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Editorial

Statul postmodern şi 
riscurile globalizării

Dr. Mihai MILCA

şi emergenţa tendinţelor de natură să 
accentueze atributele impersonalităţii 
şi anonimatului acestuia într‑o soci‑
etate organizată pe alte coordonate 
decât cele ale comunităţii tradiţionale 
au creditat şi au accelerat transforma‑
rea statului modern. Rostul şi funcţiile 
sale s‑au modificat. Valorile consti‑
tutive, tutelare ale coeziunii etatice a 
indivizilor‑cetăţeni şi a grupurilor so‑
ciale animate de interese diferite au 
lăsat loc unor raţiunii funcţionale care 
nu au întârziat să se instrumentali‑
zeze. Scopurile au fost ecranate de 
mijloace iar dimensiunile lor etice au 
fost estompate de considerente şi va‑
lorizări ideologice care au început să 
prevaleze ca justificări în sfera acţiunii 
publice, oferind, totodată, cauţionări 
convenabile forţelor politice şi liderilor 
care s‑au erijat în exponenţi şi garanţi 
ai „raţiunii de stat”.

Criza modelului statului liberal 
care a atins apogeul în anii primului 
război mondial şi în perioada imediat 

Un paradox istoric a făcut ca odată 
cu triumful principiului naţionalităţilor 
şi recunoaşterea legitimităţii statu‑
lui‑naţiune, ca actor în câmpul relaţi‑
ilor internaţionale, să se accentueze 
şi panta declinului entităţii etatice în 
condiţiile modernităţii târzii.

Dacă modernitatea europeană, la 
sfârşitul secolului al IX‑lea şi începu‑
tul secolului al XX‑lea se caracteriza, 
potrivit modelului prefigurat de Max 
Weber, printr‑un extensiv proces de 
raţionalizare a organizării sociale, 
având ca premise şi suport dezvolta‑
rea tehnologică, explozia cunoştinţe‑
lor ştiinţifice, concentrarea mijloacelor 
de producţie şi proliferarea aparatu‑
lui birocratic, statul – ca monopol al 
exercitării coerciţiei legitime – nu re‑
prezenta altceva decât forma deplină, 
obiectivată şi coerentă a instituţionali‑
zării puterii; un artefact sinonim ordi‑
nii impuse, până la ultimele limite şi 
consecinţe, cadrelor spaţio‑temporale 
naţionale. Primatul acordat individului 
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următoare a eclipsat, în mare măsu‑
ră, vulnerabilităţile şi riscurile statului 
naţiunii. Nici nu este de mirare, deci, 
că, spre sfârşitul primei conflagra‑
ţii mondiale, apelul făcut, deopotrivă 
de preşedintele american Wilson şi 
de liderul bolşevicilor ruşi Lenin, în 
favoare dreptului naţionalităţilor la 
autodeterminare, care a reverberat 
puternic în conştiinţa micilor naţiuni, a 
distorsionat percepţia circumstanţelor 
ce făceau posibilă pacea fără anexi‑
uni şi indemnităţi, promiţând o nouă 
arhitectonică politică a continentului 
european întemeiată pe trasarea unor 
frontiere sigure, în concordanţă cu as‑
piraţiile popoarelor, cu îndreptăţirea 
argumentelor lor etnice şi istorice, ex‑
presia voinţei populare, manifestate 
prin referendum. Pacea de la Versai‑
lles a consfinţit legitimitatea statelor 
naţionale succesoare imperiilor de‑
functe. Dar în acelaşi timp, a constitu‑
it patul germinativ al ameninţărilor ce 
decurgeau din translaţiile frontierelor 
şi apariţia unor enclave sau fâşii de 
teritoriu populate de minorităţi etnice 
ostile statelor naţionale în cuprinsul 
cărora erau nevoite să trăiască. S‑au 
creat, astfel, condiţiile unor conflicte 
latente sau făţişe, care au subminat 
fundamentele etnopolitice ale state‑
lor naţionale respective, au alimen‑
tat ambiţii revizioniste şi anexioniste, 
cea de‑a doua conflagraţie mondială 
decurgând cu necesitate din prima. 
Nici Conferinţa de Pace de la Paris, 

ce a marcat din punct de vedere po‑
litico‑juridic, încheierea celui de‑al 
doilea război mondial, nici înfiinţarea 
Naţiunilor Unite nu au putut conferi 
statelor naţionale statutul de prota‑
gonişti autonomi şi suverani pe arena 
internaţională. Şansele lor de evolu‑
ţie, în contextul creat de declanşarea 
Războiului Rece şi confruntarea unor 
blocuri militare şi politice antagonice 
au fost minimizate din start şi com‑
promise pe termen lung. Au apărut 
şi s‑au consolidat mecanisme de de‑
pendenţă directă a statelor naţionale 
postbelice de marile puteri globale dar 
şi forme insidioase, invizibile, de con‑
diţionare transfrontalieră şi subjugare 
economică, financiară, tehnologică, 
culturală care, în cele din urmă, au 
golit de conţinut atributele suveranită‑
ţii statului‑naţiune, pe altarul unei noi 
„religii” sui generis, cea a globalizării.

Trecerea de la statul modern la 
statul post‑modern nu afectează nu‑
mai modelul etatic tradiţional, culmi‑
nând cu statul naţional, ci şi resursele 
acestuia, miturile ce‑i sunt asociate, 
proiecţiile, dar mai cu seamă funcţiile 
pe care statul ca atare nu le mai poate 
onora sub presiunea globalizării sau 
pe care le transferă unor entităţi su‑
pranaţionale sau transnaţionale. 

Unii autori în domeniu preferă să 
vorbească despre modernitatea „târ‑
zie”, reflexivă, de „cea de‑a doua mo‑
dernitate” (U. Beck, 1986; A. Giddens, 
1994), alţii de modernitatea „lichidă” 
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(Z. Baumann, 2000), de „hiper‑mo‑
dernitate” (F. Ascher, 2000) sau de 
„supra‑modernitate”. Tot atâtea sin‑
tagme care necesită explicaţii şi de‑
limitări reciproce, dar care nu sunt 
scutite de suprasolicitări conotative şi 
nu exclud exacerbarea unor dimen‑
siuni şi valenţe diferite. Post‑moder‑
nitatea comportă aspecte complexe, 
faţete contradictorii, prezentându‑se, 
deopotrivă, ca „hiper‑modernitate”, în 
măsura în care ea împinge la extrem 
anumite dimensiuni actuale, imanente 
modernităţii, cum ar fi, de exemplu, in‑
dividualismul, şi ca „anti‑modernitate”, 
în măsura în care sfidează anumite 
scheme ale modernităţii (J. Chevalli‑
er, 2008). 

Statul împrumută de la societatea 
în interiorul căreia îşi exercită domi‑
naţia şi prerogativele instituţionale, 
caracteristici definitorii, temeri şi in‑
certitudini, spaţii interstiţiale şi reflexe 
de indeterminare. Configuraţia etati‑
că, univoc determinată de exerciţiul 
puterii asupra societăţii, devine po‑
limorfă; o diversitate de configuraţii 
etatice urmând tendinţe ce se bifurcă 
şi se amplifică pentru a se reîntâlni şi 
combina în registrul funcţional, potrivit 
unor ritmuri şi cicluri dinamice tot mai 
dificil de anticipat.

Există autori care operează cu ti‑
pologii etatice, coexistând în timp în 
câmpul relaţiilor internaţionale, dar 
care se raportează, în exclusivitate, la 
criteriul modernităţii, ca element dis‑

criminant: state „pre‑moderne”, „sla‑
be”, în proces de disoluţie (exemplu: 
Somalia, Liberia, Afganistan), state 
„moderne” (exemplu: India, Brazilia, 
China), state „postmoderne” în care 
suveranitatea este abandonată trep‑
tat în favoarea unei logici, asumate 
cvasi‑voluntar, a interdependenţei şi 
cooperării multilaterale, graţie căreia 
între afacerile interne şi cele externe 
nu mai este nicio separaţie (R. Co‑
oper, 2003). Cu toate acestea, ar fi, 
însă, hazardat să profetizăm dispari‑
ţia statului sau să cedăm tentaţiei de a 
extrapola dincolo de anumite împreju‑
rări istorice nefaste, condiţia precară 
a statelor „năruite” (collapsed states), 
aflate în imposibilitatea de a‑şi înde‑
plini funcţiunile ce le revin, de a‑şi 
controla teritoriul şi a‑şi proteja cetă‑
ţenii (F. Fukuiama, 2005).

Ataşamentul pentru modelul etatic 
european este explicabil întrucât un 
anumit tip de organizare politică a so‑
cietăţii, care s‑a încarnat în monarhia 
absolutistă, a trecut prin experienţa 
revoluţiilor burgheze, pentru a se defi‑
nitiva ca entitate calchiată pe comuni‑
tăţi etnice şi conglomerate naţionale, 
pare să fie inconturnabil. 

J. Chevallier rememorează cinci 
elemente esenţiale ale modelului eta‑
tic european:

1.  Existenţa unui grup uman vast – 
naţiunea – ocupând un teritoriu 
şi a cărui solidaritate şi unitate 
prevalează asupra diversităţii 
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intereselor individuale. Statul 
este expresia unei puteri colec‑
tive şi durabile. 

2.  Un concept, o construcţie abs‑
tractă – statul – ca depozitar al 
identităţii sociale şi sursă a au‑
torităţii.

3.  Statul ca principiu de ordine şi 
coeziune socială, ca principiu 
integrator şi unificator, apărător 
al interesului general.

4.  Statul ca deţinător al monopo‑
lului constrângerii legitime în in‑
teriorul limitelor sale teritoriale. 
Conceptul de suveranitate legi‑
timează o astfel de construcţie.

5.  Existenţa unui aparat structural 
de dominaţie, o birocraţie func‑
ţională, ierarhizată; statul ca an‑
grenaj. (J. Chevallier, 2008).

Construcţia unui stat este un pro‑
ces istoric şi presupune o continuă şi 
graduală creştere a complexităţii ele‑
mentelor sale de structură: de la for‑
me primare simple, nediferenţiate şi 
difuze, puterea politică îşi va adjude‑
ca dispozitive de mediere, se va sluji 
de rolurile politice derivate, distribuite 
la nivelul grupurilor sociale care vor 
cunoaşte o specializare; guvernanţii 
vor accede la pârghiile de putere, se 
va institui o ierarhie a puterilor, pentru 
ca, apoi, să se producă o consacra‑
re a monopolului recurgerii la violen‑
ţa fizică; impunerea unui aparat de 
guvernare şi, în fine, implementarea 

unui sistem de dominaţie impersonală 
(J.W. Lapierre, 1977).

Dar acel model etic European, care 
părea să fi atins parametri optimali, în 
special în a doua jumătate a secolului 
al XX‑lea, în formula supraestimată a 
statului‑providenţă – brand al unei so‑
cietăţi binecuvântate a bunăstării – a 
început să dea rapide semne de epu‑
izare, mai ales după confruntarea cu 
şocurile petroliere şi crizele financiare 
succesive, astfel încât politicile inter‑
venţioniste, neokeynesiene nu au mai 
ultragiat sensibilitatea factorilor de de‑
cizie publică. Aceştia din urmă au plă‑
tit preţul iluziilor întreţinute de politici‑
le asistenţiale ale statului‑providenţă 
prin deficite financiare şi bugetare şi 
datorii externe care au motivat opţiu‑
nile ultraliberaliste şi propensiunile de 
dezangajare socială ale guvernanţi‑
lor, indiferent de culoarea lor politică.

Într‑o altă ordine de idei, experien‑
ţa totalitară comunistă, deriva statului 
ce‑şi revendica funcţia primordială de 
control integral al economiei, al sfe‑
rei publice şi private şi condiţionarea 
deplină a membrilor societăţii, nepu‑
tinţa statului de a gestiona nevoile şi 
aşteptările indivizilor au condus, mu‑
tatis mutandis, la aceleaşi efecte. De‑
credibilizarea capacităţii statului soci‑
alist de a‑şi îndeplini funcţiile interne, 
penuria generalizată şi escamotată 
prin obiective şi sloganuri defazate 
în raport cu realitatea cotidiană, con‑
trastul flagrant între economia admi‑
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nistrată, planificată de la centru, dar 
lăsată pradă dezordinii, ineficienţei 
improvizaţiilor de moment şi econo‑
mia de piaţă, capitalistă, ce alimenta 
un miraj al abundenţei consumeriste, 
au subminat în anii ’70‑’80 ai secolu‑
lui trecut fundamentele înseşi ale unui 
sistem politic în centrul căruia se află 
omniprezenta şi omniscienta putere 
a statului. Democraţiile post‑totalitare 
apărute în Europa Centrală şi de Est, 
în condiţiile imploziei (România, Ru‑
sia) sau fisurării puterii absolute prin 
politici de reforme mai mult sau mai 
puţin asumate (Polonia, Ungaria) au 
oferit şi mai oferă încă imaginea unei 
incoerenţe evolutive sustrase logicii 
tranziţiei atât către economia de piaţă, 
cât şi către o democraţie funcţională, 
statul post‑comunist fiind, alături de 
masa de cetăţeni frustraţi ca urmare 
a reformelor eşuate, marele perdant 
(J.P. Le Goff, 2003).

 În condiţiile în care statul‑naţiune 
şi‑a asumat misiunea de a unifica so‑
cietatea în jurul unor valori axiale şi 
obiective prioritare în regim de urgen‑
ţă, s‑a produs, concomitent, un pro‑
ces difuz de „naţionalizare a masei” 
(G. Mosse, 2006) care, în cazul re‑
gimurilor politice totalitare, a ajuns la 
paroxism. Sarcinile interne ale guver‑
nării în cadrul statului‑naţiune, chiar 
dacă s‑au situat, într‑o primă etapă is‑
torică sau în intervale de criză, într‑un 
prim‑plan al preocupării factorilor de 
putere, nu au ocultat interesul pentru 

ţintele politicii externe şi conjuncturile 
internaţionale mai mult sau mai puţin 
favorabile afirmării statelor‑naţiune ca 
agenţi ai dinamicii mondializării, indi‑
ferent de ipostazele pe care aceasta 
din urmă le‑a cunoscut: expansiunea 
pieţelor, imperialism colonialist, po‑
litica sferelor de dominaţie, internaţi‑
onalizarea schimburilor tehnologice 
şi comerciale, circulaţia capitalului şi 
fluxurile financiare la scară planetară, 
reţelele informatice de tip internet, di‑
fuziunea unor simboluri şi standarde 
culturale, stiluri de viaţă şi moduri de 
consum, care aproximează conţinutul 
unui termen generic la modă – globa‑
lizarea.

Frontierele fizice şi imaginare care 
delimitează teritoriul şi universul asu‑
pra cărora statul îşi exercită funcţia 
diriguitoare devin, astfel, tot mai flui‑
de, tot mai poroase, nemaiconstituind 
bariere sau filtre pentru decizii, reco‑
mandări, directive, influenţe externe. 
Capacitatea reglatoare a statului‑na‑
ţiune la nivelul propriilor sale politici 
publice se diminuează, iar intervenţia 
unor instituţii, instanţe şi organisme 
internaţionale sau regionale tinde să 
crească şi să îmbrace forme din ce în 
ce mai disimulate. Interdependenţele 
între state şi economiile acestora se 
multiplică şi se potenţează reciproc 
într‑o manieră esenţială. O ordine 
transnaţională progresiv instituită su‑
pradetermină şi surclasează state‑
le‑naţiune, astfel încât acestea par să 



10

se resemneze tot mai mult în postura 
de state‑încadrate sau state‑suprave‑
gheate (J. Chevallier, 2008 – B. Ba‑
die, 2008).

Statele‑naţiune încetează să mai 
fie singurele entităţi implicate, res‑
ponsabile în acest tip de ordine. Noii 
agenţi transnaţionali le dispută nu 
doar supremaţia în plan economic şi 
în câmpul relaţiilor internaţionale, ci şi 
suveranitatea decizională în elabora‑
rea şi derularea macro‑politicilor naţi‑
onale.

Acţiunile direcţionate de instituţiile 
şi reţelele cu acoperire internaţiona‑
lă pe care o serie de actori hibrizi, cu 
identitate incertă sau mascată, le des‑
făşoară invocând structuri şi strategii 
de cooperare, au efecte ruinătoare 
asupra statelor‑naţiune. Statele‑naţi‑
une concesionează treptat şi, adese‑
ori insesizabil, parcele de autoritate 
acestor noi jucători şi subiecţi privaţi 
(operatori economici, organizaţii non‑
guvernamentale), conferindu‑le o le‑
gitimitate funcţională pe care aceştia 
nu ar fi putut‑o dobândi în alte condi‑
ţii (J. Graz, 2006). Statul se trezeşte, 
astfel, concurat, dacă nu cumva în‑
cadrat, asistat în îndeplinirea funcţii‑
lor sale consacrate. În multe situaţii, 
acesta se vede obligat să apeleze la 
concursul binevoitor al competitorilor 
săi aparţinând reţelelor internaţionale, 
care nu mai sunt purtătorii unui mesaj 
de solidaritate distinct (religios, etnic 
sau ideologic), ci îndeplinesc misiuni 

de consultanţă, expertiză, prospecta‑
re şi proiectare, dereglementând sis‑
temul în care statul îşi asigurase mo‑
nopolul stabilirii unor norme interne şi 
internaţionale şi impunând noi reguli, 
noi proceduri, noi tipuri de conduită 
instituţională.

Intensificarea eforturilor de pozi‑
ţionare a statelor‑naţiune într‑o tex‑
tură de relaţii internaţionale mereu 
mai extinsă, produce, pe de o parte, 
o dislocare a barierelor de protecţie 
etatică, apărând, astfel, zone cedate 
anumitor instanţe de reglementare din 
exterior, iar pe de altă parte o disponi‑
bilizare a resurselor instituţionale ale 
statului în favoarea unor externalizări 
de prestaţii şi prerogative de ordin ad‑
ministrativ, o „privatizare” sui generis 
a statului naţional, care‑l transformă 
într‑o uriaşă „societate anonimă pe 
acţiuni”. Regionalizarea poate apărea 
în aceste circumstanţe ca o prelungire 
firească şi previzibilă a demisiei sta‑
tului, dar şi ca o tentativă de corecţie 
tardivă a unui curs al lucrurilor care 
riscă să scape de sub control.

