãutãrii de
piaþã ºi a investiþiilor. Astfel, astãzi, când opoziþia „Nord-Sud cedeazã locul „vo-
inþei generale de cooperare“, aproape în mod obligatoriu, inserarea economiilor
liberalizate într-o nouã ordine nu mai admite „închideri“ ºi riscuri de tot felul.
„A treia lume“ a dispãrut în „naufragiul“ celei de-a doua. Acum, se poate alege
numai între o tentaþie panamericanã ºi un partnership internaþional diversificat3.

Partnership-uri diversificate dupã anii ’90 încearcã sã facã ºi America La-
tinã, fiind obsedatã de mirajul Europei ºi S.U.A. Se considerã adesea cã þãrile
„Extremului Occident“, deºi condiþionate „obiectiv“ de propria lor geografie ºi
istorie, de o „implacabilã fatalitate“, sunt preocupate permanent de „sfidãrile“ de
depãºit. Calea obligatorie de urmat este dezvoltarea ºi „modernizarea“, aspecte
ce þin de ordin economic.

Pe de altã parte, civilizaþia modernã ºi postmodernã de astãzi presupune ca o
premisã esenþialã ºi necesarã a evoluþiei ei condiþia democraticã. Desigur, existã
ºi þãri nedemocratice ºi autoritare care au realizat succese „impresionante“ pe
plan economic (ºi acest exemplu este în America Latinã chiar Chile). Cu toate
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acestea însã, modernizarea ºi dezvoltarea sunt totuºi depline sau împlinite când
vizeazã ºi viaþa socialã sau politicã. Când se are în vedere deci ºi democraþia po-
liticã. Sunt multe discuþii, dezbateri interesante, cu privire la teoriile democra-
tice, la relaþiile dintre democraþie ºi piaþã, dintre politicã ºi economie etc. S-au
afirmat astfel numeroºi politologi care au studiat fenomenul tranziþiei referindu-
se în special la America Latinã. Numele unor cercetãtori ºi politologi de prestigiu
reprezintã o constantã în revistele ºi cãrþile de specialitate din domeniile sociologiei,
politologiei ºi chiar ale filosofiei politice. Philippe Schmitter, Arturo Valenzuela,
Juan Linz sunt autorii cei mai des citaþi.

În studiul de faþã, încercãm sã surprindem ºi noi principalele tendinþe ºi as-
pecte ale democraþiei ºi dezvoltãrii sau modernizãrii dinAmerica Latinã de astãzi.

Sunt probleme de mare actualitate, care, aºa cum vom demonstra, au legãturã
ºi cu evoluþia societãþilor contemporane, în general. În acest sens, pare intere-
santã constatarea existentã într-un bilanþ cu privire la dezvoltarea umanã din
2002 al Naþiunilor Unite, potrivit cãruia în zilele noastre mai mult de douã treimi
din populaþia Terrei trãieºte în regimuri democratice. Ne vom referi ºi la contri-
buþiile privind teoria tranziþiei democratice, a democraþiei în general ºi, în spe-
cial, la aspectele continentului sud-american din perspectivele „dezvoltãrii“ ºi
„modernizãrii“. Sunt preocupãri care au în vedere o redefinire a democraþiei (ºi
acestea sunt fãcute sub egida O.N.U.), dacã nu în conþinuturile sale formale, în
mod sigur, în unele aspecte ce surprind chiar mecanisme procedurale4. Demo-
craþia, spune Robert Dahl, e cea mai bunã formã de guvernare întrucât consimte
sã înlãture tiranii sângeroºi care nu se despart de putere. Ea nu necesitã o ideo-
logie de autofondare ºi de autojustificare, ci se întemeiazã pe o culturã difuzã care
o susþine atât sub profilul funcþional, cât ºi sub acela al responsabilitãþii morale5.
Deciziile ce sunt asumate, precizeazã Dahl, sunt întotdeauna fructul unui dialog
liber ºi al deliberãrilor majoritãþii, ce acþioneazã ºi trebuie sã acþioneze în respectul
minoritãþii cu care e în dezacord. Puterea majoritãþii nu creeazã dreptul majoritãþii
(Dahl). Poliarhia este, dupã Dahl, cea care face efectivã democraþia pe scarã largã,
susþinând drepturile politice ºi împingând interesele de grup în spaþiul public6.

