
Numãrul 4, vol. 30 (2009) al revistei INTER-
NATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW,
publicatã de SAGE pentru International Political
Science Association, vine cu un sumar de cinci arti-
cole, care, aºa cum anunþã editorul Kay Lawson, nu
se grupeazã în jurul unei teme — nefiind acesta spiri-
tul voit al publicaþiei —, dar invitã la fel de mult la
reflecþie pe marginea unor probleme de interes, cãu-
tându-se ca acestea sã fie cu adevãrat identificate ºi
sã se dea mai mult decât jumãtãþi de rãspunsuri la
întrebãrile ce se ivesc.

Primul articol, The Assassination of Rafik Ha-
riri: Foreign Policy Perspectives, semnat de Robert
M. Bosco, are drept punct de plecare constatarea cã:
„Datã fiind frecvenþa cu care asasinatele politice sunt
folosite de state ca instrumente politice în relaþiile lor
externe, precum ºi întrebãrile semnificative pe care
acestea le ridicã cu privire la forþa normelor interna-
þionale, surprinde faptul cã asasinatele politice au
primit atât de puþinã atenþie din partea cercetãrilor în
domeniul politicii internaþionale“ (p. 350). Autorul
doreºte sã demonstreze, pornind de la cazul premie-
rului libanez, dar evocând ºi o serie de alte asasinate
celebre ale unor personalitãþi — precum liderii miº-
cãrilor de eliberare din Africa ºi Orientul Mijlociu —
, cã asasinatele politice la originea cãrora se aflã state
puternice ºi care vizeazã eliminarea unei ameninþãri
reale sau imaginate la adresa hegemoniei lor nu sunt
fenomene periferice, izolate, în cadrul sistemului in-
ternaþional ºi cã meritã sã fie luate în considerare ca
obiect de studiu de cãtre ºtiinþa politicã, în ciuda fap-
tului cã imaginarul popular le ataºeazã caracterul
ocult de activitãþi ale serviciilor secrete.

Articolul The Changing Challenge of Europeni-
zation to Politics and Governance in Turkey, semnat
de Kivanç Ulusoy, analizeazã europenizarea Turciei
în contextul condiþiilor impuse de Uniunea Euro-
peanã pentru aderarea acestei þãri. Autorul remarcã
specificul inedit al provocãrii la care este „convo-
catã“ Turcia pentru a rãspunde cerinþelor integrãrii,
afirmând cã este vorba de condiþii cu un caracter
revoluþionar, ce pretind transformarea structurilor de
bazã de guvernare ºi a mentalitãþilor. Imperiul Oto-
man îºi îndreptase privirea cãtre Vest încã din secolul
al XIX-lea, încercând o reformã a structurilor de gu-
vernare, iar la început de secol XX a avut loc trans-
formarea acestui imperiu multireligios în stat-na-
þiune. Spre deosebire de transformãrile de atunci, cele
cãrora trebuie sã le facã faþã Turcia de astãzi au o di-
mensiune ºi un impact aparte: democratizarea acestei
þãri se înscrie în procesul europenizãrii. Însã europe-
nizarea Turciei stârneºte rezistenþa unei pãrþi din so-

cietatea turcã, iar pe de altã parte alimenteazã atitu-
dinile eurosceptice.

Urmãtorul articol, Explaining Differences in
Child Care Policy Development in France and the
USA: Norms, Frames, Programmatic Ideas, este sem-
nat de Linda A. White. Autoarea face o comparaþie
între politicile de protecþie a copilului în Franþa ºi în
SUA, cu intenþia de a explica de ce astfel de politici
ºi de programe susþinute de guvern rãmân la un nivel
slab în Statele Unite, în ciuda faptului cã participarea
femeilor la piaþa muncii a crescut, iar miºcarea femi-
nistã este puternicã. Spre deosebire de SUA, în Fran-
þa cele douã aspecte amintite mai sus sunt mai puþin
accentuate, dar politicile de protecþie a copilului sunt
sensibil mai dezvoltate. Linda A. White se raporteazã
pentru a explica aceastã situaþie la perspectiva teo-
reticã mai bogatã furnizatã de idei ce stau la baza
unor astfel de policy choices: norme, cadre ºi idei
programatice. Astfel de idei „determinã dezvoltarea
de politici ºi permit noilor idei sã iasã la suprafaþã
într-un cadru normativ deja stabilit“ (p. 385).

În articolul How the Military Competes for Ex-
penditures in Brazilian Democracy: Arguments for
an Outliner, Jorge Zaverucha ºi Flavio da Cunha Re-
zende aduc în discuþie teoria conform cãreia demo-
craþiile cheltuiesc pe politici militare mai puþin decât
statele autoritare. Cazul Braziliei este pentru cei doi
un exemplu de stat aflat într-un proces de democra-
tizare caracterizat de creºterea cheltuielilor militare.
Explicaþia provine din faptul cã preºedinþii acestui
stat se confruntã cu ameninþãri din partea grupurilor
de stânga, revenindu-le militarilor misiunea de a-i
proteja. Pornind de la aceastã situaþie concretã, au-
torii încearcã sã determine în ce condiþii se poate
constata într-adevãr o reducere a cheltuielilor militare
în statele ce traverseazã tranziþia de la autoritarism la
democraþie.

Cel din urmã articol, Democracy’s Friend or
Foe? The Effects of Recent IMF Conditional Lending
in Latin America, semnat de Chelsea Brown, anali-
zeazã efectele controversate ale condiþiilor impuse de
cãtre FMI pentru acordarea de împrumuturi statelor
care traverseazã situaþii de dificultate economicã. Au-
toarea doreºte sã vinã în completarea analizelor eco-
nomice ale acestor consecinþe, concentrându-se asu-
pra consecinþelor politice: „În ce fel afecteazã demo-
craþiile condiþiile din acordurile de împrumut?“ (p.
431). Folosindu-se de exemplul Americii Latine, în
perioada 1998-2003, autoarea concluzioneazã cã
acordurile de împrumut care includ drept condiþii un
numãr mare de reforme au un efect nociv asupra
practicilor democratice.
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