Globalizarea acreditează o nouă 
calitate a statului naţional devitalizat – 
aceea de stat înglobat, captiv într‑un 
sistem de determinări ce‑i limitează 
libertatea de mişcare ca agent auto‑
nom nu numai în relaţiile externe, ci şi 
în afacerile sale interne.

Ajuns în faza sa de evoluţie 
post‑modernă, statul s‑a văzut nevo‑
it să‑şi modifice funcţiile consacrate, 
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cu atât mai mult cu cât modelul eta‑
tic european configurat în timp a fost 
şi rămâne tributar doctrinei liberale şi 
neoliberale care postulează limitarea 
intervenţiei statului în economie şi re‑
nunţarea de către acesta din urmă de 
a mai institui un protecţionism expli‑
cit asupra cât mai multor activităţi şi 
sectoare la nivelul vieţii sociale. Sta‑
tul minimal s‑a dovedit a fi o proiecţie 
greu sustenabilă în realitate, dar exi‑
genţele guvernării şi managementului 
public nu au permis derobarea statu‑
lui de la responsabilităţile ce‑i revin în 
planul politicilor sociale, mai ales. Im‑
perativul unei cât mai bune guvernări 
a deschis calea către o nouă abor‑
dare a funcţiilor statului prin prisma 
conceptului şi principiilor guvernanţei. 
Guvernanţa ar depăşi sfera strictă a 
guvernării – înţeleasă ca o acţiune 
de conducere sau control cu autori‑
tate – ea presupunând, mai curând, 
dirijare, instituirea de reguli politice 
şi gestionarea acestora (A.M. Kjaer, 
2010). Pentru unii autori, guvernan‑
ţa transcende statul. Fie se referă la 
reţele auto‑organizate şi inter‑organi‑
zaţionale, caracterizate prin interde‑
pendenţă, schimb de resurse, reguli 
ale jocului şi autonomie semnificativă 
faţă de stat (R.A.W. Rhodes, 1997), 
fie include sisteme de conducere la 
toate nivelurile activităţii umane: de la 
nivelul familiei, până la nivelul organi‑
zaţiilor internaţionale. Iar exercitarea 
controlului, în vederea atingerii obiec‑

tivelor, implică repercusiuni transnaţi‑
onale (J.N. Rosenau, 1995).

Principiul subsidiarităţii, pe care, de 
altfel, Uniunea Europeană l‑a adoptat 
şi îl promovează cu asiduitate, sem‑
nifică din punct de vedere practic şi 
că statul are datoria să intervină doar 
în cazul în care mecanismele de au‑
toreglare sunt insuficiente sau defici‑
tare, îndeplinind funcţia de supleanţă, 
o funcţie de suplinire, fiind, totodată, 
subînţeles faptul că el va favoriza ac‑
ţiunea agenţilor sau dispozitivelor, si‑
tuându‑se cel mai aproape de proble‑
mele ce urmează a fi rezolvate (proxi‑
mitatea)., făcând apel la colaborarea 
actorilor sociali implicaţi prin partene‑
riat (J. Chevalier, 2008). Recursul la 
principiul subsidiarităţii resetează şi 
recentrează funcţiile statului. Într‑o 
lume complexă, dinamică şi marcată 
de incertitudini, statul post‑modern ră‑
mâne nu atât un pivot sau o încarna‑
re simbolică a puterii politice, cât mai 
ales un cadru privilegiat de constituire 
şi consolidare a identităţilor colective, 
un instrument predilect de realizare a 
integrării sociale. Statului îi revine cu 
prioritate sarcina de a proteja coezi‑
unea socială şi de a reconstitui legă‑
turile sociale fracturate, atunci când 
conflictele de interese sau situaţiile 
de criză afectează organismul social. 
El trebuie să reabiliteze şi să tonifice 
sistemele de valori comune ale cetă‑
ţenilor, să prevadă şi să gestioneze 
riscurile, diminuând impactul efecte‑
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lor negative induse sau provocate de 
factori externi. 

Natura duală a puterii statului – 
despotică şi infrastructurală – la care 
se referea Michael Mann trimite la ra‑
portul acesteia cu societatea. Dacă 
este vorba despre o capacitate de a 
forţa societatea să facă ceva anume 
sau dacă puterea statului decurge din 
capacitatea sa de a coordona socie‑
tatea, de a genera energiile sociale 
şi de a furniza necesarul liant care 
să solidarizeze cetăţenii în atingerea 
unor obiective de interes general (J.A. 
Hall, G.J. Ikenberry, 1998).

O ordine odată instituită, tutela‑
tă de valori şi norme împărtăşite de 
membrii unei societăţi care şi‑a găsit 
echilibrul sau este în căutarea acestu‑
ia, incumbă statului, dintotdeauna, şi 
funcţia primordială a menţinerii şi apă‑
rării ei. Monopolul exercitării constrân‑
gerii legitime care este însăşi raţiunea 
de a fi a statului în termeni weberieni 
nu este doar o condiţie consecutivă a 
entităţii etatice, ci şi îndatorirea sa de 
zi cu zi. Statul post‑modern în calitate 
de gardian al ordinii constitutive are 
de făcut faţă, infinit mai multor proble‑
me decât statul de odinioară, care în‑
ţelegea să descurajeze şi să reprime 
inamicii interni, contrapunându‑se, 
totodată, duşmanilor din afară, atunci 
când se crea o stare de beligeranţă. 
Astăzi, conceptul asociat funcţiilor 
statului de menţinere a ordinii şi apă‑
rării este cel de securitate, întemeiat 

pe cerinţa protecţiei cetăţenilor contra 
riscurilor şi ameninţărilor la care ar 
putea fi expuşi. Spectrul problemelor 
de securitate cu care statul post‑mo‑
dern se confruntă este din ce în ce 
mai larg: criminalitate organizată, te‑
rorism, migraţii internaţionale, deficit 
de resurse energetice, catastrofe na‑
turale, poluare, modificări climatice, 
accidente nucleare, viruşi informatici, 
speculaţii financiare destabilizatoare 
etc. Iar toate aceste riscuri şi ame‑
ninţări exced cadrul strict naţional al 
statului, fiind probleme globale, de 
natură trans‑frontalieră, ce reclamă 
cooperarea inter‑statală şi concentra‑
rea macro‑politicilor.

Şi raporturile statului cu economia 
au cunoscut ample şi structurale redi‑
mensionări. În tot cursul secolului al 
XX‑lea, statul s‑a afirmat ca un vector 
dinamic în câmpul activităţilor produc‑
tive prin politici intervenţioniste şi pla‑
nificare, ca un factor prim al creşterii 
economice şi al proceselor de dezvol‑
tare şi modernizare. Sectorul public 
economic a dobândit în foarte multe 
state poziţii strategice şi ponderi sem‑
nificative. Statul s‑a afirmat, deci, nu 
numai ca element reglator, ci şi ca 
element operator, lucru valabil nu nu‑
mai pentru fostele ţări socialiste sau 
dictaturile de dezvoltare din Lumea a 
Treia, ci şi pentru ţări cu economii de 
piaţă consolidate, care eu experimen‑
tat alternativ formule de privatizare, 
etatizare şi dezetatizare a unor im‑
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portante sectoare din sfera producţiei 
(vezi cazurile Franţei şi Marii Britanii). 
Statul dirijist s‑a metamorfozat, sub 
presiunea transformărilor economice 
şi tehnologice din ultimele decenii, în‑
tr‑un stat supervizor, ataşat de funcţia 
sa strategică. Statul‑strateg, care‑şi 
asumă şi postura de stat‑competitor 
în circuitele economice şi financiare 
mondiale, este interesat de promo‑
varea economiei naţionale, de imple‑
mentarea unor programe şi politici 
macro‑economice ofensive, selective, 
care să fructifice resurse şi oportuni‑
tăţi, adaptându‑se cât mai bine unor 
conjuncturi fluctuante sau defavorabi‑
le. (R. Fauraux, B. Spitz, 2000)., fără 
ca prin aceasta statul post‑modern 
să‑şi renege funcţia de protector al di‑
feritelor categorii de populaţie şi al so‑
cietăţii în ansamblul ei. Să ne reamin‑
tim doar ambiţiile şi iluziile întreţinute 
în jurul statului anilor ’60‑’70, ca furni‑
zor de bunăstare generală – Welfare 
State – într‑o societate a abundenţei.

Ataşat sloganului potrivit căruia in‑
teresul general este cel care trebuie 
să primeze în raport cu interesele par‑
ticulare, individuale sau de grup, sta‑
tul modern s‑a afirmat, chiar şi atunci 
când acest lucru nu i‑a reuşit, ca depo‑
zitarul legitimităţii acţiunilor prin care 
se realizează gestiunea bunurilor pu‑
blice şi oferta serviciilor publice. Sim‑
pla invocare a interesului general sau 
a necesarei devoţiuni, a altruismului 
cu care funcţionarii publici trebuie să 

se pună în slujba interesului general 
nu este suficientă pentru ca prestaţia 
statului în această privinţă să fie ferită 
de suspiciuni, legate fie de preemi‑
nenţa anumitor grupuri de interese în 
direcţionarea deciziei publice, fie de 
imposibilitatea comensurării efectelor 
politicilor publice. Preocuparea pentru 
aspectele de ordin managerial în sfe‑
ra publică şi tema eficacităţii, ca atare, 
la nivelul activităţii administrative au 
căpătat o mai mare extensie şi, impli‑
cit, o mai mare vizibilitate începând cu 
anii ’60‑’70 ai secolului trecut pe mă‑
sură ce metodele de gestiune publică 
şi‑au revendicat un tot mai pronunţat 
grad de “raţionalitate” şi, evident, pe 
măsură ce criza statului‑providenţă 
s‑a accentuat. Euforia întreţinută de 
adepţii necondiţionaţi ai „noului ma‑
nagement public” privind transferul 
de metode din gestiunea firmelor pri‑
vate în sectorul public a alimentat şi 
concepţia în lumina căreia însăşi ide‑
ea eficacităţii în administraţia publică 
trebuie regândită, totuşi, ţinându‑se 
cont că eficacitatea administrativă 
este ireductibilă la parametrii simplei 
eficienţe urmărite în cadrul întreprin‑
derilor private. Administraţia gestio‑
nează mijloacele şi resursele alocate, 
pe care statul le supradetermină prin 
decizii ce poartă marca politică. Dar 
eficacitatea poate fi apreciată, în pri‑
mul rând, în raport cu gradul în care 
sunt realizate obiectivele fixate prin 
contractul electoral între cetăţeni şi 
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aleşii acestora, nicidecum prin refe‑
rire strictă la rentabilitatea financiară. 
Managementul public vizează astfel 
„performanţa publică”, permiţând ad‑
ministraţiei să atingă acele obiective 
ce‑i sunt stabilite de către autorităţile 
publice şi pentru care sunt prescrise 
costuri minimale şi resurse financiare 
parcimonios drămuite.

Sfârşitul anilor ’80 ai secolului tre‑
cut a coincis, pe de o parte, cu ma‑
nifestarea unei tendinţe tot mai preg‑
nante de „managerizare” a adminis‑
traţiei publice în ţările occidentale şi, 
implicit, a aparatelor statului, iar pe de 
altă parte, cu dispariţia regimurilor to‑
talitare din Europa Centrală şi de Est 
în care anumite funcţii de comandă 
şi control ale statului fuseseră supra‑
solicitate şi exacerbate în detrimentul 
economiei şi societăţii. Dezangajarea 
statului din sfera activităţilor producti‑
ve şi din sectorul terţiar prin privatizări 
s‑a cuplat cu managerizarea accele‑
rată şi marketizarea serviciilor rămase 
în sectorul public, cu eforturi de ges‑
tionare a proceselor de schimbare şi 
cu o apetenţă tot mai scăzută pentru 
menţinerea structurilor existente şi 
asigurarea continuităţii sistemului ad‑
ministrativ în ceea ce acesta reuşise 
să construiască şi că consolideze din 
punct de vedere instituţional (A. Petti‑
grew, 1996).

Sub presiunea Băncii Mondiale şi 
a altor organisme internaţionale, noul 
„management public” a fost impus, de 

voie‑de‑nevoie, unui număr tot mai 
mare de state, ca o condiţie sine qua 
non a „bunei guvernanţe”., iar doctri‑
na internaţională a reformei adminis‑
trative a făcut din „noul management 
public” principalul său punct de sprijin 
sau de referinţă. Extinderea Uniunii 
Europene în ultimele două decenii s‑a 
subsumat şi ea acestei tendinţe, care 
a consacrat, astfel, mondializarea 
anumitor principii de gestiune publică, 
chiar dacă ele au fost, adesea, supu‑
se inflexiunilor în contexte naţionale, 
care s‑au dovedit a nu fi îndeajuns 
de pregătite pentru o astfel de „ad‑
opţie”. Dreptul administrativ a deve‑
nit, în acelaşi timp, ţinta unor atacuri 
concentrate, provenind atât din tabă‑
ra suporterilor noului curent manage‑
rial în sfera publică, cât şi din tabăra 
doctrinarilor neoliberalismului. Dreptul 
administrativ a înregistrat un serios 
reflux, ceea ce pare să fi repus în dis‑
cuţie fundamentele separării dreptului 
public de dreptul privat, evidenţiin‑
du‑se chiar o propensiune în creştere 
către „banalizarea” şi „demitizarea” 
statului şi acţiunii administrative (J.C. 
Froment, 2001). Este dificil de dece‑
lat în ce măsură acţiunile politice şi în 
plan administrativ de reformare a sta‑
tului, a funcţiilor sale, a structurilor şi 
instituţiilor sale au fost benefice sau, 
dimpotrivă, contraproductive.

Suferind toate aceste mutaţii, sta‑
tul post‑modern ajunge să contravină 
funciarmente şi necesarmente princi‑
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piului său constitutiv, acela al unităţii 
şi nu al oricărei unităţi, ci al celei or‑
ganice. Ereditatea statului modern, 
dedusă din continuitatea modelului 
centralist acreditat de formele pe 
care le‑au învederat monarhiile ab‑
solutiste europene în ascensiune, 
mai ales după pacea westfalică, s‑a 
transmis, până spre sfârşitul seco‑
lului al XX‑lea, tuturor formulelor de 
guvernământ, indiferent dacă aces‑
tea erau autoritare, la limită totalitare, 
sau declarat democratice, dacă era 
vorba despre monarhii constituţionale 
ori republici prezidenţiale sau parla‑
mentare. Statul tindea să se prezinte 
ca un ansamblu unitar şi coerent, di‑
simulându‑se în spatele unui aparat 
tentacular, accentul căzând pe acele 
structuri administrative coagulate şi 
solidare în funcţionalitatea lor, pe an‑
grenajul ca atare, în cadrul căruia di‑
verse rotiţe se învârtesc potrivit unei 
logici anume, întregul mecanism fiind 
legitimat şi din punct de vedere juridic 
ca o entitate complexă, în care părţile 
alcătuiesc şi justifică întregul. Cen‑
tralizarea nu este doar expresia unei 
voinţe de putere, ci şi raţiunea de a 
fi a statului. Chiar şi atunci când anu‑
mite structuri administrative, distincte 
de puterea centrală, tind să‑şi prezer‑
ve capacitatea de acţiune autonomă 
la scară locală (self‑government) sau 
când există o partajare a competen‑
ţelor politice şi administrative, în sta‑
tele de tip federativ, între două sau 

mai multe niveluri (federal, statal‑re‑
publican, provincial‑regional, local), 
ideea unităţii subzistă. Statul monolit 
ale cărui caracteristici fundamentale 
sunt ordinea birocratică, ierarhizarea, 
articularea diferitelor structuri admi‑
nistrative şi subordonarea acesto‑
ra pe verticală (este cât se poate de 
elocventă opţiunea regimului Putin, în 
Rusia anilor 2000 – formal republică 
federativă – pentru ceea ce s‑ar numi 
„verticala puterii”), sub presiunea glo‑
balizării este tot mai expus riscului te‑
ritorializării şi segmentării atributelor 
sale funcţionale, altădată indivizibile 
şi inalienabile.

Statul post‑modern nu se mai iden‑
tifică integral cu modelul birocratic, 
prefigurat de Max Weber, arbores‑
cent, gravitând în jurul unei puteri cen‑
trale şi centralizatoare. El lasă din ce 
în ce mai larg spaţiu de acţiune unor 
entităţi autonome, sustrase autorităţii 
sale, care neavând structuri stabile, 
susceptibile de a se rigidiza şi de a‑şi 
deveni suficiente lor însele, se dez‑
voltă plecând de la conexiuni libere şi 
proliferante între diferitele părţi consti‑
tutive ale respectivului stat ce tutelea‑
ză societatea şi pretinde că se află în 
serviciul societăţii. Legăturile verticale 
de subordonare sunt substituite de 
legături orizontale de interdependen‑
ţă, iar textura reţelelor înfăşoară şi 
înconjoară construcţiile piramidale ie‑
rarhice (G. Deleuze, F. Guattari, 1976; 
J. Chevallier, 2008). Se creează, ast‑
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fel, în siajul structurilor administrative, 
marcate de o anumită inerţie, structuri 
operative, de intervenţie, care exce‑
lează printr‑un grad sporit de speciali‑
zare, prin flexibilitate şi capacitate de 
a transcende parcelările şi reticenţele 
administrative. Totodată, începe să se 
contureze un cadru în care nevoia de 
a reglementa, de a restricţiona, de a 
arbitra, de a omologa şi de a exper‑
tiza activitatea unor operatori cu care 
administraţia intră în raporturi de par‑
teneriat devine imperioasă.

Deplasând, acum, centru de inte‑
res asupra modalităţilor în care statul, 
istoriceşte constituit, şi‑a impus auto‑
ritatea asupra teritoriului său, ne iz‑
bim, iarăşi, de dihotomia greu de evi‑
tat: stat unitar (centralizat, acoperind 
radial, graţie pârghiilor sale adminis‑
trative, întreg teritoriul asupra căruia 
îşi exercită autoritatea) – stat federal 
(în care puterea statului se împarte 
între structurile centrale şi cele loca‑
le, acestea dispunând de atribute dis‑
tincte şi sfere proprii de autonomie). 
Dacă într‑o primă fază a modernităţii 
târzii, exigenţele centralizării au fost 
precumpănitoare – de‑teritorializarea 
însoţind o integrare treptată a arii‑
lor locale –, ulterior, chiar în prezent, 
sensul tendinţei pare să se fi inversat. 
Autonomiile locale sporesc, statutele 
teritoriale se diversifică, deconcentra‑
rea şi descentralizarea indică o difu‑
ziune a competenţelor şi activităţilor 

conexe puterii centrale în favoarea 
autorităţii locale.