În context, politologul american atrage atenþia cã relaþiile dintre economie
(bunãstare generalã) ºi regimul democratic nu e o relaþie mecanicã. Beneficiile
democraþiei constau „în afinitatea dintre democraþie ºi „economia de piaþã“. Cu
alte cuvinte, spre a exista bunãstare este nevoie ºi de „puþinã reglementare a pie-
þii“, altfel aceasta genereazã inegalitãþi, excluziuni ºi clientelisme. Sunt trãsãturi
ce persistã încã în cadrul economiilor ºi societãþilor latino-americane. Preva-
leazã în unele dintre aceste þãri tendinþa de a menþine o „piaþã neîngrãditã de
legi“ cu acea dominaþie a cunoscutului „principiu de fier al pieþii“, specific ori-
entãrilor neoliberaliste, producãtoare de tensiuni, caudilisme* ºi autoritarisme
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neoconservatoare. Implicaþiile ce survin unor astfel de stãri în epoca globalizãrii
sunt nefaste, aºa cum o atestã din plin situaþia dinArgentina, dar ºi din Chile într-
o anumitã mãsurã.

Asistãm în acest caz la un gen de „incongruenþã funcþionalã“, cum a definit-o
Serge Latouche (1992), determinatã de efectele paradoxale pe care liberalismul ºi
mai ales neoliberalismul le produc în condiþiile globalizãrii. Acelaºi Dahl subli-
nia în acest sens cã „democraþia ºi capitalismul sunt într-un «matrimoniu» furtu-
nos... o economie de piaþã nu poate fi astfel autoreglatã...fundamentul moral al
democraþiei, egalitatea politicã a cetãþenilor suferã o gravã violare... capitalismul
limiteazã potenþialul democratic al democraþiei poliarhice creând inegalitate în
distribuirea resurselor politice“7.

Explicaþia ce se poate deduce în mod firesc din consideraþiile lui Robert Dahl
are în vedere mai ales acele consecinþe ce provin dintr-o absolutizare a legii pie-
þei în conformitate cu concepþiile neoliberale. Absolutizarea pieþei (a economiei)
presupune de fapt subordonarea politicii, creându-se în acest mod „o nouã naþio-
nalitate“. Obiectivã ca orice lege (chiar de „fier“, cum se vrea legea pieþei), ea
produce la rândul sãu „noi criterii“ ce fac posibilã subordonarea politicii.

În consecinþã, canalele politice tradiþionale, partidele politice în primul rând,
sunt obligate sã oscileze între inerþia unor tradiþii culturale ºi o practicã politicã
anacronicã, precum ºi o nouã împingere spre inegalitate socialã. O asemenea
situaþie este în mod ncesar însoþitã de o corupþie difuzã, înþeleasã ca fapt imoral,
ca deviere de la un standard de corectã funcþionare a instituþiilor, ca disponibi-
litate a resurselor efective sau a promisiunilor de naturã publicã în favoarea îm-
bogãþirii ilicite ºi personale sau ca formã de „capturã“ a consensului politic ºi de
finanþare a maºinii politico-electorale“8.

În legãturã cu interacþiunea dintre dezvoltare ºi tranziþia la democraþie în
America Latinã, literatura politicã reflectã îndeosebi perspectivele aparþinând
lui Juan Linz ºi lui Arturo Valenzuela (acesta în special cu privire la Chile). Ana-
liºti de referinþã timp de peste un deceniu, autorii de mai sus au investigat nu
numai procesele de prãbuºire ºi cãdere a regimurilor democrate din America
Latinã, cât mai ales apariþia ºi consolidarea regimurilor democratice9. Esenþiale
pentru existenþa ºi stabilitatea democraþiei erau, pentru Linz ºi Valenzuela, douã
categorii conceptuale utilizate ºi de Lipset, legitimitatea ºi efectivitatea (guver-
nabilitatea). Este un binom între aceste douã concepte, democraþia funcþionând
bine numai acolo unde se realizeazã indicatorii de guvernabilitate. În cazul unor
grave deficienþe de guvernabilitate ºi efectivitate se poate produce un transfer de
legitimitate spre o opoziþie nelealã (antisistem), transfer care se identificã în fapt
cu prãbuºirea democraþiei. Deseori s-au repetat în America Latinã asemenea
situaþii.