Carta Europeană a autonomiei lo‑
cale, adoptată la 15 octombrie 1985, 
transpusă, ulterior, în legi la nivel naţi‑
onal de către statele membre ale Uni‑
unii Europene, consfinţeşte, de fapt, 
dreptul şi capacitatea efectivă pentru 
colectivităţile locale de a regla şi gira 
în cadru legal, sub responsabilitatea 
proprie şi în beneficiul populaţiilor vi‑
zate, o parte importantă a afacerilor 
publice. Autorităţile locale nu se mai 
prezintă doar în postura de segmente 
ale puterii subordonate centrului, ci şi 
ca deţinătoare ale unor competenţe 
lărgite în domenii diverse – econo‑
mic, social, cultural – cu un spaţiu de 
manevră considerabil extins. Core‑
lativ acestui trend se constată tot la 
nivelul Uniunii Europene o dinamică 
semnificativă a eforturilor de federali‑
zare, uneori sub paravanul regionali‑
zării statelor unitare sau al echilibră‑
rii raporturilor între comunităţi etnice 
(cazul Belgiei, devenite în 1993 stat 
federal), alteori prin extinderea auto‑
nomiei regiunilor (cazul Marii Brita‑
nii). Statul post‑modern apare tot mai 
mult nu ca o proiecţie, ci ca rezulta‑
tul unui proces de segmentare a unei 
maşinării în care elementele consti‑
tutive, articulate între ele, intră într‑o 
mişcare centrifugă; se consolidează 
autonomia unor structuri “persona‑
lizate” de gestiune, apar agenţii noi, 
cu prerogative sporite, iar statul oferă 
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tot mai mult imaginea unei asamblări 
eterogene de pârghii şi dispozitive 
ce‑şi urmează propria lor raţionalitate 
funcţională. Responsabilizarea – prin 
delegare de competenţe – vizând îm‑
bunătăţirea eficacităţii administrative 
întăreşte autonomia decizională a au‑
torităţilor locale, în vreme ce externali‑
zarea unor servicii publice ca ipostază 
a parteneriatului public‑privat (PPP) 
înregistrează cote crescătoare chiar 

spectaculoase, ajungându‑se, nu în 
puţine situaţii, ca operatorii privaţi să‑i 
înlocuiască pe actorii publici tradiţio‑
nali.

Metamorfoza funcţiilor statului 
post‑modern sub impactul globalizării 
este, însă, departe de a se fi încheiat, 
fără ca prin aceasta să se fi semnat, 
cumva, actul de deces al statului‑na‑
ţiune.
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Spre o dezvoltare 
sustenabilă
Ioan Negruțiu, E.N.S Lyon

Încă din 1910 T. Roosevelt spunea 
că „naţiunea se comportă bine atunci 
când îşi tratează resursele naturale 
ca pe bunuri pe care trebuie să le pre‑
dea la generaţiilor următoare în bună 
stare şi nu cu deficient de valoare”. 

După patruzeci de ani de la Confe‑
rinţa ONU de la Stockholm şi în ciuda 
preocupărilor ecologice în creştere, 
multe resurse naturale sunt în prezent 
exploatate fără a se lua în considerare 
costurilor ecologice sau sociale. Ero‑
ziunea accelerată a bunurilor publice 
/ comune (precum accesul şi calitatea 
terenurilor, apa, sănătatea, educaţia 
şi cercetarea, politicile de dezvoltare), 
indică legături puternice între accesu‑
lui la resursele naturale, pe de o par‑
te, şi probleme cauzate de inegalitate 
şi sărăcie pe de altă parte. 

Care sunt cele mai îngrijorate insti‑
tuţii atunci când vorbim despre tendin‑
ţele actuale în exploatarea resurse‑
lor? Vom oferi doar câteva exemple. 
Instituțiile de apărare şi serviciile se‑
crete ale SUA consideră că „asigu‑
rarea păcii şi stabilităţii a devenit o 

Declaraţiile politice conform cărora 
economiile pot creşte la nesfârşit în‑
tr‑o lume cu resurse finite sunt hazar‑
date. O consecinţă a supraexploatării 
(forţate) a resurselor naturale este 
extinderea socio‑ecologică a defici‑
tului economic şi a datoriilor, cu alte 
cuvinte, eroziunea activelor naturale 
şi creşterea dezechilibrelor sociale. 
Prin urmare, trecerea la o civilizaţie 
socio‑ecologică necesită o gândire 
coerentă şi colectivă şi un proces de 
acţiune asupra resurselor naturale ca 
un întreg. Întrebarea care se impune 
este: unde se află România? Natura‑
le, economice, instituţionale sau cog‑
nitive, zonele de resurse sunt practic 
nelimitate. Resursele naturale se află 
în centrul conflictelor ecologice, geo‑
politice sau financiare (abundenţă vs. 
deficit, regenerabil vs resurse limitate 
etc.), şi constituie epicentrul activităţii 
economice şi al problemelor politice, 
după cum se poate observa în proble‑
matica emergentă privind „securitatea 
alimentară / suveranitatea” sau „secu‑
ritatea mediului”.
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responsabilitate comună care implică 
toate sectoarele societăţii”. Forţele ar‑
mate elaborează proiecte având din 
ce în ce mai mult de a face cu stra‑
tegii „soft power” care integrează as‑
pecte de mediu şi resursele naturale. 
Raportul guvernului Marii Britanii (Be‑
ddington, 2011) analizează sistemul 
mondial alimentar, subliniind cauzele 
motivele pentru care agricultura con‑
venţională de astăzi nu este nici dura‑
bilă (pentru că foloseşte resursele na‑
turale existente într‑un ritm mai alert 
decât acestea se pot regenera), nici 
eficientă (malnutriţia şi foamea rămân 
principalele ameninţări). 

Forumul Resurselor Mondiale este 
o platformă ştiinţifică sub coordonarea 
reprezentanţilor chinezi şi elveţieni 
care permite schimbul de cunoştinţe 
despre implicaţiile economice, poli‑
tice, sociale şi de mediu ale utilizării 
resurselor globale.

Dar ce accepțiune este dată actu‑
almente resurselor naturale: 

„Resursele naturale: resurse produse 
de natură, de obicei împărţite în re‑
surse neregenerabile, cum ar fi mine‑
ralele şi combustibilii fosili, şi resurse 
naturale regenerabile care propagă 
sau susţin viaţa şi se refac în mod 
natural atunci când sunt gestionate în 
mod corespunzător , cum ar fi plante‑
le şi animalele, precum şi solul şi apa” 
(IUCN – Uniunea internaţională pentru 
conservarea naturii, 2005)

sau 
„Economiile europene depind de re‑
sursele naturale, inclusiv materiile 

prime minerale, biomasă şi resurse 
biologice; aerul, apa şi solul; fluxul de 
resurse, cum ar fi vântul, energia so‑
lară, geotermală şi mareele; şi spaţiul 
(suprafaţa de teren). Dacă resursele 
sunt utilizate pentru a face produse‑
le sau ca un rezervor care absoarbe 
emisii (sol, aer şi apă), sunt cruciale 
în funcţionarea economiei şi a cali‑
tăţii vieţii noastre”. (The European 
Commission’s Thematic Strategy on 
Sustainable Use of Natural Resour‑
ces, 2005).

şi
„Stocurile de materie existente în me‑
diul natural, care sunt atât de rare şi 
utile punct de vedere economic în 
producție sau în consum, fie în stare 
brută, fie după o minimă prelucrare. 
Pentru a fi considerate resurse natu‑
rale, stocurile de materii existente în 
mediul natural trebuie să fie produse 
de bază care pot fi comercializate pe 
piaţă”(Organizaţia Mondială a Co‑
merţului, 2010). Vom vedea că unele 
ţări au o percepţie îngustă (definind 
resursele ca materii prime, unele mai 
importante decât altele), în timp ce 
alte ţări definesc resursele în sens mai 
larg (materii prime, surse de energie, 
biomasă, deşeuri, biodiversitatea şi 
mediul, cum ar fi apă, aer, sol). Numai 
Suedia pare a avea obiective strategi‑
ce clare referitoare la impactul exploa‑
tărilor mediului la nivel mondial.
O analiză paralelă a proceselor 

care au produs defalcarea civilizaţiei 
în trecut prin crize ecologice se refe‑
ră la următoarele elemente: defrişări, 
eroziunea solului, exploatarea în ex‑
ces a rezervelor piscicole și vânatu‑
rilor, deficitul de apă, introducerea de 
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specii invazive, explozia demografică. 
De notat, în aceste analize, crizele 
de resurse apar ca o tendinţă domi‑
nantă. Dennis Meadows consideră că 
este prea târziu pentru o dezvoltare 
durabilă. În cazul în care acest lucru 
este adevărat, ar trebui să ne con‑
centrăm mai degrabă pe „adaptarea” 
dezvoltării şi să trasăm tranziţia soci‑
ală şi ecologică în consecinţă. Care 
sunt cel mai probabil explicaţii pentru 
aceste declaraţii? Steffen et al (2007) 
şi Barnoski, (2013) descriu sistemele 
economice şi societăţii noastre ca fi‑
ind „anthropocene”, caracterizate prin 
forţarea resurselor. Stein în cartea 
sa din 2008 „When technology fails” 
analizează schimbările climatice, la 
sfârşitul erei combustibililor, prăbuşi‑
rea zonelor de pescuit principale, de‑
frişările, crizele alimentare şi supra‑
popularea toate fiind originea a ceea 
ce el numeşte „accelerare enormă” şi 
„furtuna perfectă”. Acești autori expli‑
că de ce accelerarea consumului de 
resurse nu poate continua în forma sa 
actuală fără creşterea riscului de tre‑
cere brutală a pragurilor şi declanşa‑
rea rapidă a unor schimbări majore în 
întreaga lume. Multe servicii de eco‑
sistem de care bunăstarea omenirii 
depinde sunt epuizate sau degradate, 
cu posibile schimbări rapide, atunci 
când pragurile sunt traversate, ridi‑
când îngrijorarea bruscă şi producând 
schimbări ireversibile ale mediului ca 
întreg. „Motorul” acestei accelerări 

este interacţiunea dintre factori mul‑
tipli, în special creşterea populaţiei, 
creşterea consumului, abundenţa de 
energie ieftină şi liberalizarea eco‑
nomiilor politice. În ceea ce priveşte 
aceasta din urmă, tensiunea dintre 
naţiunea modernă şi apariţia unor cor‑
poraţii multinaţionale şi instituţii politi‑
ce internaţionale este o caracteristi‑
că puternică de schimbare a relaţiei 
om‑mediu. Unii autori pledează pen‑
tru o abordare a sistemelor ecologice 
prin prisma analizei resurselor pro‑
blematice din perspectiva schimbări‑
lor climatice, biodiversităţii etc. Este 
puternic subliniat faptul că activităţile 
umane curente şi guvernarea defec‑
tuoasă a resurselor reprezintă cauza 
sistematică a deficitelor socio‑econo‑
mice şi a riscurilor implicite. Aceștia 
subliniază, de asemenea, că proble‑
mele globale odată identificate, există 
o nevoie strictă de a traduce şi trans‑
pune astfel de probleme la mai multe 
niveluri locale. În primul rând, în mod 
paradoxal, dezvoltarea transportului 
şi comunicarea reprezintă capacităţi‑
le de creştere economică în centrele 
urbane interconectate. Această evo‑
luţie este problematică şi ar trebui să 
se insiste asupra necesităţii de a inte‑
gra sistematic contexte „hinterland” în 
procesul de tranziţie, deoarece acest 
lucru va potenţa specificul teritorial, 
încurajându‑se coerenţa, adaptabili‑
tatea strategiilor de dezvoltare. 
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Prefigurându‑se evoluţiile şi pro‑
blemele identificate, situația resurse‑
lor naturale primare, vitale trebuie să 
fie reconsiderată la cele mai înalte 
niveluri sociale, politice şi economice 
(acesta este un punct foarte dificil, şi 
unul care ar putea începe prin clarifi‑
carea politică a distincţiei între ceea 
ce este necesar şi ceea ce este o 
necesitate). Cu alte cuvinte, dezvol‑
tarea agriculturii si starea socio‑eco‑
nomică a agricultorilor şi populaţiilor 
rurale trebuie să fie abordate în pri‑
mul rând atunci când avem o prefi‑
gurare a programelor şi politicilor de 
tranziţie. Lester Brown (2009), atrage 
atenţia asupra faptului că resursele şi 
demografia acţionează frecvent ca un 
cocktail sporind impactul factorilor şi 
problemelor pe care le discutăm.

Imperativul de a ne concentra asu‑
pra resurselor primare și nevoilor vi‑
tale prin adecvarea sistemelor legale 
de abordare a alimentelor, terenurilor, 
energiei etc. este de maximă acuitate 
și actualitate. De exemplu, un raport 
SCAR consideră că „creşterea defici‑
tului de resurse naturale şi destabiliza‑
rea sistemelor de mediu reprezintă o 
adevărată ameninţare nu numai pen‑
tru aprovizionarea cu alimente viitoa‑
re, dar, de asemenea, la nivel mondial 
şi pentru stabilitatea şi prosperitatea 
omenirii, pentru că deficitul de resurse 
poate agrava sărăcia, poate perturba 
comerţul internaţional, finanţele şi in‑

vestiţiile, şi poate destabiliza guverne. 
Multe dintre sistemele de producţie 
alimentare compromit capacitatea pă‑
mântului de a produce alimente în vii‑
tor. Este nevoie de o schimbare dras‑
tică cu privire la cererea şi oferta de 
alimente. Într‑o eră de deficit, primor‑
dial este să ne adresăm producției și 
consumului în comun pentru a intro‑
duce feedback‑uri necesare și pentru 
a decupla producţia de alimente de la 
utilizarea resurselor. Eficienţa şi re‑
zistenţa sunt noi priorităţi peste nive‑
lurile de producție. Această tranziţie 
nu poate fi îndeplinită prin creşterea 
comună a productivităţii”. Sistemul 
legal de abordare a resurselor este o 
condiţie necesară pentru conducerea 
adaptativă a resurselor accesibile şi 
pentru a construi o economie „circu‑
lară”, esenţială dacă vrem un sistem 
ecologic sustenabil.

Ţările și regiunile cu resurse şi 
competenţe care maximizează aceste 
resurse se află în avantaj competitiv 
în următorii 10‑20 ani de confruntări 
geo‑politice (Global Trends 2030). 
Acest lucru este adevărat pentru că 
epoca în care accesul la resurse era 
facil a apus. Viitorul este unul în care 
mâncarea, sănătatea, mediul, ener‑
gia şi educaţia trebuie să fie ermetic 
şi sistematic legate între ele pentru a 
obţine binele comun.
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Roşia Montană, mină de 
aur sau iad politicianist?
Cristi Pantelimon

Cu cât aflăm mai multe lucruri des‑
pre proiectul (unii refuză să‑i spună 
aşa, afirmând că ideea de proiect nu 
corespunde unei afaceri considerată 
de la cap la coadă murdară) Roşia 
Montană, cu atât ştim mai puţin. Ava‑
lanşa de informaţii, dezvăluiri, puncte 
de vedere, clipuri publicitare şi încor‑
darea civică din jurul acestui subiect 
sunt, probabil, semnul sigur că nu 
vom ajunge niciodată la un liman în ce 
priveşte oportunitatea sau inoportuni‑
tatea (re)deschiderii Roşiei Montană 
ca şantier de exploatare a aurului.

În mic, agitaţia din jurul Roşiei Mon‑
tană reflectă ceea ce se întâmplă în 
mare la nivelul întregii ţări. Începutul 
sau tonul aparţine, desigur, deciden‑
ţilor politici. Până mai ieri‑alaltăieri, 
preşedintele Traian Băsescu era un 
susţinător discret dar se pare că real 
al exploatării, pe considerentul, firesc 
altfel, al necesităţii apariţiei locurilor 
de muncă într‑o zonă stinsă din punct 
de vedere economic. Această susţi‑
nere i‑a adus critici acerbe, mai ales 

în vara anului trecut, când tot ce mer‑
gea prost în ţară i se punea în spina‑
re preşedintelui devenit ţap ispăşitor. 
Anul 2012 a fost unul decisiv în lupta 
politică internă, de aceea uriaşul USL, 
construit pe umerii Golemului Traian 
Băsescu, a aruncat în arenă tema 
grea a independenţei economice şi 
politice a ţării: cele două subteme, 
Roşia Montană şi exploatarea gazelor 
de şist fiind ţintele preferate ale agen‑
dei publice, USL‑ul a jurat să lupte îm‑
potriva lor. Din nefericire pentru publi‑
cul larg, mai mult sau mai puţin afiliat 
USL‑ului, dar unit de impresia că, în 
fine, acesta va pune piciorul în prag şi 
va căuta căi autohtone de relansare 
economică (USL‑ul părea anul trecut 
echivalentul peste timp al liberalilor 
brătieni, cu a lor lozincă „prin noi în‑
şine”), venirea la cârma ţării a actu‑
alei echipe nu a însemnat limpezirea 
apelor, ci mai degrabă contrariul. Gu‑
vernul s‑a grăbit să declare că Roşia 
Montană trebuie să producă şi a uitat 
total de promisiunile făcute în campa‑
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nia electorală. Mai mult, panicat sau 
încercând să inducă acest sentiment 
în populaţie, acelaşi guvern a pledat 
nefiresc de direct în favoarea pornirii 
proiectului, sub ameninţarea nu prea 
bine camuflată că, în caz contrar, 
statul român ar trebui să achite mari 
sume de bani companiei RMGC, care 
a investit deja mult în zonă. Ministerul 
Culturii a fost un fel de vârf de lance 
al acestei opinii favorabile exploatării 
şi am văzut (ceea ce părea straniu) un 
ministru al culturii foarte favorabil des‑
chiderii unui şantier de o aşa de mare 
amploare într‑o zonă foarte sensibilă 
din punct de vedere al patrimoniului 
istoric. În această adevărată degrin‑
goladă care creştea pe zi ce trece, 
ministrul culturii era, parcă, singurul 
perfect lămurit despre proiect. 