Mai existã însã în America Latinã o trãsãturã specificã ce blocheazã relaþia
fireascã dintre guvernabilitate ºi legitimitate. Persistã aici, cu mici excepþii, o di-
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ferenþã enormã între „constituþiile scrise ºi constituþiile trãite“. Din aceastã cauzã,
funcþionarea stabilã a sistemului politic competitiv nu este posibilã întrucât o
asemenea situaþie presupune atitudini ºi valori în contradicþie cu distribuirea puterii
sociale. Este vorba despre o asimetrie socialã intangibilã ºi inegalitãþi cumulate10.

Unii specialiºti amintesc ºi de o culturã politicã dependentã de tradiþionalisme
ºi de o mare distanþã între ideologiile instituþionale ºi comportamentele sociale
care produc „pur ºi simplu o culturã de faþadã“, cum amintea Alain Rouquié.

„Falsele ferestre ale universalismului juridic oculteazã particularismul, rela-
þiile personale ºi raporturile de forþã“. Legile sunt fãcute pentru a nu fi respec-
tate, limbajul popular, în multe dintre þãrile latino-americane, este plin de pro-
verbe revelatoare în acest sens: „justiþia este pentru amici, legea pentru ina-
mici“11. În consecinþã, putem afirma cã toate acestea favorizeazã ºi au favorizat
status quo-ul, fãrã a exclude dintr-o asemenea ecuaþie întârzierile de ordin eco-
nomic, problemele legate de modernizare ºi „dezvoltare“.

Cum aminteam, problematica dezvoltãrii în America Latinã a fost teoretizatã
în strânsã legãturã cu teoriile generale privind dezvoltarea ºi modernizarea,
Arturo Valenzuela, de exemplu, surprinde însã ºi specificitatea situaþiilor din
aceastã parte a lumii.

Într-un articol intitulat „Modernizare ºi dependenþã“12, acesta susþine în ra-
port cu H. Cardoso sau Enzo Faletto aceleaºi idei despre „dependenþã ºi dezvol-
tare în America Latinã“ ºi anume cã în procesul modernizãrii „toate societãþile
suferã în general aceleaºi transformãri“, „procesul dezvoltãrii“ ar consta în „re-
producerea diferitelor stadii care au caracterizat transformãrile sociale din þãrile
mai dezvoltate“.

Unii teoreticieni ca, de pildã, La Palombara, atrãgea atenþia asupra perico-
lelor ce ar proveni dintr-o extindere ºi generalizare a unor modele de succes, fãrã
a se þine întotdeauna seamã de condiþiile specifice din þãrile respective. Dar fra-
gilitatea ºi superficialitatea instituþiilor democratice întârzie nespus de mult orice
modernizare ºi dezvoltare, susþine ºi Edward Shils13. Shils vorbea despre „de-
mocraþiile tutelare“ ºi de „oligarhiile modernizatoare“ ca formele politice cele
mai difuze din „lumea a treia“.

În schimb, dacã ar exista un proces autentic de „democratizare“, modernizarea
ºi dezvoltarea ar funcþiona în mod normal. Totuºi, chiar ºi democratizarea este
în strânsã dependenþã de schimbãrile fundamentale din structura socialã ºi din
cultura ºi civilizaþia specifice.

„Dezvoltarea“ ºi democratizarea din America Latinã se desfãºoarã în confor-
mitate cu un asemenea proces. Însã adevãrata sfidare care se pune în faþa þãrilor
latino-americane este rãspunsul cât mai adecvat ce s-ar putea oferi în legãturã cu
posibila reconciliere dintre democraþie ºi economia de piaþã.
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Aproape toate încercãrile de pânã acum, ºi avem în vedere experienþele pri-
vind „modernizãrile“ („industrializarea“, „depãºirea stãrii de lume a III-a“), toate
se învârt într-un fel de cerc închis.

Astãzi, totuºi, s-ar putea spune cã problema politicã pare sã se prezinte sub
bune auspicii14. Existã încã foarte multe contradicþii: de exemplu, cheltuielile
pentru instrucþie sunt încã insuficiente, rata joasã privind taxele de ºcolarizare,
18 milioane de copii lucreazã în locul adulþilor etc., lipsa unor programe legate
de o dezvoltare durabilã.

Sunt lucruri însã ºi mai grave ce reprezintã o consecinþã a introducerii accele-
rate ºi „forþate“ a unor programe de „dezvoltare“ neoliberalã.