În tot acest timp, experţii turau şi 
ei la maximum motoarele argumenta‑
ţiei: cele mai multe voci ce par inde‑
pendente sunt împotriva exploatării. 
Academia Română (un fel de anti‑mi‑
nister al culturii în cazul de faţă) de‑
clara ritos că nu poate fi vorba despre 
deschiderea şantierului. O televiziune 
cu pretenţii şi aspect independent s‑a 
deplasat la sediul înaltului for cultural 
şi, în jurul unei mese rotunde, a cerut 
părerea înţelepţilor (nu folosim deloc 
peiorativ acest termen!) naţiunii. Toţi 
erau de acord că exploatarea este 
pernicioasă! Specialiştii geologi nu 
numai că nu au fost de acord cu ex‑
ploatarea, dar au adus în discuţie şi 

alternative la procedeele tehnice dez‑
voltate de RMGC, ceea ce, trebuie să 
recunoaştem, este un argument foar‑
te solid pentru a nu porni proiectul în 
forma actuală. 

Economiştii reprezintă o breaslă 
diversă, orientarea în funcţie de inte‑
rese sau de filosofia proprie fiind aici 
mai evidentă decât în alte cazuri. Cei 
mai vocali au fost, în ultima vreme, tot 
cei potrivnici. Chiar în faţa comisiei 
parlamentare constituită special pen‑
tru dezlegarea nodului gordian auri‑
fer, s‑au auzit voci care trăgeau seri‑
oase semnale de alarmă în legătură 
cu „moravurile” corporaţiei ce doreşte 
să exploateze aurul. O corporaţie ca 
oricare alta, spun aceşti economişti, 
adică o maşină de exploatat resurse, 
de făcut bani şi de plecat mai depar‑
te. Nici vorbă de dezvoltare locală, 
necum durabilă, necum în interes 
naţional. Un capitalism pe model „ex‑
tractiv”, spunea cineva, adică unul al 
unui soi de Veni, vidi, vici în materie 
economică. 

În categoria mai difuză, dar care 
cumva contează la fel de mult, a pu‑
blicului neimplicat direct, opiniile sunt 
la fel de interesante. Un actor român 
celebru vorbea despre a doua cădere 
a Daciei, despre furtul sufletului dacic, 
de data aceasta definitiv. Căci dacă 
legiunile romane au poposit în Dacia 
pentru ca Traian să aducă trofee şi aur 
la Roma, actualii cuceritori au venit să 
ia ceea ce Traian n‑a putut (tehnic!). 
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Nu ştim precis cine joacă acum rolul 
Imperiului Roman şi, prin urmare, de 
va fi ca aurul să plece, nu ştim nici ce 
întorsături va cunoaşte destinul româ‑
nesc în ansamblu. Pieri‑vor oare dacii 
după această nouă luptă?

La capitolul publicului nehotărât 
trebuie să notăm ceea ce s‑ar putea 
numi realismul acomodant, oarecum 
tipic românesc. Cei care cred că Ro‑
mânia nu mai este condusă din interi‑
or, ci este mai degrabă ghidonată de 
afară sunt din ce în ce mai mulţi. La 
ce bun să lupţi pentru o bătălie dacă 
oricum războiul e pierdut? Aceştia 
trec repede la socoteli şi văd că sta‑
tul român are şi el o parte de câştig 
(redevenţe, locuri de muncă etc.), 
prin urmare, având în vedere ipote‑
za că oricum noi nu putem, în princi‑
piu, să exploatăm la fel de bine ca o 
corporaţie multinaţională, ei acceptă 
scenariul deschiderii şantierului. De‑
cât nimic, mai bine ceva, decât un loc 
conservat ca un muzeu nefiresc, mai 
bine o comunitate activă, mai bine 
mineri decât păzitori de pensiuni, mai 
bine ingineri decât bătrâni încovoiaţi 
de ani. E drept, această imagine în 
alb şi negru este indusă şi de clipu‑
rile publicitare foarte numeroase ale 
RMGC, care ne prezintă omul locului 
în tuşe „ardeleneşti” şi minereşti tot‑
odată: oameni relativ simpli, dar ho‑
tărâţi să muncească, ei apără dreptul 
lor la muncă, în arealul lor. Fără fa‑
soane ecologiste, aceşti bărbaţi şi fe‑

mei nu uită să ne invite pe noi, ceilalţi, 
să vedem realitatea. Până una, alta, 
realitatea o vedem aşa cum ne‑o pre‑
zintă clipurile publicitare în care ei au 
un rol. Dar, chiar şi aşa, îi credem pe 
cuvânt, ei vor să muncească, vor să 
câştige bani… şi atât!

Ei bine, acest „şi atât” nu există! 
Căci publicul ecologist (în creştere 
exponenţială în ultima vreme faţă de 
anii anteriori – preşedintele Băsescu 
vorbea despre un ecologism întâr‑
ziat la noi, cu rădăcina în Occident!) 
este parcă definitiv iritat de povestea 
acestei exploatări. Cu o îndârjire care 
a depăşit orice aşteptare, Piaţa Uni‑
versităţii a funcţionat în fiecare săptă‑
mână ca for anti‑proiect, iar numărul 
manifestanţilor a fost constant mare. 
Mii de oameni, nu numai în Bucureşti, 
dar şi în oraşele mari de provincie, au 
ieşit în stradă şi au manifestat civili‑
zat, dar foarte ferm, împotriva exploa‑
tării. S‑au deschis chiar teme de dis‑
cuţie paralele, dacă nu cumva aceste 
mişcări sunt matca de constituire a 
unui nou partid politic, un fel de partid 
apolitic dacă se poate spune aşa, în 
care interesele să fie direct ale cetă‑
ţenilor, nu ale politicienilor încărunţiţi 
în rele. România a avut parte de o 
serie de manifestaţii unice în istoria 
post‑decembristă. Nu ştim dacă ele 
vor schimba ceva la nivel politic, dar, 
deocamdată, se pare că accentele 
antiproiect sunt încă dominante şi nu 
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este exclus ca aceste manifestaţii să 
fi contribuit la o atare stare de lucruri.

În paralel, dar legat strâns de cazul 
Roşiei Montana, cazul exploatării ga‑
zelor de şist la Pungeşti a reprezentat 
un episod de întărire a spiritului com‑
bativ şi anticorporatist al publicului. 
Degeaba guvernanţii se lamentează 
că fără investitori riscăm să nu mai 
putem plăti salariile şi pensiile, pre‑
siunea opiniei publice este în direcţie 
opusă.

Ce vrea publicul larg? Întrebarea 
este dificilă şi, din câte ştim, nimeni 
nu a făcut o analiză calitativă, în pro‑
funzime, a conştiinţei colective pe 
această temă. Sondaje de opinie s‑au 
făcut, dar ele nu au darul de a limpezi 
tendinţele dinamice care se manifes‑
tă în populaţie, ci doar de a măsura 
la un moment dat o opinie strict de‑
terminată. De aceea, credem că ar fi 
important ca publicul să fie sondat cu 
instrumente mai fine, pentru ca dirigu‑
itorii politici să tragă învăţăminte nu 
numai pentru cazul actual, dar şi pen‑
tru viitoarele crize asemănătoare care 
pot să se ivească la orizont.

Roşia Montană poate deveni şi, în‑
tr‑o măsură chiar este deja, un mare 
laborator naţional, în care se confrun‑
tă câteva filosofii politice şi economice 
majore, adică o viziune naţională bine 
articulată, o tradiţie de gândire locală 
şi un răspuns la modurile globale de a 
face economie care se practică în lu‑
mea de azi. Nu credem că exagerăm 

dacă afirmăm că acest proiect are, 
de aceea, importanţă politică şi geo‑
politică de prim rang. De cum se va 
lămuri acest episod atât de complicat 
va depinde de aici înainte nu atât de 
des invocata situaţie economică de 
moment, ci o filosofie economică pe 
termen mediu şi lung, în context eu‑
ropean şi internaţional, o morală na‑
ţională cu referire la ideea rezervelor 
minerale sau de orice natură ale ţării, 
o atitudine faţă de capitalismul global, 
transnaţional (şi faţă de marele capi‑
tal), o redefinire a raporturilor geopo‑
litice cu vecinii mai mari sau mai mici, 
cu instituţiile europene şi mondiale. În 
plus, acest episod va obliga clasa po‑
litică să fie mai atentă la propriile an‑
gajamente: fie la cele interne, faţă de 
publicul căruia îi cere votul, promiţând 
miere şi lapte fără să clipească, dar şi 
la cele externe, indiferent de ce rang 
poartă. Într‑o epocă destul de tulbure 
din punct de vedere geopolitic, în care 
puterile de rang mediu şi mare caută 
reconfigurări în interes propriu, orice 
val semnificativ poate clătina un echi‑
libru de forţe ce pare din ce în ce mai 
precar. Discursul oficial aici este, ca 
de obicei, de escamotare. România 
este de aici înainte liniştită din punct 
de vedere al securităţii sale, se spune 
de la tribuna oficială. Văzând însă cât 
de multe războaie economice (mici, 
mari sau foarte mari) se petrec la noi 
şi în jurul nostru, mai că nu ne vine să 
credem. 
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Am vorbit mai sus despre spiritul 
ecologist al manifestaţiilor antiproiect. 
Trebuie să spunem că ecologismul nu 
este decât suprafaţa fenomenului de 
opoziţie difuză la proiect. Conştiinţa 
ecologistă nu face încă mari pasiuni 
în masa oamenilor. Nici nu are cum. 
Ecologismul este structuralmente 
incapabil să determine pasiuni mai 
mari decât culegerea prețurilor de 
pe cursurile râurilor sau de pe plajă. 
Cu cât urcă în idealitate, ecologismul 
pierde contactul cu realitatea prozai‑
că, pe care se întemeiază de fapt, şi, 
prin urmare, îşi epuizează resursele. 
De aceea, el trebuie mereu stimulat 
din afară (cazul ONG‑urilor finanţate 
de reţelele societăţii deschise sunt 
grăitoare). Altceva este însă dacă o 
conştiinţă să zicem vag ecologistă se 
combină cu instinctul naţional (de ce 
nu, patriotic?), cu sentimentul că „ aşa 
nu se mai poate”, cu impresia deznă‑
dăjduitoare că politicienii sunt toţi co‑
rupţi şi deci trebuie eliminaţi din acest 
teatru, iar publicul trebuie să urce pe 
scenă. În cazul acesta, lucrurile se pot 
schimba dramatic şi, în locul unui lider 
asezonat pieţei, unul conectat la tele‑
viziunile de ştiri şi deschis dialogului, 

poate apărea adevăratul lider caris‑
matic, acela care va refuza dialogul 
cu autorităţile, acela care se va însin‑
gura alături de câţiva camarazi şi va 
privi încordat la absurdul vieţii politice, 
cel care, în fine, va avea curajul asce‑
zei şi va domina prin statura aceas‑
ta aparte peisajul. Atunci lucrurile se 
pot precipita realmente din punct de 
vedere politic. Abia atunci desele pre‑
ziceri „antifasciste” şi „antilegionare” 
ale oamenilor politici de tipul lui Ion Ili‑
escu pot să se adeverească şi, ca de 
obicei în astfel de cazuri, abia atunci 
se va vedea cât de slab pregătită este 
clasa politică pentru politica în chip 
tragic, adică pentru adevărata politi‑
că. Ca şi în cazul celor două războaie 
ale secolului trecut, abia atunci se va 
vedea adevăratul chip al elitei politice, 
se va vedea că cei douăzeci şi patru 
de ani de democraţie n‑au fost decât 
ani de amânare a soluţiilor, de pregă‑
tire a nepregătirii, de izolare în chip de 
deschidere şi de activitate politică de 
tip inerţia ştafetei. O ştafetă pe care 
vechii politicieni o trec din ce în ce mai 
greu tinerei generaţii, devreme ce pu‑
blicul nu mai vrea să creadă nici în cei 
vechi, nici în cei noi.
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Roșia Montana – o afacere 
cu implicații naționale şi 
internaționale 
Anca Moț

Roşia Montana a devenit cunos‑
cută şi subiect de discuţie şi contro‑
versă, la nivel naţional şi european, 
după ce o firmă străină, o societate 
minieră canadiană, a concesionat un 
perimetru care conţine minereuri auri‑
fere în Munţii Apuseni, în condiţiile în 
care statul român, incapabil să sus‑
ţină această activitate milenară, şi‑a 
închis propriile exploatări. Problema‑
tica şi dezbaterea în jurul oportunităţii 
acestei exploatări intervin pe fundalul 
unei economii în involuţie, cu deficite 
bugetare cronice, dependentă de cre‑
dite externe, cu o populaţie cu venituri 
care o situează la periferia ierarhiei 
statelor europene. Acest context şi 
acest proiect au avut ca efect conşti‑
entizarea unei largi părţi ale societăţii 
civile asupra consecinţelor negative 
ale exploatării asupra mediului, dar 
şi la polarizarea societăţii româneşti, 
a specialiştilor, a mediului academic, 
a diferitelor organizaţii internaţionale 

sau a locuitorilor din Roşia Montana şi 
din Munţii Apuseni. 

Roşia Montana şi Munţii Apuseni 
au devenit un simbol. În trecut un pu‑
ternic simbol al identităţii şi conştiinţei 
naţionale, Roşia Montana semnifică 
astăzi, prin proiectul de exploatare, un 
simbol al corupţiei economice şi poli‑
tice, dar şi de renaştere a conştiinţei 
sociale şi civice. 

Însă problematica („afacerea”) Ro‑
şia Montana este un studiu de caz 
exemplar şi pentru alte probleme de 
fond: ea trimite la reconsiderarea 
eşecului şi declinului a 23 de ani de 
post‑comunism, la modelul de econo‑
mie şi societate, la modelul de dezvol‑
tare, la tipul de politici şi „buna guver‑
nanţă”, la viziunea asupra Statului de 
drept, la tipul şi rolul elitelor economi‑
ce şi politice, la rolul societăţii civile, 
la viziunea asupra interesului naţio‑
nal/general. Pe scurt, Roşia Montana 
îndeamnă la reflecţii asupra României 
de astăzi şi de mâine. 
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Roşia Montana: localitate siMbol, 
ResuRsă unică de seMnificaţii

Roşia Montana este o localitate 
pitorească situată în bazinul Arieşului 
din Ţara Moţilor. Zona Munţilor Apu‑
seni este o rezervaţie naturală, una 
dintre cele mai frumoase din Româ‑
nia. Din timpurile cele mai vechi, mi‑
nele de aur din Munţii Abrudului au 
fost exploatate de daci, dar mai ales, 
după cucerirea Daciei, de către ro‑
mani, aceste comori de aur fiind una 
din cauzele principale ale colonizării 
Daciei. Romanii au ocupat întreaga 
regiune muntoasă dintre Arieş, Mureş 
şi Crişul Alb, trimiţând aici coloni pri‑
cepuţi care realizau lucrări tehnice 
şi de administraţie. Alburnus Major 
(Roşia Montana de astăzi) a devenit 
cea mai importantă colonie minieră 
din Imperiul Roman. Urme ale admi‑
nistraţiei miniere romane s‑au păstrat 
până astăzi: galerii, unelte tehnice şi 
de casă, bani de aur şi argint, monu‑
mente funerare şi mai ales celebrele 
table cerate de la Roşia Montana. 
Importanţa istorică a Roşiei Monta‑
ne este astfel excepţională. Ea este 
prima aşezare din România atestată 
documentar. Prin trecutul său istoric, 
cu aceste lucrări dacice şi romane, 
Roşia Montana este cel mai puternic 
argument al originilor daco‑romane 
ale poporului nostru. Roşia Montana 
nu este un zăcământ oarecare, este 
mărturia „în piatră” a originii şi latini‑
tăţii noastre, un site geo‑arheologic 

de importanţă unică, confirmat şi de 
specialiştii de la Universităţile Oxford 
şi Leicester care, apreciind că „Roşia 
Montana reprezintă un peisaj cultural 
de o complexitate, cel mai probabil, 
inegalabilă, de o importanţă universa‑
lă excepţională”, susţin includerea ei 
în patrimoniul mondial al UNESCO. 

Istoric, după ocupaţiile principa‑
le, moţii s‑au împărţit în cei care se 
ocupau cu industria lemnului în toate 
formele ei – în trecut fabricarea de do‑
niţe, şindrilă, dulgherit, construcţie de 
poduri, azi industria mobilei), aceştia 
fiind moţii propriu‑zişi, şi mineri (bă‑
ieşi) – locuitorii din jurul Abrudului. 
Multe mii de tone de aur au fost extra‑
se din Munţii Apuseni, dar locuitorii au 
fost constant săraci. Din cauza con‑
diţiilor aspre din „ţara de piatră”, moţii 
au avut o viaţă simplă şi rudimentară. 
Starea de mizerie şi sărăcie a locui‑
torilor din această zonă, înăsprită sub 
regimul feudal maghiar, a fost cauza 
unor puternice mişcări de revoltă care 
au marcat istoria şi memoria noastră 
colectivă. 

Astăzi, în condiţiile în care au fost 
închise numeroase mine şi industriile 
dezvoltate în timpul regimului comu‑
nist au dispărut, în Munţii Apuseni 
principala activitate este agricultura şi 
nu mineritul. În această zonă, locuito‑
rii se ocupă cu agricultura, creşterea 
animalelor, culesul şi prelucrarea fruc‑
telor de pădure. Resursele naturale şi 
istorice (păduri, păşuni, peisaje, mo‑
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numente) sunt adevăratele bogăţii de 
pe urma cărora moţii trăiesc şi sunt 
oportunităţi de dezvoltare.

PRoiectul MinieR de la Roşia 
Montana: aRguMente PRo şi contRa

Istoria proiectul minier începe în 
1995, prinde contur în 1999 şi evo‑
luează contradictoriu până astăzi. 
Guverne succesive şi decidenţi din 
toate partidele sunt legaţi de diferitele 
etape ale acestui proiect (acordarea 
licenţei, diferite aprobări de mediu şi 
patrimoniu). Tergiversarea începerii 
investiţiei şi presiunea exercitată de 
societatea canadiană, dar şi interesul 
public crescut pentru acest proiect, 
au motivat propunerea de către gu‑
vern a controversatei legi din august 
2013 prin care companiei miniere i se 
acordă drepturi speciale necesare în‑
ceperii exploatării, drepturi justificate 
prin avantajele economice consisten‑
te pentru economie şi societate. 