În Chile ºi Argentina, în mod special, au fost adoptate programe maxime de
privatizare (uneori totale). Aeroporturile, poºta, telefoanele, cãile ferate, tãierea
cheltuielilor publice pentru sãnãtate ºi educaþie, justiþie etc. sunt numai câteva
exemple.

În Argentina, în timpul guvernãrii lui Menem, de exemplu, a fost vândutã
pânã ºi cea mai mare bogãþie a þãrii (exploatãrile petrolifere). Potrivit afirma-
þiilor lui Domingo Caval, „rãul argentinian nu provine din astfel de mãsuri foarte
drastice“, „rãul provine dintr-un socialism fãrã plan ºi un capitalism fãrã piaþã“15.
Urmãrirea asiduã a impunerii mãsurilor drastice a determinat, totuºi, în cele din
urmã, o gravã crizã alimentarã în þara celor mai mari exploatãri de carne ºi de
grâu dinAmerica Latinã interbelicã. „Grânarul“ lumii, s-a spus, „s-a prãbuºit sub
greutatea foamei“, iatã rezultatul neoliberalismului la putere16. Un preþ foarte
grav plãtit pentru „modernizarea“ neoliberalã.

S-a creat în acest fel în Argentina „o agriculturã fãrã agricultori“ ºi, în conse-
cinþã, au sporit preþurile agricole, 7000 de agricultori au fost expulzaþi din agri-
culturã, 5% din familiile cele mai bogate deþin 52% dintre terenuri.

În America Latinã, totuºi, existã ºi situaþii în care „experienþele“ neoliberale
nu s-au manifestat din partea guvernanþilor cu un tot atât de mare entuziasm. În-
deosebi dupã 2000, tendinþa spre democratizare în Chile, Brazilia, Bolivia,
Uruguay a deschis ºi o altã cale de „dezvoltare“. „Reformele“ economice din ul-
timii ani din Brazilia, de pildã valorificarea resurselor naþionale, atenþia asupra
cercetãrii ºtiinþifice proprii, au fãcut din Brazilia unul dintre cei mai mari expor-
tatori de grâu din lume.

Într-un articol publicat în ziarul american „The New York Times“ din octom-
brie (2007), Larry Rohter amintea cã în urma unor cercetãri ºtiinþifice din dome-
niul agriculturii, din localitatea Embrapa, Brazilia este astãzi în stare sã depã-
ºeascã S.U.A. în privinþa exportului de bunuri alimentare. Centrul de cercetãri
din Embrapa reprezintã un model nu numai pentru lumea aflatã în curs de dez-
voltare, dar ºi pentru lumea întreagã, spunea Mark Cackler, directorul adjunct al
Departamentului pentru dezvoltarea agricolã ºi ruralã din cadrul Bãncii Mondiale.

S-a ajuns la un asemenea rezultat datoritã unei substanþiale ºi îndelungate in-
vestiþii în cercetarea ºtiinþificã.
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O zonã de savanã (Cerrado), zonã apropiatã de deºert, a devenit un mare grâ-
nar al Braziliei, datoritã fertilizãrii terenurilor cu fosfor ºi calciu. Descoperirea
de la Manaus, în inima Amazoniei, unde se aflã laboratorul Embrapa, a fãcut
dintr-o regiune acidã o zonã productivã, eficientã. Aceasta s-a petrecut, spun
specialiºtii, numai în condiþiile unor investiþii în cercetare, unor intense subvenþii
statale. O practicã opusã celei existente în alte þãri latino-americane. Rezultatul
rãsunãtor din Brazilia, experienþa brazilianã în acest sens poate fi extinsã ºi în
alte zone ale lumii. Iniþiativa pozitivã se extinde ºi înAfrica, în Zambia, de exemplu.

În cazul modernizãrii din Brazilia de astãzi, unele succese care s-au obþinut,
în ciuda multor contradicþii ce persistã încã, au fost regulatorul unor preocupãri
privind cerinþa de democratizare.

Pe de altã parte, în Chile „miracolul economic“ a fãcut dintr-o þarã nedemo-
craticã exportatorul cel mai dinamic din America Latinã. Contradicþiile grave,
totuºi, de ordin uman, social ºi politic, au devenit însã unele dintre cele mai dra-
matice.