Ca urmare a acestui interes ge‑
neral pentru obiectivul de la Roşia 
Montana, dar mai ales a mişcărilor de 
contestare, o Comisie parlamentară 
specială a analizat această investi‑
ţie, axându‑se pe proiectul de lege şi 
nu pe problema de fond (exploatarea 
în sine). În general, dezbaterea este 
centrată pe analiza aspectelor eco‑
logice, economice, şi mai puţin pe 
perspectivele şi posibilităţile de dez‑
voltare economică şi socială a zone‑
lor monospecializate, cum este Roşia 

Montana. Şi în cazul Roşiei Montane, 
dar şi a altor zone dotate cu resurse 
naturale, în special gaze de şist, dez‑
baterea nu poate evita întrebarea: 
ce facem cu aceste bogăţii, ce alte 
perspective de dezvoltare pot exista 
în condiţiile în care aceste proiecte, 
neconducând la beneficiile anticipate, 
vor fi abandonate. 

Care este poziţia companiei minie‑
re, care este şi cea a guvernului? Ce 
oferă, care sunt beneficiile, în materie 
de mediu, patrimoniu, economie, cul‑
tură? Din punct de vedere economic, 
câteva mii de locuri de muncă, directe 
şi indirecte, în medie 3600 în perioada 
de operare, o redevenţă de 6% (cea 
mai înaltă în Europa), aproximativ 5,2 
miliarde de euro venituri directe şi in‑
directe. Datele avansate de RMGC 
diferă de cele ale guvernului (2300 lo‑
curi de muncă în faza de construcţie, 
doar 900 în faza de operare, 3,9 mili‑
arde euro venituri din redevenţe, taxe, 
impozite), însă viziunea pozitivă este 
comună. Din punct de vedere tehno‑
logic, ni se dau asigurări că procedura 
de exploatare pe bază de cianuri este 
cea mai sigură şi avansată, mina de 
la Roşia Montana urmând să fie un 
exemplu unic în acest sens în Europa 
şi una din cele mai moderne din lume. 
În afara rezolvării poluării istorice a 
zonei, compania canadiană oferă ga‑
ranţii de mediu substanţiale. Cât pri‑
veşte obiectivele de patrimoniu, cea 
mai mare parte a acestora aflându‑se 
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în afara proiectului, nu vor fi afectate, 
restul vor fi reabilitate, întreţinute şi 
promovate în circuitul turistic de către 
companie. 

Oportunităţile şi avantajele promise 
de investitor şi autorităţi sunt puternic 
contestate de specialişti de vârf din 
mediul academic, economişti, chimişti, 
arheologi, arhitecţi, societate civilă, mi‑
litanţi ecologişti, reprezentanţi ai unor 
instituţii de prestigiu – Academia Ro‑
mână, Biserica ortodoxă română, Bi‑
serica catolică şi greco‑romană, de alţi 
experţi cu poziţii de autoritate în sfera 
lor activitate. Care sunt argumentele – 
economice, sociale, de mediu, istorice, 
culturale – pe care aceste voci critice 
le opun unui proiect care aduce ca‑
pital, tehnologie, locuri de muncă? Şi 
care sunt soluţiile propuse? 

În primul rând, proiectul implică 
distrugerea ireversibilă a reliefului 
(patru munţi vor fi distruşi, dintre care 
masivele Carnic şi Certej sunt tra‑
versate de galerii daco‑romane care 
vor dispare) şi degradarea peisajului. 
Epuizarea totală a zăcământului în 
16 ani de exploatare nu justifică ve‑
niturile nesemnificative ale statului 
român. Aşa cum demonstrează stu‑
diul Academiei de Studii Economice, 
proiectul nu are decât un impact eco‑
nomic minor şi tranzitoriu în raport cu 
dezavantajele enorme pe termen lung 
pe care le implică. Pentru cei aproxi‑
mativ 90000 locuitori ai Ţării Moţilor, 
nu vor fi create decât 700‑900 locuri 

de muncă, mult mai puţine decât cele 
existente în economia agro‑turistică 
din Apuseni (unde, în cele 600 de 
pensiuni lucrează, direct şi indirect, 
5000 de persoane). În al doilea rând, 
tehnologia de exploatare pe bază de 
cianuri pe o scară atât de largă este 
inacceptabilă, acest tip de tehnologie 
având un impact negativ de durată 
asupra mediului – aer, apă. Nu numai 
că este recunoscut faptul că sectorul 
aurifer prezintă riscuri ecologice majo‑
re ecologice – în special despăduriri, 
distrugere a faunei, eroziunea solului, 
riscul de poluare a apelor subterane 
şi de suprafaţă –, dar proiectul de la 
Roşia Montana se va realiza la stan‑
darde de mediu sub cele practicate în 
exploatări similare din Europa. 

Din punct de vedere istoric şi cul‑
tural, acest proiect înseamnă distru‑
gerea unor vestigii istorice preţioase, 
unice. De asemenea, concluziile nu‑
meroaselor studii atrag atenţia că in‑
vestiţia va duce la depopularea zonei 
(proces deja început prin relocarea 
unei părţi din populaţie), la distrugerea 
de cimitire şi biserici (deja produsă). 
În sfârşit, exploatarea va duce la epu‑
izarea zăcămintelor de aur din Patru‑
laterul aurifer al Munţilor Apuseni care 
va redeveni o zonă sub‑dezvoltată, 
destructurată social, un deşert turistic. 
Nu va mai fi nici aur, nici munţi, nici 
locuri de muncă. Pe scurt, proiectul 
este contrar principiilor de dezvoltare 
durabilă şi echilibrată. 



34

Argumentelor ştiinţifice, de specia‑
litate, se adaugă critica numeroaselor 
nereguli şi fapte de corupţie legate de 
obţinerea autorizaţiilor necesare rea‑
lizării investiţiei, de exproprierile abu‑
zive, de lobbyul agresiv şi manipula‑
toriu al operatorului canadian, de in‑
fluenţarea unor decizii ale administra‑
ţiei centrale şi locale. Achiziţionarea 
ilegală de proprietăţi, falsificarea de 
date geologice, intimidări juridice, tra‑
ficul de influenţă la cel mai înalt nivel, 
legăturile „incestuoase” dintre liderii 
politici naţionali, compania RMGC, 
personalităţi politice occidentale, sunt 
tot atâtea aspecte care îndeamnă la 
reflecţie cât priveşte Statul de drept şi 
profilul democraţiei din România. 

Astfel, dincolo de aceste argumen‑
te şi comentarii, proiectul de la Roşia 
Montana ridică o serie de probleme 
de substanţă: cea a interesului naţio‑
nal, a modelului de dezvoltare dura‑
bilă a României. Roşia Montana este 
cea mai fidelă imagine a României re‑
ale. Ea arată criza profundă a econo‑
miei şi societăţii din România şi pune 
în lumină câteva din cauzele structu‑
rale ale subdezvoltării noastre: cali‑
tatea elitelor, fenomenul de corupţie 
sistemică, economică, politică, insti‑
tuţională. Roşia Montana este un caz 
cu valoare de exemplu pentru viitorul 
altor comunităţi locale, în condiţiile 
în care alte tipuri de exploatări (gaze 
de şist şi alte resurse minerale) prind 
contur. 

exPeRienţe siMilaRe de PRoiecte 
MinieRe: acelaşi discuRs, aceiaşi 
logică, acelaşi scenaRiu 

Nu este lipsită de interes o privire 
asupra situaţiei din alte ţări care, ca 
şi România, ocupă acelaşi loc struc‑
tural în noua ordine globală, acela de 
„paradisuri” de resurse naturale şi mi‑
nerale. Multiple analize şi studii cen‑
trate pe Africa, America latină şi Asia 
arată cum companiile miniere obţin 
contracte de exploatare, cu ce avan‑
taje pentru ele, cu ce riscuri pentru 
comunităţile locale, cum se creează 
şi funcţionează complicităţile dintre in‑
vestitorii occidentali şi elitele locale. În 
toate aceste cazuri se regăsesc rigu‑
ros aceleaşi scenarii, aceleaşi reţete 
şi metode. 

Sector lucrativ şi opac prin exce‑
lenţă, sectorul minier a găsit în Afri‑
ca un teren ideal pentru obţinerea de 
profituri rapide şi spectaculoase. În 
Mali, Niger, Tanzania, Guineea, Re‑
publica Democratică Congo, exploa‑
tarea aurului, diamantelor, cobaltului, 
cuprului, petrolului, s‑a făcut cu ace‑
leaşi metode şi efecte. Profitând de 
situaţia economică disperată, sub im‑
perativul „dezvoltării” şi „creşterii”, cu 
promisiuni de bunăstare viitoare, de 
buna gestiune a resurselor, societăţi‑
le de minerit, în special canadiene şi 
americane, au obţinut de la guverne‑
le acestor ţări pentru care activitatea 
minieră este o prioritate, avantaje şi 
oportunităţi nelimitate de profit (a se 
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vedea de exemplu analizele Agenţiei 
de presă specializată în anchete şi 
reportaje din domeniul minier DATAS 
din Elveţia, sau ale World Resources 
Institute, InterPress Services, Resso‑
urces d’Afrique). 

Multinaţionalele exploatează în 
avantajul lor nu numai zăcămintele, 
dar şi climatul de corupţie generali‑
zată specifică ţărilor periferice şi slab 
dezvoltate. Complicitatea dintre elite‑
le acestor ţări şi societăţile occiden‑
tale a permis abuzuri şi iregularităţi 
flagrante, a încurajat cele mai inge‑
nioase forme de trafic şi escrocherii 
private şi publice. Aşa cum arată Alain 
Deneault în „Noir Canada” (Noir Ca-
nada. Pillage, corruption et crimmina-
lité en Afrique, Ed. Ecosociété, 2008), 
care analizează activitatea firmelor 
miniere canadiene (între care şi une‑
le pe care le regăsim printre acţionarii 
de la RMGC), aceste firme se bucură 
de protecţie politică, juridică şi diplo‑
matică. Prin prezenţa în consiliile de 
administraţie şi în „consiliile consulta‑
tive internaţionale” ale unor persona‑
lităţi politice şi diplomatice (foşti şefi 
de state şi guverne, consilieri militari), 
companiile îşi asigură impunitatea în 
materie de evaziune fiscală şi trafic 
ilicit în paradisuri fiscale. Mai mult, 
în raporturile strânse dintre instituţiile 
politice şi firmele private sunt implica‑
te şi serviciile secrete, constituindu‑se 
adevărate reţele de tip mafiot cu rami‑
ficaţii în comerţul cu armament. Insti‑

tuţiile internaţionale (Fondul Monetar 
Internaţional şi Banca Mondială), vec‑
tori ai mondializării neo‑liberale, care 
intervin prin presiuni în favoarea pri‑
vatizării şi ajustărilor structurale în nu‑
mele principiilor „bunei guvernanţe”, 
prin neimplicare în stoparea acestor 
acţiuni, încurajează în fapt cele mai 
patente abuzuri. 

Cele mai multe operaţii de exploa‑
tare realizate în mine industriale des‑
chise s‑au desfăşurat prin acordarea 
de avantaje operatorilor minieri, prin 
accelerarea ritmului de exploatare, 
proiectată până la epuizarea zăcă‑
mintelor, şi motivată de atragerea de 
resurse la bugetele naţionale şi loca‑
le. Toate analizele subliniază iregulari‑
tăţi, opacitate şi corupţie în realizarea 
acestor programe, de la obţinerea, 
prin expropriere, a licenţelor şi până la 
închiderea minelor. Firmele occiden‑
tale, prin metode şi practici inaccep‑
tabile în ţările lor de origine, distrug 
sistematic modul de viaţă al populaţii‑
lor locale: ritm infernal al exploatărilor, 
norme de securitate inexistente, ab‑
senţa de garanţii sociale, poluare ca‑
tastrofală, exproprieri sumare, acte de 
violenţă (a se vedea Gilles Labarthe, 
L’or africain, Agone, 2007). Beneficiile 
obţinute prin concesii generoase fiind 
expediate în paradisuri fiscale, ţările 
africane sărăcesc constant. 

Care au fost avantajele reale pen‑
tru populaţie? Diferite ligi şi fundaţii 
din aceste ţări, dar şi internaţionale, 
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de apărare a drepturilor omului, sau 
de mediu, au inventariat consecinţele 
acestor activităţi. Numeroase rapoarte 
denunţă poluarea masivă, absenţa de 
dezvoltare locală. În multe ţări, revol‑
tele populaţiei, printre cele mai sărace 
din ţările respective, au fost stopate de 
către guverne prin trimiterea de trupe 
de jandarmi, militari, poliţişti care, ală‑
turi de firmele de pază ale companiilor, 
au intervenit brutal pentru protejarea 
operatorilor privaţi. Au fost denunţate 
deplasarea forţată a sătenilor de pe 
pământurile ancestrale, spolierea re‑
surselor, absenţa de locuri de muncă 
pentru indigeni, realităţi total contra‑
re promisiunilor şi asigurărilor date 
de autorităţi şi companii. Şi alte studii 
analizează costurile sociale, umane, 
de mediu, ale acestor activităţi miniere 
(a se vedea „Dossiers noirs”, Survie, 
diferite numere). Considerate externa‑
lităţi pentru companii, ele sunt preţul 
plătit de populaţii pentru profiturile şi 
prosperitatea intereselor private. Des‑
trămarea echilibrelor sociale seculare, 
distrugerea ocupaţiilor tradiţionale şi 
absenţa de locuri de muncă în noile 
exploatări, persistenţa problemelor de 
sănătate, subnutriţie, scăderea natali‑
tăţii, boli legate de contaminarea apei, 
solului, aerului, completează tabloul 
sumbru al „avantajelor” şi „beneficiilor” 
promise.

Alte aspecte au fost relevate şi de 
rapoartele „Iniţiativei pentru Trans‑
parenţă în Industriile Extractive”, din 

2011 şi 2012, care pun sub semnul în‑
trebării gestiunea proiectelor şi impo‑
sibilitatea retrasării veniturilor miniere. 
Întrucât producţiile de aur, de exem‑
plu, sunt trimise pentru prelucrare în 
exterior, nu există un control asupra 
profiturilor şi veniturilor reale. Pe lângă 
subevaluarea minereurilor, operaţiile 
financiare oculte, evaziunea fiscală, 
transferurile ilicite în off‑shore‑uri, in‑
gineriile financiare, deturnările de legi 
şi escrocheriile juridice dintre cele mai 
ingenioase, sunt abuzuri pe care soci‑
etăţile miniere occidentale le comit cu 
sprijinul elitelor locale şi, aşa cum şi 
alte rapoarte deja menţionate au ară‑
tat, cu sprijinul politic şi diplomatic al 
autorităţilor din ţările de origine. 

Multiplele studii de caz, dar şi ana‑
lize ale specialiştilor, arată că în ab‑
senţa unor strategii de dezvoltare du‑
rabilă, ţările cu mari bogăţii naturale 
continuă pattern‑ul de subdezvoltare, 
contribuind, într‑un raport de schimb 
inegal, la îmbogăţirea ţărilor care le 
exploatează şi cumpără bogăţiile. 
Dacă resursele naturale ar trebui să 
aducă dezvoltare şi bunăstare într‑o 
economie globală, în realitate, ţări‑
le bogate în minereuri (aur, fier, căr‑
bune, gaze, petrol) sunt mai sărace 
– aşa cum arată o serie de statistici 
economice (raportul Băncii mondiale 
din octombrie 2012). Exemplul ţărilor 
africane sau din America latină pune 
în lumină faptul că lipsa de proiecte 
de dezvoltare sustenabilă care să 
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permită investirea veniturilor din ex‑
ploatare în dezvoltarea educaţiei, să‑
nătăţii, transporturi, conduce, în con‑
diţiile epuizării resurselor, la perpetu‑
area subdezvoltării. 

Acesta este paradoxul „săracelor 
ţări bogate”. Resursele şi zăcămintele 
naturale excepţionale nu sunt sursa a 
prosperităţii ci a sărăciei. În ţări ca Ni‑
geria, Liberia, Guineea, Peru, o mare 
parte a populaţiei trăieşte sub pragul 
subzistenţei, nu are acces la educa‑
ţie, spitale, transport, apă curentă, în 
ciuda bogăţiilor imense. Întrucât ex‑
ploatarea resurselor naturale nu asi‑
gură multe locuri de muncă, şomajul 
creşte. Datorită volatilităţii preţurilor la 
materii prime, creşterea economică 
este instabilă. Degradarea mediului 
este o altă consecinţă negativă care 
afectează dezvoltarea, întrucât indus‑
triile miniere sunt înalt poluante. De‑
oarece veniturile nu sunt, în condiţiile 
unor deficite bugetare cronice, dirijate 
către investiţii productive care să di‑
versifice structura economică, aceste 
ţări nu pot ieşi din cercul vicios al de‑
pendenţei şi subdezvoltării. 

Consecinţele politice nu sunt mai 
puţin negative. Conflictele de intere‑
se pentru acces la profituri şi rente 
favorizează instaurarea de guverne 
corupte şi nedemocratice. Dacă adă‑
ugăm existenţa unor societăţi civile 
slab dezvoltate (populaţii analfabete, 
majoritar rurale, absenţa unui strat so‑
cial de mijloc), înţelegem de ce aceste 

democraţii formale sunt un teren fa‑
vorabil ingerinţelor politice ale firme‑
lor private. De asemenea, abundenţa 
resurselor naturale este asociată cu 
sisteme de control şi decizie slabe, 
elitele politice şi grupurile private pu‑
ternice vizează controlul asupra veni‑
turilor spre beneficiul anumitor cercuri 
în dauna intereselor economice co‑
mune. 

Diferitele soluţii avansate au ca 
temă centrală dezvoltarea durabilă. 
Strategiile de dezvoltare sustenabilă, 
prin crearea de fonduri de stabilizare 
şi investiţii productive, prin respecta‑
rea principiilor de transparenţă, apli‑
carea de taxe pe profit, renegocierea 
contractelor în avantajul interesului 
general, crearea de capacităţi interne 
de procesare a minereurilor, integra‑
rea resurselor naturale în structura 
economică a acestor ţări, sunt câte‑
va din direcţiile de acţiune sugerate. 
Acestea sunt şi direcţiile de evoluţie 
promovate şi de cei care propun un alt 
viitor pentru Roşia Montana. 

PRoclaMaţia de la câMPeni: 
PRogRaM de deMocRaţie locală 
şi dezvoltaRe alteRnativă 
ResPonsabilă

Proclamaţia de la Câmpeni, la 
Marea Adunare a Moţilor din 19 oc‑
tombrie, este un adevărat manifest, o 
declaraţie de voinţă şi acţiune a unei 
comunităţi care afirmă principiile după 
care locuitorii din această zonă înţe‑
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leg să‑şi organizeze existenţa şi să‑şi 
construiască viitorul. Punctele acestui 
discurs, redactat în stilul şi spiritul al‑
tor declaraţii de auto‑determinare din 
timpuri istorice trecute, ignorat însă 
de autorităţi şi media, fixează şi sin‑
tetizează coordonatele dezbaterii, 
contrapunând modelului preconizat 
de autorităţile politice soluţiile pe care 
comunitatea le propune şi pe care le 
susţine cu argumente istorice, econo‑
mice, sociale, culturale, de mediu. Pe 
scurt, aceste argumente sunt cele ale 
dezvoltării durabile şi responsabile. 

„Noi, locuitorii Munţilor Apuseni, 
adunaţi astăzi, 19 octombrie 2013 
la Câmpeni, ne afirmăm dreptul de 
a ne decide singuri soarta. În teme‑
iul acestui deziderat proclamăm: Pă‑
mântul, pădurile, păşunile, apa şi ae‑
rul Munţilor Apuseni aparţin celor ce 
locuim aici, aşa cum ne‑au fost lăsate 
moştenire din străbuni. Avem dreptul 
şi obligaţia să le transmitem în bună 
stare urmaşilor noştri, pentru ca ei 
să se poată bucura de ele. Locuitorii 
Apusenilor sunt cei îndreptăţiţi să de‑
cidă”. Moţii, continua proclamaţia, „se 
ridică contra celor care prin viclenie, 
corupţie şi hoţie” vor să le impună un 
„mod de viaţă contra voinţei lor”. Pro‑
clamaţia este răspunsul comunităţii la 
ceea ce este perceput ca o agresiune 
îndreptată contra valorilor comune şi 
tradiţiilor. Ea reînvie sensul şi semni‑
ficaţiile unui „trai” social şi istoric spe‑
cific acestui spaţiu, este un program 

de natură profund democratică având 
în centru ideea binelui comun, a pre‑
zervării şi dezvoltării acestei zone. 
Discursul face trimitere la experienţa 
încărcată de sens a acestor locuri, 
moţii neputând să se extragă condiţiei 
lor istorice care le‑a marcat şi mode‑
lat identitatea specifică. De‑a lungul 
timpului, Ţara Moţilor s‑a definit prin 
lupta contra ocupaţiei în numele unor 
principii fundamentale, chiar sacre, de 
existenţă (libertate, dreptate, supra‑
vieţuire naţională) şi care s‑au per‑
petuat, asigurând unitatea şi continu‑
itatea comunităţii. „Viaţa moţilor nu a 
fost niciodată şi nu este uşoară”, însă 
nu se acceptă distrugerea valorilor 
istorice naţionale inestimabile, unice, 
numai pentru raţiuni economice pe 
termen scurt (câteva sute de locuri de 
muncă, avantaje economice minime 
pentru comunitate). 

Care sunt revendicările concrete 
ale locuitorilor din Munţii Apuseni? 
Acestea sunt de natură economică, 
socială, politică. Reţinem cele mai 
importante: stoparea tuturor proiec‑
telor miniere care prevăd exproprieri; 
opoziţia faţă de orice activitate care 
afectează mediul, patrimoniul cultu‑
ral, patrimoniul natural (ape, păşuni, 
terenuri agricole); interzicerea mine‑
ritului pe bază de cianuri; includerea 
Roşiei Montane în patrimoniul UNES‑
CO. Alte cerinţe sunt de natură poli‑
tică: constituirea unei comisii care să 
ancheteze corupţia economică şi po‑
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litică, multiplele conflicte de interese 
care au stat la baza acestui proiect 
(înstrăinarea zăcămintelor, acordarea 
de licenţe, sponsorizările făcute de 
compania RMGC către instituţii pu‑
blice şi private, ONG‑uri şi persoane 
fizice, influenţarea deciziei politice).

Logicii economice i se opun soluţii 
de dezvoltare alternativă: Roşia Mon‑
tana poate deveni un unicat european 
cu un excepţional potenţial turistic; 
revenirea la exploatarea tradiţională 
a aurului care permite punerea în va‑
loare a zăcământului de aur şi argint 
în aşa fel încât dreptul generaţiilor vii‑
toare de a folosi acest tezaur să nu fie 
afectat; tehnica utilizată să fie compa‑
tibilă cu prezervarea integrităţii eco‑
sistemelor naturale existente (minerit 
ecologic); includerea Roşiei Montane 
în circuitul turistic internaţional pentru 
care s‑ar putea atrage fonduri euro‑
pene; formularea şi implementarea 
de politici publice conform principii‑
lor dezvoltării durabile – refacerea şi 
dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
Munţii Apuseni, încurajarea activită‑
ţilor economice – turism, prelucrarea 
lemnului, creşterea şi prelucrarea pro‑
duselor de origine animală, apicultura. 

Forţa acestui discurs este de a re‑
aminti membrilor comunităţii că din‑
colo de schimbări, de evenimente, ei 
au un trecut comun de „oameni liberi”, 
trecut care se revigorează în adversi‑
tatea istoriei. Acesta este mesajul pro‑
fund al declaraţiei, de a atrage atenţia 

guvernanţilor că nu pot ignora voinţa 
românilor majoritari şi în special a po‑
pulaţiei din Ţara Moţilor, din bazinul 
Arieşului. Acestea constituie dorinţa 
locuitorilor Apusenilor, „oameni liberi, 
cu spiritul şi gândul îndreptate spre o 
dezvoltare durabilă”. 

RoMânia de Mâine:  
o iMensă Roşie Montana 

Respingerea de către Comisia par‑
lamentară speciala a proiectului de 
lege (neconstituţional) nu pune capăt 
proiectului de exploatare. Noua lege, 
din care referinţele la Roşia Montana 
au dispărut, este în fapt sinonimă cu 
generalizarea „modelului Roşia Mon‑
tana” la toate marile exploatări de aur 
şi argint. Chiar dacă există condiţio‑
nări legate de cantităţi, prin posibili‑
tăţile de extindere a perimetrelor şi 
facilităţile acordate firmelor străine, în 
aceste norme se pot încadra şi alte 
proiecte. De asemenea, acceptarea 
tipului de exploatare, prin cianurare, 
va permite generalizarea acestui tip 
de proiecte. Astfel, numai în Patrula‑
terul aurifer din Munţii Apuseni s‑ar 
crea 2900 hectare de bazine de de‑
cantare cu material cianurat – 64 ba‑
zine –, o posibilă catastrofă ecologică 
de proporţii.

În acelaşi timp, în mod total lipsit 
de transparenţă, noi legi ale mineritu‑
lui şi pentru exploatarea altor resurse 
sunt în curs de adoptare în favoarea 
netă a societăţilor şi intereselor priva‑
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te. Acest cadru legislativ va permite 
acestora să se substituie autorităţilor 
în diferite domenii de politici. Prin eli‑
tele de tip compradore, Statul român 
îşi anihilează legal, prin acordarea 
de facilităţi excepţionale investitorilor 
(taxe şi redevenţe reduse, alte forme 
de prelevare directe şi indirecte, fisca‑
le şi parafiscale), anumite drepturi şi 
permite confiscarea interesului naţio‑
nal. Sub sloganurile „bunei guvernan‑
ţe”, a „parteneriatului public‑privat”, a 
„asigurării securităţii energetice” şi a 
promovării unor reguli („responsabili‑
tatea socială” a firmelor, sau „coduri 
de etică corporatistă”), invocate în 
numele „binelui şi interesului public”, 
se permite în fapt confiscarea unor 
drepturi suverane de către interese‑
le private prin încălcarea drepturilor 
comunităţilor, prin abuzuri în materie 
mediu şi drepturi ale omului. 

Astfel, după procesul de „dezin‑
dustrializare” intensivă şi forţată în‑
ceput în 1990, România se întoarce 

definitiv la statutul de furnizoare de 
materii prime şi forţă de muncă ief‑
tină. Dacă în ţările dezvoltate dezin‑
dustrializarea a însemnat trecerea la 
economia postmodernă, în cazul ţării 
noastre este o revenire la modelul 
pre‑industrial, axat pe sectorul primar 
(activităţi extractive şi agricultură). 
Acestea par să fie „avantajele compa‑
rative” cu care se integrează România 
în economia europeană şi mondială. 
Spirala sub‑dezvoltării şi dependenţei 
pare ireversibilă: o economie şi socie‑
tate cu un nivel scăzut de tehnologie, 
slab rentabil, în care indicatorul dez‑
voltării umane este în recul constant. 
Cercul este vicios: resursele naturale 
şi resursele umane sunt epuizabile. 
Demografic, România declină, forţa 
de muncă calificată emigrează, resur‑
sele minerale nu sunt eterne, cu atât 
mai mult cu cât exploatarea lor de că‑
tre firme puternice va fi intensivă. În 
acest context, nu putem evita întreba‑
rea: ce‑i de făcut?
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Régionalisation, 
modèles agricoles et 
développement durable
A propos de la Roumanie de 2013 
Violette Rey

L’organisation régionale du pays 
est la danseuse…..de l’agenda poli‑
tique. 

Envisagée comme un niveau su‑
périeur de fonctionnement démocra‑
tique elle est un enjeu récurrent que 
l’appartenance à l’UE rend quasi 
obligatoire. L’hypothèse est faite que 
la région, maille manquante, serait 
la bonne maille pour le fonctionne‑
ment et la gestion territorialisée des 
ressources, dans la mesure où l’op‑
tique ‘ressources’ implique une vision 
syncrétique complexe, engageant à 
la fois les composantes physiques et 
sociales des milieux.

L’agriculture fait figure de « cen‑
drillon » dans le paysage économique 
roumain. 

Alors que la majorité des usines 
ont disparu ou ont été transformées 
en grands ensembles commerciaux 
dédiés à la consommation de masse, 

les espaces agricoles décollectivisés 
sont encore largement agricoles, par‑
fois en friches et toujours relevant de 
la nature. Soumis à des mises en ex‑
ploitation extrêmement hétérogènes, 
dopés par des règles d’urgence –de 
survie d’autoconsommation ou de 
pratiques spéculatives – ces espaces 
agricoles sont bien loin des logiques 
de gestion durable des ressources. 
L’agriculture traverse un long moment 
de transition qui pourrait être une op‑
portunité dans la direction d’un déve‑
loppement durable, c.à.d. fondé sur la 
durée et non l’urgence, avec un cer‑
tain respect des rythmes des sociétés 
locales et des milieux.

Le texte qui suit n’est pas un guide 
de propositions d’action mais une ten‑
tative pour articuler la réflexion entre 
le pôle ‘réforme régionale’ et le pôle 
‘agriculture’ dans une perspective 
réellement durable ; il est une descrip‑
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tion des réalités têtues qui biaisent 
avec les politiques visant à améliorer 
la situation et la convergence dans 
l’UE.

1-la PRobléMatique Régionale et le 
Rôle de l’ue

L’effondrement des systèmes éta‑
tiques hyper‑centralisés et non dé‑
mocratiques d’avant 1989 a impliqué 
de construire des organisations admi‑
nistratives nouvelles. Le fameux « 3e 
niveau », celui de l’autorité régionale 
qui prend une place croissante en 
Europe occidentale à la fois au sein 
des Etats et dans les politiques pu‑
bliques européennes, peut‑il devenir 
une référence attractive pour les nou‑
velles organisations administratives 
est‑européennes ? Ainsi formulée, la 
question est « fonctionnelle » et elle 
porte sur la manière de substituer des 
systèmes non hiérarchiques et multi‑
niveaux aux systèmes hyper‑hiérar‑
chiques antérieurs.

Il y a une seconde manière d’abor‑
der le sujet. Qu’il s’agisse d’activité 
agricole, de réforme et découpage 
administratif ou de politique publique 
de l’Union, dans tous ces cas la di-
mension territoriale prédomine sur la 
dimension sociale, ou plutôt les ques‑
tions de société sont traitées à travers 
des territoires. Et cela est logique 
dans la perspective européenne, dont 
la construction est spatiale peut‑être 
avant que d’être sociale. Mais qui dit 

territoire dit territorialité et sentiment 
d’appartenance identitaire. C’est 
d’ailleurs en s’appuyant sur l’idée que 
la synergie sociale et l’adhésion aux 
projets sont meilleures quand elles 
sont mobilisées à un niveau territorial 
intermédiaire, où l’identification se‑
rait plus immédiate qu’au niveau des 
Etats, que se fondent les actions po‑
litiques en faveur du niveau régional. 
Mais ce « 3e niveau » existe‑t‑il véri‑
tablement et n’est‑il pas antinomique 
d’autres niveaux de référence identi‑
taire ? Là est l’enjeu pour les sociétés 
est‑européennes, enjeu incompara‑
blement plus existentiel que pour les 
pays de l’Union. Si la Roumanie est 
tout à fait concernée par cet enjeu, 
j’élargirai le commentaire pour mieux 
faire apparaitre les partages d’expé‑
rience.

La construction de la démocra‑
tie locale, entendue comme un en‑
semble de pratiques de gestion au‑
tonome des sociétés locales, n’est 
pas à mettre en doute dans l’intention 
des réorganisations administratives 
et institutionnelles post‑socialistes. 
Toutefois cette démocratie locale est 
tiraillée entre les tendances très lo‑
calistes et anti‑centralisatrices d’une 
part et la volonté de reconstruction 
d’un appareil d’Etat centralisé d’autre 
part. D’où le décalage entre les chan‑
gements au niveau communal qui ont 
eu lieu dès le début des années 90 et 
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ceux relatifs aux niveaux supérieurs 
encore en gestation. Dès 1990, dans 
chaque pays il y a restauration d’une 
démocratie locale de niveau commu-
nal. Des élections libres, avec l’irrup‑
tion de nombreux partis, installent des 
conseils municipaux et des maires. 
Dans certains pays les grandes com‑
munes de la période communiste sont 
même re‑subdivisées. Les nouvelles 
constitutions prendront acte de cette 
recomposition à la base ; partout les 
municipalités vont acquérir le sta‑
tut de collectivité territoriale de plein 
exercice, avec budget propre et re‑
présentation élective des conseils. 
La reconnaissance de ce niveau lo‑
cal confirme la tradition retrouvée 
de la force des territorialités locales 
propre à tout cet espace. Bien sou‑
vent encore formelle, vu la minceur 
des budgets et des moyens d’actions, 
cette démocratie locale n’en est pas 
moins symboliquement essentielle…
et d’un poids particulier pour tout ce 
qui touche à l’agricole et au rural.

Par contre la nécessaire réorgani‑
sation de l’ensemble du système d’ad‑
ministration/gestion, entre le niveau 
local et le niveau central, le partage 
des compétences entre ce qui relève 
du ‘gouvernement local’ et de l’admi‑
nistration d’Etat, se heurte à des dif‑
ficultés beaucoup plus dures. Même 
si la conviction a été à peu près gé‑
nérale pour abandonner la logique de 

l’Etat‑Parti et pour considérer comme 
une impasse l’hypercentralisation hié‑
rarchique, à la fois uniquement des‑
cendante et sectorielle, les solutions 
de remplacement ne s’imposent pas 
d’évidence. Pas plus en nombre de 
niveaux intermédiaires qu’en nature 
de gestion – par voie administrative 
ou par voie participative – les deux 
aspects étant d’ailleurs partiellement 
liés. C’est pourquoi dans un premier 
temps on a réorganisé le sommet, le 
niveau macro des ministères et des 
secteurs de la politique publique, tan‑
dis que les maillages et les cadres an‑
térieurs encore en place sont toujours 
utilisés.

Mais tout d’abord, que faire du ni-
veau départemental hérité du système 
socialiste ? La structure que j’appelle‑
rai ‘départementale’ compte tenu de 
sa taille et de sa fonction, avait été 
généralisée dans tous les pays dans 
la décennie 60 ; elle était la concré‑
tisation spatiale de la centralisation 
étatique, conçue pour faire exécuter 
les consignes du pouvoir central. Les 
départements de taille moyenne sont 
donc en assez grand nombre pour 
ôter toute possibilité d’émergence de 
contrepouvoirs départementaux face 
au pouvoir central ; leurs contours 
géographiques sont suffisamment 
inédits pour empêcher toute superpo‑
sition avec les maillages départemen‑
taux d’avant guerre, et éviter ainsi les 
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raccordements à des identités terri‑
toriales historiques. Devenu le sym‑
bole même de la maille administrative 
imposée par le communisme, le dé‑
partement n’est pas pour autant aisé 
à supprimer, d’autant que c’est à tra‑
vers lui qu’a transité toute la politique 
de l’Etat‑Parti, ce qui a fortement réor‑
ganisé l’architecture fonctionnelle de 
chaque territoire national et construit 
certains lobbies politiciens.

La question centrale porte sur la 
manière d’aborder le niveau régio-
nal. Déjà sous le socialisme, on avait 
conscience du caractère trop frag‑
menté du découpage départemental 
pour certaines orientations straté‑
giques, et dans les sphères gouver‑
nementales de l’administration ter‑
ritoriale la question d’un découpage 
régional, en un petit nombre d’unités 
de grande taille était périodiquement 
discutée sans que cela n’aboutisse (à 
l’exception de la Bulgarie). A ce blo‑
cage il y avait au moins deux raisons : 
le manque d’un soutien suffisant pour 
cette nouvelle formule de gestion par 
l’idéologie du « centralisme démocra‑
tique »; et l’impossibilité de donner à 
ces unités une autre consistance que 
celle de région de planification‑exécu‑
tion.