Dupã începutul anilor ’90, Republica Chile a parcurs un proces amplu de de-
mocratizare dintre cele mai originale ºi interesante. Vom analiza ºi noi în cursul
studiului democraþia ºi instaurarea democraþiei în Chile. Analiza o vom realiza
însã puþin mai departe.

În special dupã anul 2000, asistãm la un proces destul de complex privind de-
mocratizarea Americii Latine. Sunt ºi analiºti care vorbesc chiar despre o încer-
care de emancipare a þãrilor sud-americane, în ansamblu. „Washington-ul a pier-
dut oare America Latinã“? titra un ziarist de la „Le Monde diplomatique“ în de-
cembrie 2007. Tot în cadrul revistei amintite a fost fãcutã o analizã referitoare la
noile „Alternative latino-americane“.

Mai întâi, trebuie sã amintim cã integrarea economicã a continentului a con-
stituit unul dintre punctele focale ale celui de-al treilea mileniu. S-a fondatMercosur,
devenind „al patrulea complex comercial“ din lume ºi polul de integrare cel mai
dinamic dinAmerica Latinã. În acelaºi timp, alternativa Mercosur se prezenta cu
avantajul de a duce spre o „altã Americã“, pe calea integrãrii într-un „reechilibru
al relaþiilor interamericane puternic asimetrice“17. Astfel, þãrile din Mercosur
(Argentina, Brazilia, Bolivia ºi Chile) îºi diversificã din ce în ce mai mult co-
merþul exterior, îndreptându-se spre Uniunea Europeanã. În acest sens, mondia-
lizarea (globalizarea) schimburilor comerciale ºi refuzul unei situaþii unipolare a
apropiat America Latinã ºi de alþi actori internaþionali. Se poate spune cã astãzi
multe dintre þãrile latino-americane au „descoperit avantajele cooperãrii interna-
þionale“, cãutând îndepãrtarea de „hegemonismul nord-american“.

Opunându-se cu îndârjire proiectului american (al zonei liberului schimb din-
tre Americi), cunoscut ºi sub numele de ALCA, dar ºi aceluia intitulat NAFTA,
iniþiative prin intermediul cãrora SUA au încercat menþinerea propriei lor hege-
monii regionale, astãzi a devenit foarte atractiv în America Latinã proiectul
ALBA (Alternativa bolivianã pentru Americi). Intrând în anul 2005 în Mercosur,
Venezuela a impus o tendinþã nouã.
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Schimbarea liderilor de vârf din Brazilia, Argentina, Bolivia, Uruguay ºi chiar
din Chile a contribuit la crearea unor condiþii cu totul noi în aceastã parte a lumii.
Proiectul ALBA favorizeazã din plin o asemenea situaþie, privilegiind avantajele
cooperative. Un avantaj îl constituie, de exemplu, încercarea de a reduce „asime-
triile existente între þãrile emisferei sudice“. S-au pus la punct ºi mecanisme de
compensaþie pentru a se corija diferenþele privind nivelele de dezvoltare între di-
feriþi membri.

Este clar cã ALBA se doreºte a fi o contrapondere la ALCA iniþiatã de SUA.
Aflate la confruntare, cele douã proiecte de „dezvoltare“ au implicat numeroºi
actori economici — cooperative, firme naþionale mici ºi mari întreprinderi pri-
vate etc. — în scopul rezolvãrii problemei locuinþelor, alimentaþiei, prezervãrii
mediului etc. În revanºã, ALCA pretinde sã impunã criteriile securitãþii juridice
favorabile marilor firme transnaþionale fãrã intenþia de a ajuta statele mai slabe.

În cadrul ALBA, în schimb, nu subvenþiile, ci creditele pentru echipamente
ºi tehnologiile pentru întreprinderile abandonate ale proprietarilor au prioritate.
Sunt vizate, apoi, în vederea ajutorãrii, cooperativele ºi micile comunitãþi de pro-
ducãtori sau întreprinderile publice etc. Proiectele ALBA primesc astfel sprijin
de la statele membre în materie de credit, de asistenþã tehnicã ºi juridicã, de mar-
keting ºi de comerþ internaþional. ALCA, dimpotrivã, lasã câmp liber forþelor li-
bere ale pieþei ºi disponibilitãþilor financiare ale marilor agenþii economice18.