Après 1989, il a fallu près de dix 
ans pour que se dessinent avec une 
certaine probabilité de stabilité des 
découpages de niveau régional. Car 

si d’un côté le fonctionnalisme et l’ef-
ficacité militent en faveur d’un décou‑
page en larges mailles, de l’autre le 
besoin de sécurité identitaire natio-
nale s’est opposée à une politique 
délibérée de régionalisation, par peur 
d’ébranler les constructions étatiques 
elles‑mêmes. Ce mécanisme a une 
profondeur de résonance tout à fait 
particulière dans les Etats jeunes 
dont les tracés frontaliers discutables 
ne remontent qu’aux traités de la 
Grande Guerre et où la présence du 
pluri‑ethnisme les a conduits à se 
doter de constitutions centralisées 
et unitaires. Leur expérience de l’in‑
dépendance politique moderne s’est 
déroulée sous le signe de la Nation‑
Etat, puis sous la tutelle soviétique. 
Or l’une comme l’autre expérience, 
la Nation‑Etat de l’entre deux guerres 
qui n’est pas le symétrique de l’Etat‑
Nation, puis la tutelle soviétique, ont 
entrainé une survalorisation des idéo‑
logies nationalistes avec en particulier 
la figure de la ‘nation en danger’. En 
d’autres termes par un enchainement 
de vécus historiques, il n’y a pas ici 
de tradition politique moderne de 
fonctionnement de type ‘régional’. 
Sur fond de problèmes de cohabita‑
tion avec des minorités nationales, la 
crainte de démembrer le corps terri‑
torial de la Nation si on l’administre 
en larges mailles est donc le principal 
obstacle actuel au passage vers un 
système régionalisé. Il est d’ailleurs 
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significatif i) que les scissions se 
soient produites dans les trois états 
fédéraux sous le socialisme (Tché‑
coslovaquie, Yougoslavie, URSS), ii)
que la Pologne, ethniquement la plus 
homogène, soit la plus avancée dans 
la voie du régionalisme, iii) que dans 
les pays pluriethniques les minorités 
nationales soient les premières à ré‑
clamer la gestion régionale et décen‑
tralisée.

2-l’union euRoPéenne un catalyseuR 
PouR des solutions Régionales ?

Dans un tel contexte, c’est d’en 
haut et de l’extérieur que l’incitation 
régionale apparait : elle a pour nom 
l’Union européenne. Le processus 
est assez ambigu et inégal dans son 
avancement. Ce que l’on peut appe‑
ler ‘l’idéologie’ de l’Union et en par‑
ticulier celle des acteurs directs de 
la Commission de Bruxelles est la 
suivante: forger, soutenir et diffuser 
une philosophie promouvant la dé‑
mocratie locale de participation à la 
gestion (et non de délégation), selon 
une philosophie de l’action de nature 
libérale, qui va à l’encontre des cen‑
tralismes plus ou moins spontanés 
des Etats. La logique de subsidiarité 
est mobilisée pour justifier de modi‑
fications administratives au service 
des sociétés actuelles de plus en plus 
complexes. Cette logique se fonde 
sur cinq impératifs fonctionnels forts, 
qui sont d’ailleurs les mêmes que les 

arguments qui ont été utilisés au sein 
des Etats pour procéder à des décen‑
tralisations :

‑ l’impératif territorial , selon le‑
quel la taille d’un espace ré‑
gional offre plus de cohérence, 
moins d’hétérogéneité que l’es‑
pace national pour l’efficacité 
des politiques publiques

- l’impératif de modulation, se‑
lon lequel les politiques direc‑
tement régionalisées seront 
mieux ajustées à l’espace d’ap‑
plication

- l’impératif d’intégration, selon 
lequel la coordination intersec‑
torielle sera plus aisée,

- l’impératif de participation, selon 
lequel les circuits courts d’infor‑
mation et l’inter‑connaissance 
entre les acteurs‑décideurs fa‑
cilite leur mobilisation

- l’impératif de co-responsabilité, 
en particulier budgétaire, qui 
engage plus directement les ac‑
teurs concernés

L’Union, au nom de ces 5 impé‑
ratifs de caractère fonctionnel, a de 
plus en plus conçu et appliqué ses 
politiques au niveau des unités admi‑
nistratives immédiatement inférieures 
aux Etats, contribuant largement à 
accélérer les processus dits de régio‑
nalisation. L’application de la réforme 
des fonds structurels de l’agriculture 
(1988), le financement du dévelop‑
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pement régional (objectif 1) ont eu un 
effet régionalisant marqué. En outre 
Bruxelles a concrètement incité les 
Etats à harmoniser les niveaux terri‑
toriaux de collecte statistique sur les‑
quels se fonde la définition des aides : 
c’est la fameuse nomenclature des 
unités territoriales pour la statistique 
(NUTS), avec une priorité donnée au 
niveau NUTS2 (région) pour l’affecta‑
tion des fonds.

Ce rappel permet de saisir ce qui 
se passe entre l’Union et les pays de 
l’Europe post socialiste. Avec la mise 
en place des politiques d’aide com‑
munautaire précédant l’élargissement 
(programmes PHARE, SAPARD…), 
l’Union s’est vite trouvée face à l’obs‑
tacle suivant : soit laisser les gou‑
vernements centraux directement 
maîtres d’œuvre de la gestion des 
fonds fournis, soit s’assurer que leur 
affectation/utilisation se fasse d’em‑
blée au niveau infranational, celui 
de l’efficacité présumée au nom des 
5 impératifs fonctionnels précédem‑
ment cités. Le choix a rapidement été 
fait en faveur de la seconde solution, 
infranationale mais de taille supra‑
départementale, les experts bruxel‑
lois jugeant impossible de contrôler 
l’usage des fonds communautaire à 
l’échelon départemental trop petit et 
ayant trop d’unités (une 50aine pour 
la Pologne, une 40aine pour la Rou‑
manie). C’est pourquoi, bien que ne 

faisant pas partie de « l’acquis com‑
munautaire », le principe de l’harmo‑
nisation de l’administration territoriale 
sur la grille NUTS a été vivement en‑
couragé par Bruxelles,…et assez vite 
retenu par les pays, conscients que 
c’était là la clé immédiate d’une amé‑
lioration de l’arrivée des fonds com‑
munautaires tellement attendus.

D’un pays à l’autre, l’état des ré‑
formes administratives est divers 
et avec des avancées inégales en 
direction d’une gestion régionale. 
La Pologne est la première à réelle‑
ment avoir mis en place de grandes 
régions qui sont des collectivités ter‑
ritoriales, et à avoir supprimé le ni‑
veau départemental. Partout ailleurs 
le découpage ‘régional’ sert à cadrer 
les programmes communautaires 
d’aménagement/ développement, 
sans avoir encore une gestion plus 
autonome avec conseils à membres 
élus. C’est d’ailleurs précisément le 
sens du débat en cours pour la ré‑
forme régionale en Roumanie. En 
1998 ont été établies au dessus des 
42 judete/départements (NUTS3) 8 
grandes régions de développement 
(NUTS2), qui ne sont encore que des 
associations de judete sans contenu 
administratif autonome ; glissées plus 
ou moins subrepticement à l’insu des 
citoyens, car en grande partie hors 
du débat public, elles ont le statut 
d’ONG, et sont le support des projets 
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économiques et des financements 
communautaires. C’était il y a 15 ans 
et la suite n’a pas encore abouti : le 
caractère technocratique du décou‑
page mal relié aux noyaux territoriaux 
dynamiques existants a fait l’objet de 
critiques sans effets. Depuis 2012 le 
débat institutionnel est relancé alors 
même qu’en pratique pour ce qui est 
de l’agriculture, l’évolution accentue 
des contrastes régionaux dans une 
logique peu soucieuse de développe‑
ment durable.

3-cendRillon dans le Paysage 
socio éconoMique national, 
l’agRicultuRe est une juxtaPosition 
de disPaRités Régionales. 

La presse qualifie l’agriculture de 
« Cendrillon » dans le paysage éco‑
nomique général à cause du hiatus 
entre son potentiel et ses résultats. 
Les performances sont lamentables et 
dans des dynamiques singulières. Le 
pays avec ses 9,4 millions de terres 
arables se place au 3e rang européen 
pour la superficie agricole, avec 2 
fois plus de terre arable par habitant 
que la moyenne européenne et avec 
un potentiel agronomique réputé. Or 
non seulement le déficit du commerce 
agro‑alimentaire atteint près de 900 
millions d’euros en 2012 (année dif‑
ficile) dont le tiers est approvisionné 
par les trois voisins ex‑communistes 
que sont la Hongrie, la Bulgarie et la 
Pologne, mais de plus, les évolutions 

par production montrent une place 
relativement très élevée du maïs par 
rapport au blé, un déclin continu des 
élevages bovin et porcin, et un vraie 
carence dans secteur de la transfor‑
mation agro‑alimentaire. Et 2,4 mil‑
lions d’habitants (soit 30% de la popu‑
lation occupée totale) sont considérés 
comme relevant de l’agriculture, avec 
une écrasante majorité classée ‘pay‑
sanne’. Voilà donc la situation rou‑
maine après 22 ans de postcommu‑
nisme, après une dé‑collectivisation 
totale et un soutien financier européen 
conséquent grâce aux fonds SAPARD 
de préadhésion puis à ceux de la PAC 
depuis l’intégration en 2007. L’année 
2014 arrive, avec la nouvelle PAC et 
ses promesses d’augmentation mais 
aussi les craintes qu’elle suscite avec 
la libération internationale du marché 
des terres agricoles. … Les étrangers 
vont‑ils investir massivement dans les 
infrastructures et faire ce que les gou‑
vernements n’ont pas fait pendant 22 
ans ? Telles sont les grand traits sur 
lesquels les débats politiques sont vi‑
goureusement relancés (cf. la propo‑
sition de ‘Pacte agricole’ du Président 
Basescu, juillet 2013).

Pour éclairer cet état de tensions, 
un retour sur les 22 ans de postcom‑
munisme roumain, sur la diversifi‑
cation agricole et le retard des cam‑
pagnes est nécessaire. L’étonnant 
retour paysan sur les décombres des 
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structures collectives (coopératives 
et fermes d’Etat) est bien connu ; ce 
fut un retour dans des villages fort 
peu équipés en infrastructures (eau, 
chaussées etc). Dans la transition 
postcommuniste, l’UE a d’abord ci‑
blé son action en vue de faciliter l’im‑
plantation de l’économie de marché 
et l’aide au développement rural (cf 
actions SAPARD), laissant les ins‑
tances nationales gérer la décollecti‑
visation et l’émergence des nouvelles 
structures agricoles, ce qui a été li‑
vré à un laisser faire chaotique. Une 
dualité très accusée des structures 
d’exploitations en résulte: agricul‑
ture d’entreprises en grandes unités 
versus micro‑agriculture souvent en‑
core paysanne, au sens de fort peu 
monétarisée et ayant un rôle de re‑
fuge‑attente ; il n’y a qu’une appari‑
tion timide d’exploitations familiales 
professionnelles ayant des superfi‑
cies moyennes, le capital nécessaire 
pour l’exploiter étant absent. On ima‑
gine aisément les différences d’op‑
tions productives : une céréaliculture 
presque sans hommes, à base de blé/
tournesol‑colza qui joue sur les cours 
internationaux, en partie aux mains 
d’investisseurs étrangers et exporta‑
trice ; une polyculture vivrière de main 
d’œuvre assez autarcique n’approvi‑
sionnant que très marginalement les 
marchés urbains ; les élevages, exi‑
geants en équipement et en alimen‑
tation fourragère, sont laissés pour 

compte à cause d’infrastructures et 
de débouchés de transformation in‑
suffisants et d’un retour sur investis‑
sement trop lent. Sous productivité et 
sous compétitivité sont la règle ; c’est 
le schéma type pour produire la dé‑
pendance agro‑alimentaire. 

Or la question des structures agri-
coles est maintenant devenue cru‑
ciale parce que c’est autour de leur 
évolution que se noue la performance 
économique, la dynamique sociale 
et le devenir des espaces ruraux. 
La question relève de politiques pu‑
bliques mais elle ne peut être abordée 
que dans une perspective régionale 
tant la différenciation géographique 
entre les types agricoles se creuse. 
La cartographie des structures de 
taille et de catégories juridiques, celle 
de la charge de main d’œuvre à l’hec‑
tare, celle des productions, toute cette 
cartographie souligne la vigueur et 
l’accentuation des différenciations au 
cours de la décennie (Atlasul Roma‑
niei, 2000, 2006). La dominante de 
la micro exploitation (moins de 3ha) 
dessine l’ensemble des piémonts ex‑
ternes de la Moldavie à l’Olténie ; de 
taille un peu supérieure elle caracté‑
rise tout le pays à l’ouest de la ligne 
des Carpates ; à l’opposé la réparti‑
tion des associations agricoles et des 
grandes sociétés agricoles dessine 
les aires des grandes plaines, celle en 
bordure de la Hongrie, celle d’Olténie, 
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de Munténie, du Baragan et de Do‑
brogea. La force de la trilogie « mon‑
tagnes, collines, plaines » et celle de 
la coupure historique entre l’aire d’Eu‑
rope centrale et l’aire orientale sont 
manifestes ; quant à l’effet de la forte 
charge démographique dans la plaine 
moldave il se traduit par la non péné‑
tration des formules sociétaires. 

Pour aller plus loin dans l’approche 
agricole et en utilisant 9 caractéris‑
tiques de l’activité, trois grands types 
de combinaisons agricoles judetean 
ont été identifiées (données 2004, 
p.69) ; ils confirment la vigueur des 
différenciations spatiales mais aussi 
la subtilité de leur distribution géogra‑
phique : au‑delà du schéma simplifica‑
teur de la trilogie ci‑dessus, il y a une 
sorte de dégradé ouest‑est des situa‑
tions –grande agriculture, agricultures 
hétérogènes et intermédiaires et agri‑
cultures micro‑paysannes. Observée 
dans le maillage régional cette distri‑
bution montre que les régions com‑
binent plusieurs types, la région NE 
étant la moins diversifiée et la région 
Sud la plus diversifiée, ce qui signifie 
pour l’agriculture des configurations 
de rapports de force contrastés d’une 
région à l’autre.

4-l’aRticulation entRe agRicultuRe, 
Politique Publique et niveau Régional

Cette articulation n’est pas immé‑
diate parce que les dispositions agri‑
coles sont d’abord conçues pour les 

exploitations ; mais c’est l’aggravation 
des contrastes régionaux induits par 
les politiques sectorielles qui conduit 
aux interrogations remettant en cause 
la logique des modèles en action. 
Cela met en évidence aussi l’ambi‑
valence/ ambiguïté de la politique pu‑
blique européenne agricole et rurale, 
d’ailleurs fluctuante sur la durée. 

A propos de la logique des mo‑
dèles, dont la composante territoriale 
est évidente, certains traits cristalli‑
sent les problèmes sociaux et envi‑
ronnementaux. Pour les très grandes 
exploitations, très ‘adaptées’ aux 
grandes plaines : leurs systèmes de 
culture très simplifiés répondent à une 
exigence de productivité/compétitivité 
internationale mais elles vont à l’en‑
contre du souci de biodiversité et ne 
valorisent que partiellement le poten‑
tiel agronomique (en particulier par 
insuffisants rééquipements en irriga‑
tion). Pour les microexploitations pay‑
sannes : les logiques de durée/survie 
familiale n’assurent pas d’excédents 
utiles à leur modernisation, elles sont 
source de maintien de pauvreté et de 
retard, mais elles ont un potentiel par 
rapport aussi bien à l’objectif de diver‑
sité agroenvironnementale qu’à celui 
de multifonctionnalité des campagnes 
vivantes.

Compte tenu de ses objectifs réité‑
rés vis‑à‑vis des deux piliers que sont 
1) la durabilité‑écologie et l’équité 2) 
la compétitivité et l’innovation, la po‑
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litique de l’UE joue au grand écart et 
participe de ces évolutions contra‑
dictoires. Depuis une décennie son 
soutien s’avère dans les faits avan‑
tager surtout les grandes structures, 
et donc accentuer cette polarisation 
dangereuse. A cela l’effet indirect 
produit par la définition statistique 
de l’exploitation dite active et autori‑
sée à recevoir subvention, une défi‑
nition justifiée par le souci de la PAC 
de soutenir des exploitations à pers‑
pective viable et non d’agir en simple 
subvention sociale, mais qui met hors 
circuit beaucoup de micro‑unités ré‑
sistantes. A cela surtout la subven‑
tion par hectare non plafonnée à une 
taille maximale et qui assure de très 
forts revenus de rente (y compris à 
des exploitants étrangers) dont le ré 
investissement dans l’amélioration 
agronomique in situ n’est pas spec‑
taculaire. A partir de 2014 la nouvelle 
PAC, « plus juste et plus verte » se‑
lon l’expression du commissaire D. 
Ciolos, saura‑t‑elle mieux prendre en 
compte les spécificités de l’agriculture 
roumaine? Comme une plus grande 
latitude d’application a été donnée 
aux Etats, cela signifie que ‘la balle 
est dans le camp’ du gouvernement 
de Bucarest avec deux priorités im‑
médiates : encourager l’installation 
des jeunes et contrer le vieillissement 
accéléré ; encourager la remise en 
cultures et faire reculer les friches 

par de nouveaux contrats de location/
vente des parcelles. 

Ni équitable ni favorable à une 
mise en valeur agronomique durable ! 
C’est dire si l’évolution récente est al‑
lée à contresens des deux piliers ! Et 
c’est là que la dimension régionale de 
la politique agricole trouve sa pleine 
justification, pour au moins trois rai‑
sons où les impératifs de subsidiarité 
(cf. supra) pourront jouer au mieux.

1) Depuis vingt ans les différen‑
ciations, les hétérogénéités même, 
se sont accentuées à toutes les 
échelles, mais avec une évidence 
particulière au niveau des ensembles 
régionaux ‑ce qui est fort explicable : 
les entités régionales sont le produit 
mouvant d’un complexe d’interactions 
entre société/ milieux/ histoire, et dans 
un pays à forte connotation agraire 
l’identification régionale est fortement 
constituée par la composante agri‑
cole. Or de telles accentuations qui 
peuvent entrainer des tensions dures 
entre régions à intérêts divergents, 
seraient mieux maitrisables à travers 
une gestion régionalisée, plus proche 
des réalités de terrain, surtout en l’ab‑
sence d’une organisation de la pro‑
fession agricole.