Foarte interesant este faptul cã ALBA se caracterizeazã ºi prin accentul deo-
sebit pe care-l pune pe problemele sociale ºi umane. În aprilie 2005, de exemplu,
între Venezuela ºi Cuba au fost semnate zeci de acorduri sanitare, sociale, de
educaþie ºi de culturã. S-a luat decizia de a se înfiinþa în Venezuela 600 de centre
de sãnãtate în vederea unor diagnosticãri integrale privind probleme de medi-
cinã, 35 de centre pentru asigurarea accesului gratuit la sãnãtate. În acelaºi timp,
se formeazã în Cuba peste 40.000 de medici ºi alþi 5000 de specialiºti în tehno-
logie medicalã pentru state din America Latinã. Totodatã, de un interes special
s-a bucurat ºi operaþiunea „Miracol“, care a permis multor cetãþeni din Uruguay,
Venezuela ºi Bolivia sã-ºi recapete vederea. Experienþa Cubei în domeniu, alã-
turi de finanþarea venezueleanã, au contribuit la reuºita respectivei acþiuni19.

Asemenea schimburi, deºi criticabile de cãtre grupãrile conservatoare, con-
stituie bune exemple pentru un „comerþ just ºi echitabil“ întrucât fiecare þarã li-
vreazã ceea ce este ea în mãsurã sã producã în cele mai bune condiþii, primind
în schimb ceea ce are nevoie, independent de preþul pieþei mondiale. Nu la fel se
petrec lucrurile în cadrul ALCA, se precizeazã mai departe în revista „Le Monde
Diplomatique“, unde rezultatele cooperãrii sunt creuzetul inegalitãþilor, iar SUA
îºi consolideazã poziþiile favorabile20.

Sunt tentative, uneori timide, alteori foarte curajoase, care atestã preocupãrile
constante ºi „deschiderile“ diversificate prin care astãzi America Latinã încearcã
sã prindã „trendul“ dezvoltãrii.
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Însã succesul, dupã cum s-a vãzut, este legat ºi de avansul ori de direcþia ºi
hotãrârea cu care s-au îndreptat unele þãri din America Latinã spre democraþie.
Un caz interesant, de-a dreptul exemplar ºi emblematic în acest sens, îl consti-
tuie procesul de democratizare ce s-a desfãºurat în Republica Chile. În ceea ce
priveºte „cazul Chile“ se poate afirma cã „sfidarea“ a fost nu numai „asumatã“,
ci chiar ºi depãºitã. În anul 1990, la începutul „democratizãrii“*, un eminent spe-
cialist se întreba, cu multã îngrijorare (Pinochet pierduse deja celebrul sãu refe-
rendum), dacã va supravieþui democraþia anului 2000? Este vorba despre Jean-
Marie Gúehenno, care credea cã la începutul noului mileniu existenþa democra-
þiei în America Latinã putea fi echivalatã mai mult cu ceva de domeniul apo-
calipticului21.

ªi, în Chile, democraþia a învins în cele din urmã.
Despre procesul de tranziþie democraticã în aceastã þarã s-au scris foarte multe

cãrþi. De mare succes s-au bucurat în aceastã privinþã analizele unor cercetãtori
ca ManuelAntono Garreton, Laura Tedesco ºi Jonathan R. Barton, precum ºi mulþi
alþii.

Efectivitatea procesului, originalitatea ºi specificitatea „tranziþiei“ este anali-
zatã însã cu multã claritate de cãtre Patricia Mayorga, într-un studiu intitulat „La
donna del riscatto, Michelle Bachelet preºedinte în Chile“, apãrut în anul 2006.
În aceastã carte se afirmã cã Chile ºi Republica Sud-Africanã reprezintã douã ca-
zuri ale unor tranziþii „reuºite“ din infernul dictaturilor ºi al unor lupte civile,
realizându-se astfel o veritabilã reconciliere democraticã din ultimii ani, din lu-
mea occidentalã22.

Totodatã, trebuie reþinut ºi faptul cã Chile este una dintre societãþile moder-
nizate ºi pluraliste, un caz foarte rar „în marele concert al þãrilor latino-ameri-
cane“. Tranziþia democraticã din Chile demonstreazã, în acelaºi timp, cã amploa-
rea unei democraþii nu depinde întotdeauna numai de lupta împotriva sãrãciei, ci
ºi de posibilitatea de amplificare ºi stimulare a responsabilitãþii celor de jos, a
unor acþiuni „unitare“ ºi „solidare“, cum a demonstrat-o ºi activitatea „Concer-
tãrii democratice“ din care a fãcut parte ºi Michelle Bachelet, preºedintele Repu-
blicii Chile, provenitã dintr-o familie de militari. Tatãl sãu, Alberto Bachelet, a
fost general de aviaþie în forþele aeriene ºi singurul ofiþer de rang superior care a
refuzat sã accepte schimbarea prin forþã a preºedintelui constituþional de atunci
— Salvator Allende. Consecinþele au fost pentru el teribile. Încarcerat împreunã
cu familia, a fost torturat ºi omorât în închisoare. ªi fiica generalului, împreunã
cu mama sa, a fost la rândul ei închisã ºi torturatã. Completându-ºi studiile, în
medicinã, în Germania de Est, Michelle Bachellet se întoarce în þarã acþionând
pentru dezvoltarea democraticã în anii ’80. O datã iniþiat procesul democratic,
va fi numitã ministru al sãnãtãþii ºi al apãrãrii în timpul preºedintelui Ricardo La-
gos. Chile devenise o þarã aproape complet schimbatã, un veritabil experiment
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al „Chicago Boys“, oglindã a neoliberalismului. În acest sens, Chile a suferit in-
tervenþii pe cord deschis, „operaþii“ monetariste ºi privatizãri excesive potrivit
reþetelor discipolilor lui Friedmann. Societatea chilianã este ºi ea plinã de contra-
dicþii, cu o distanþã excesivã între bogaþi ºi sãraci, cu o mare masã de ºomeri ºi
inegalitãþi, din aceastã cauzã a fost ºi foarte greu de reconciliat.

Sfidarea pe care ºi-a asumat-o Bachelet, o datã devenitã preºedintã (prima
femeie din America de Sud), a fost aceea de a soluþiona atât problema inegali-
tãþilor sociale, cât ºi pe aceea a violãrii drepturilor omului.

Mãsurile cele mai urgente pe care le-a luat, de exemplu, au vizat în primul
rând acþiuni de refondare a instituþiilor fundamentale pentru consolidarea demo-
craþiei. ªi, imediat dupã alegerea sa, Bachelet amintea într-un interviu cã „raþiu-
nea fundamentalã pentru care am candidat a fost aceea de a construi o þarã mai
egalã, mai umanã, mai integratã ºi mai inclusivã“23.

Totuºi, tarele societãþii provenite din timpul dictaturii se menþin încã ºi la un
an de la preluarea mandatului de cãtre noul preºedinte. Corupþia a atins ºi ea ni-
vele ºi mai înalte. Este nevoie de reforme ºi mai radicale, în consens cu realitãþile
actuale, pe care guvernul chilian este în mãsurã sã le ia. La dificultãþile apãrute,
trebuie rãspuns deci cu intervenþii legate de vindecarea rãnilor „trecutului“. Ele
se pot vindeca „cu mai mult adevãr ºi o mai mare responsabilitate“, spunea Michelle
Bachelet.

Cum amintea ºi sociologul ManuelAntonio Garreton, referindu-se la consoli-
darea democraþiei în Republica Chile, „democraþia chilianã nu reuºeºte sã guver-
neze fãrã contradicþii ºi iregularitãþi, întrucât cadrul sãu juridic a fost conceput
pentru a favoriza un guvern de tip autoritar“. În consecinþã, democraþia în Repu-
blica Chile se va dezvolta normal numai schimbând acel cadru juridic.

Cu toate acestea, o asemenea exigenþã trebuie susþinutã ºi de realizarea unei
instrucþii de calitate, a unei protecþii sociale, a inovaþiei ºi îmbunãtãþirea generalã
a vieþii chilienilor.

Observatori ai vieþii politice remarcau la Bachelet un stil nou de a face politicã,
cu totul deosebit, direct ºi fãrã a eluda problemele. Pe aceste baze, preºedintele
chilian s-a afirmat, ºi America Latinã joacã un rol de mare relief în noua geogra-
fie latino-americanã24.

Astfel, de peste un deceniu, în Chile ºi în multe alte þãri din America Latinã
se asistã astãzi la o mare schimbare, o schimbare cu inovaþii esenþiale în direcþia
continuãrii dezvoltãrii ºi democratizãrii.
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