2) Les problèmes à résoudre ne 
sont pas de même nature en Banat, 
Cîmpia Jijiei, Podis transilvan, Dobro‑
gea… tant les différences rurales de 
densités et de tissus villageois, les 
compositions démographiques avec 
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le niveau de vieillissement et de re‑
nouvellement des générations ou 
l’état de désenclavement sont diffé‑
rents ; c’est donc bien insérés dans 
un maillage de gestion régionale ap‑
proprié que ces situations agraires 
fortement territorialisées doivent 
penser leur transformation/gestion. 
(D’ailleurs dès la décennie 1990 c’est 
pour cela que l’UE avait demandé un 
maillage régional comme cadre d’ap‑
plication de ses diverses politiques 
d’aide, cf. supra). 

3) Par ailleurs dans une logique plus 
axée sur le développement durable 
c’est probablement le niveau régional 
le mieux à même d’être l’assiette de 
la valorisation des ‘ressources’ ; ceci 
est évident pour certaines ressources 
naturelles comme l’eau et l’irrigation, 
comme les espaces pastoraux et la 
forêt, comme le tourisme rural com‑
biné aux agricultures locales. Mais il y 
a plus dans l’idée de ressource : il y a 
l’idée plus générale d’une mise en va‑
leur sociale territorialisée. Or entre les 
deux piliers de PAC que sont « l’éco‑
logie‑équité » et « la compétitivité‑
innovation » la cohérence peut tour‑
ner vite à la confrontation ; que cette 
dernière ait comme principale arène 
la région donne plus de chances au 
développement durable, parce qu’au 
niveau régional l’interconnaissance 
entre les acteurs et les habitants est 
plus étroite et les charges de respon‑
sabilités plus visibles.

doit-on PouR autant faiRe 
confiance naïveMent à ce nouvel 
hoRizon Régional en gestation? 

Signalées au début de l’article, les 
difficultés ‘historiques’ pour passer 
à une vraie régionalisation sont tou‑
jours là. On a indiqué aussi que les 
aides européennes, contrairement à 
leur but d’équité, ont leur part dans 
l’accroissement des inégalités régio‑
nales en favorisant les très grandes 
structures, en ne s’impliquant pas 
suffisamment dans le financement de 
l’émergence de structures intermé‑
diaires.

 Par ailleurs on le constate, ces 
gouvernements régionaux potentiels 
ne seront pas l’aboutissement poli‑
tique de synergies locales endogènes 
encore fort peu visibles ; ils seront 
le produit ‘d’impératifs fonctionnels’, 
mais dont on attend la facilitation de 
synergies à venir ; reste à éviter que 
leur artificialité exogène initiale ne 
provoque pas trop de « forme sans 
fond », de façades institutionnelles 
factices.

Enfin d’une région à l’autre les res‑
sources humaines varient et rien ne 
garantit que partout une réelle prise 
de conscience et volonté d’agir des 
habitants s’emparent du potentiel dé‑
mocratique contenu dans les proposi‑
tions de réforme régionale ; dans de 
telles évolutions la marge est étroite 
entre dynamique de diversification et 
dynamique de disparité. Et le poids 
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des réseaux en place aux niveaux ju‑
detean et national avec les habitudes 
associées rend souvent les acteurs 
locaux méfiants devant la nouveauté ; 
ceci fait craindre que la région ne soit 
qu’un échelon de plus parce qu’on 
n’aura pas supprimé le judet ; ce se‑
rait alors un de ces effets pervers dont 
maintes réformes sont porteuses.

La Roumanie a une position singu‑
lière dans l’UE : elle combine un re‑
tard agricole quasi « contre nature » 
et un vrai potentiel rural d’alter‑déve‑
loppement dans une perspective de 
changement de paradigme au profit 
d’une voie qui pourrait être plus har‑
monieuse, dégagée d’une mystique 
de la croissance ravageuse. Com‑

ment savoir saisir avant sa complète 
décomposition le potentiel que repré‑
sente une population agricole encore 
nombreuse mais qui vieillit vite et 
l’orienter sur la voie des multifonc‑
tionnalités agro‑rurales ? Comment 
mieux soutenir les exploitations mar‑
ginales par des transformations tran‑
sitoires articulées à des pratiques de 
développement durable? 

Entre « le penser global et l’agir lo‑
cal » du registre des individus, nous 
faisons le pari que le maillon man‑
quant des synergies est celui des ré‑
gions ‑la région comme bonne struc‑
ture pour introduire la diversité des 
modalités du modèle développement 
durable. L’UE ne serait‑elle pas bien 
inspirée en aidant mieux la Roumanie 
sur cette voie ?
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La première étape d’une 
longue marche vers un 
droit spécial de la sécurité 
alimentaire
François Collart Dutilleul, Professeur à l’Université de Nantes, 
Membre de l’Institut Universitaire de France

Ce n’est pas parce qu’un concept 
tarde à naître dans l’esprit des 
hommes et à porter ses fruits dans 
leur monde qu’il ne peut constituer, par 
principe, un objet digne d’étude pour 
le droit. Il faut parfois savoir regarder 
à travers les concepts juridiques en‑
racinés dans l’Histoire longue pour 
discerner la singularité et l’intérêt de 
concepts nouveaux. Gilles Martin, qui 
fut l’explorateur de ce qui est peu à 
peu devenu le droit de l’environne‑
ment, en a été très tôt convaincu. Il 
a montré la voie ; il a payé le prix que 
payent les explorateurs. C’est un plai‑
sir de lui rendre hommage au moment 
d’entamer une longue marche sur un 

chemin qui, comme on le verra, croise 
le sien.

Le chemin que nous empruntons 
ici est celui de la « sécurité alimen‑
taire », dont le concept est caché 
derrière celui de « sécurité » que les 
juristes connaissent bien, sans jamais 
l’utiliser au service de la recherche 
d’une alimentation satisfaisante pour 
tous. Le programme Lascaux1 a choi‑
si de se saisir du concept de sécurité 
alimentaire pour tenter de lui donner 
« force de loi ».

Pourtant, la sécurité alimentaire 
constitue un objectif de fait. L’objectif 
de droit, quant à lui, c’est la souverai‑
neté, entendue dans le sens que lui 

1 Programme européen de recherche en droit de l’alimentation. Pour plus d’informations sur 
Lascaux, voir son site Internet www.droit‑aliments‑terre.eu.
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imprime l’Histoire2 et qui concourt à 
la restauration d’un espace juridique 
pour la mise en œuvre des politiques 
publiques, dont celle de sécurité ali‑
mentaire. Cet espace ne s’est pas 
évanoui en droit, mais a disparu des 
discours. Le même phénomène qui 
caractérise le concept de sécurité 
alimentaire se manifeste d’ailleurs à 
propos du concept de souveraineté 
alimentaire, le cas échéant complété 
par les souverainetés foncière, aqui‑
fère et semencière. En effet, la sou‑
veraineté alimentaire se distingue elle 
aussi assez nettement du concept 
classique de « souveraineté ». Ini‑
tié par la Via Campesina3, il inclut la 
priorité donnée à la production locale 
pour nourrir la population et le droit 
des Etats à se protéger des importa‑
tions agricoles et alimentaires à trop 
bas prix.

Dès cette première observation, 
on peut entrevoir l’un des enjeux de 
l’étude de concepts comme celui de 
sécurité alimentaire. Si bien des règles 
juridiques peuvent s’expliquer par 
l’objectif de sécurité (des personnes 

ou des biens) qui s’y rattache, faut‑il 
concevoir un droit spécial lorsqu’on 
spécialise le concept de base ? Si on 
distingue, comme un objectif juridique 
à part, la sécurité alimentaire, peut‑on 
ou doit‑on construire un « droit spécial 
de la sécurité alimentaire », porteur 
de valeurs spécifiques et mis spécifi‑
quement au service de cet objectif ?

On ne saurait répondre à cette 
question sans avoir convenu de ce 
que recouvre le concept spécialisé. 

Après quelques apparitions for‑
melles dans le courant des années 
1970, la sécurité alimentaire a été 
définie en marge de la déclaration de 
Rome de 1996, dans le Plan d’action 
du sommet mondial de l’alimenta‑
tion. Elle est assurée, selon le texte, 
« lorsque tous les êtres humains ont, 
à tout moment, un accès physique 
et économique à une nourriture suf-
fisante, saine et nutritive leur per-
mettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences ali-
mentaires pour mener une vie saine 
et active ».

2 Le concept de souveraineté a émergé à une époque où l’État cherchait à affirmer son 
pouvoir central contre les prétentions rivales des seigneurs provinciaux. Il désignait alors aussi 
bien l’origine de ce pouvoir que la finalité de celui‑ci : faire et dire le droit pour le bien‑être de ses 
sujets. Ce premier sens a fini par se diluer peu ou prou, la souveraineté ne paraissant plus servir 
aujourd’hui qu’à mettre à l’abri l’ordre juridique étatique contre ce qui est juridiquement produit à 
l’extérieur des frontières – droit étranger, droit international, contrats internationaux –, avec plus 
ou moins de succès.

3 Sur la souveraineté alimentaire, à l’origine présentée par le mouvement Via Campesina 
lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, v. not. : http://www.nyeleni.org/IMG/pdf/4_pa‑
ges_prsentation_de_la_souverainet_alimentaire_FR‑2.pdf ; 

http://miramap.org/IMG/pdf/Final_compres_Neyleni_Forum_FR.pdf
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Cette définition fournit un ensei‑
gnement utile pour le programme 
Lascaux dont l’ambition est, en par‑
ticulier, d’identifier les causes juri-
diques des crises alimentaires avant 
de proposer des remèdes ou d’ouvrir 
des voies de solution. D’emblée, le 
concept de sécurité alimentaire est 
appréhendé à la fois négativement 
et positivement, à la fois comme une 
situation d’absence de crise et une si‑
tuation d’approvisionnement suffisant. 
Il y a donc un double but à atteindre, 
que doivent s’assigner les politiques 
économiques, sociales ou environne‑
mentales élaborées à tous les étages 
– international, régional, national, lo‑
cal4 : droit relatif à la prévention et 
à la gestion des crises, droit relatif à 
la régulation de la production et des 
approvisionnements. Sous cet angle, 
l’objectif de sécurité alimentaire n’est 
en rien un principe de droit qui appel‑
lerait des règles d’application. Il n’est 
pas comparable au principe de liberté 
ou de justice. Il est un objectif qui re‑
quiert, pour l’atteindre, un ensemble 
coordonné de différents champs du 
droit. 

Cette manière de saisir la sécurité 
alimentaire a une conséquence mé‑
thodologique puisque les juristes ont 
alors à solliciter toutes les ressources 
juridiques disponibles en vue de réa‑
liser l’objectif qui est ainsi assigné, 
en cohérence avec toutes les autres 
disciplines concernées (notamment, 
l’économie, la sociologie, etc.). Affir‑
mer qu’il faut mettre le droit au ser‑
vice de cet objectif n’est à cet égard 
qu’un premier pas. Il reste à savoir 
comment procéder et à rechercher 
les moyens d’assurer juridiquement 
les conditions de réalisation de la sé‑
curité alimentaire. 

Or, il n’est pas certain qu’il soit 
pour cela besoin de transformer ce 
complexe de champs du droit en « un 
droit spécial de la sécurité alimen‑
taire ». Bien sûr, à l’instar de tous les 
secteurs économiques et sociaux, 
le secteur agroalimentaire requiert 
la conjonction et la complémenta‑
rité entre des règles spéciales et le 
droit commun ou général. Mais cela 
ne signifie pas pour autant qu’il faille 
fondre les unes et les autres dans un 
complexe rendu homogène et cohé‑

4 L’angle d’attaque n’est pas tout à fait comparable à celui, très largement centré sur le 
marché intérieur, sa logique et son fonctionnement, adopté par l’Union européenne. L’UE consi‑
dère, en effet, la sécurité alimentaire comme un objectif ou une politique qui « vise à protéger la 
santé et les intérêts des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Pour atteindre cet objectif, l’Union veille à établir et à faire respecter des normes de 
contrôle en matière d’hygiène des denrées et produits alimentaires, de santé et de bien-être des 
animaux, de santé des plantes et de prévention des risques de contamination par des subs-
tances externes. Elle prescrit également des règles pour un étiquetage approprié de ces denrées 
et produits » (source : http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_fr.htm).
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rent, apte à caractériser un nouveau 
champ du droit. En effet, il existe, au 
sein des branches du droit, des solu‑
tions qui permettent de concourir à un 
état de fait, celui où chacun a accès 
à une alimentation suffisante et de 
qualité afin d’assurer sa subsistance. 
Le défi que les juristes doivent rele‑
ver n’est donc pas tant de créer sans 
discussion une nouvelle branche au‑
tonome.

Un tel droit spécial sans frontières 
et aux mille ramifications, applicable à 
l’activité de production comme à celle 
de transformation, de commercialisa‑
tion et de consommation des aliments, 
a malgré tout un début d’existence5, 
tout au moins en droit européen. Mais 
faut‑il poursuivre le mouvement de 
spécialisation du « droit applicable 
aux activités du secteur agroalimen‑
taire » jusqu’à faire émerger un « droit 
spécial de la sécurité alimentaire » ?

 Au regard de l’objectif de sécurité 
alimentaire, nous avons pour le moins 
besoin d’un droit multiforme, un droit 
des productions et des échanges, un 
droit foncier, un droit rural, un droit 
des affaires et de la consommation, 
un droit de l’environnement, un droit 
sanitaire, etc. Il faut un droit qui puisse 
faire face aussi bien aux situations or‑
dinaires qu’aux situations de crise. 

Le programme Lascaux a déjà 
beaucoup travaillé pour définir ce 
droit, pour analyser les règles exis‑
tantes, spéciales ou générales, pour 
en évaluer la pertinence, la cohé‑
rence, l’efficacité et pour les modifier 
ou en élaborer de nouvelles. Mais il 
ne s‘agit pas ici d’exposer les résul‑
tats de ce travail. Il s’agit, par une 
approche plutôt épistémologique, de 
reconstituer les étapes intellectuelles 
qui permettent d’aller à rebours de‑
puis l’objectif à atteindre jusqu’aux 
éléments fondamentaux des règles 
appropriées. 

 Pour cela, nous avons besoin d’un 
guide (1) qui nous aide à formuler une 
hypothèse (2) à partir de laquelle il 
sera possible de discerner ces élé‑
ments fondamentaux ou les valeurs 
portées par le droit (3). 

1) le guide

Le guide ne peut venir que d’une 
source politique légitime. Le droit qu’il 
s’agit de construire ne peut en aucun 
cas être justifié par référence à des 
sources qui produisent des « lois » 
sans légitimité sociale : loi du mar‑
ché, loi de la science ou loi morale. 
Nous ne pouvons donc pas tenir pour 
suffisants le jeu de l’offre et de la de‑

5 V. F. Collart Dutilleul, « Éléments pour une introduction au droit agroalimentaire », Mélanges 
Y. Serra, Dalloz, 2006, p. 91 ; du même auteur, « Les transformations du droit agroalimentaire ou 
l’histoire d’un trait d’union », Études offertes à R. Hostiou, Litec, 2008, p. 105.
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mande, les lois de la nature ou l’ap‑
proche humanitaire de la sécurité ali‑
mentaire.

Peut‑on trouver un guide dans la 
déclaration de « Rio + 20 »6 ? Il y a 
là, au moins, une source (une inspi‑
ration) politiquement légitime et à la 
dimension internationale de l’objectif 
à atteindre. 

Dès lors, même à défaut d’orien‑
tations contraignantes, des chemins y 
sont‑ils esquissés ? En fait, « Rio + 
20 » est sans doute la manifestation 
la plus évidente de ce que la com‑
munauté internationale peut produire 
d’eau tiède. Il reste qu’on y rapproche 
la sécurité alimentaire et la préserva‑
tion des ressources naturelles et de 
l’environnement, même si ce rappro‑
chement est fait en des termes qui 
sont trop polis pour être totalement 
honnêtes. 

On pourrait presque dire que « l’es‑
prit » de la déclaration de « Rio + 20 » 
est mis en lumière par la juxtaposition 
de la « vision commune » présentée 
dans la première partie et du passage 
de la déclaration finale situé à la der‑
nière page.

La première partie réaffirme la 
volonté de tous les chefs d’Etats de 
construire un monde paradisiaque, 
un monde de paix, de sécurité, sans 
pauvreté, respectueux de l’environ‑
nement, soucieux des générations 
futures, fondé sur une coopération 
internationale transparente et équi‑
table, etc. (nos 1 à 11).

Par ailleurs, la dernière page décrit 
le fleuve qui doit irriguer ce paradis : 
« nous réaffirmons que le commerce 
international est un moteur du déve-
loppement et d’une croissance éco-
nomique soutenue, et que l’existence 
d’un système commercial multilatéral 
universel, réglementé, ouvert, non dis-
criminatoire et équitable, assorti d’une 
véritable libéralisation des échanges, 
peut stimuler de façon déterminante 
la croissance économique et le déve-
loppement dans le monde entier, au 
profit de tous les pays, quel que soit 
leur stade de développement, alors 
qu’ils progressent vers le développe-
ment durable. Dans ce contexte, nous 
restons résolus à faire des avancées 
sur certaines questions importantes, 
notamment les subventions qui faus-

6 Le Sommet « Rio + 20 », ou Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(20‑22 juin 2012), a réuni les représentants des États et les acteurs de la société civile. La 
feuille de route avait été fixée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 2009 (A/RES/64/236), mettant l’accent sur la « réalisation des objectifs de développe-
ment arrêtés au niveau international, dont les objectifs du Millénaire pour le développement ». La 
déclaration finale, quant à elle, énonce dès les premières lignes la volonté commune d’éliminer 
la pauvreté qui « est le plus grand défi auquel le monde doit faire face aujourd’hui et un préalable 
indispensable au développement durable. Ainsi sommes-nous déterminés à affranchir d’urgence 
l’homme de la faim et de la pauvreté ».
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sent les échanges et le commerce 
des biens et services environnemen-
taux » (n° 281). 

Dans « Rio + 20 », c’est donc bien 
la libéralisation accrue des échanges 
qui est de nature à assurer la sécu‑
rité alimentaire par un développe‑
ment économique équilibré dans un 
environnement préservé. Cette af‑
firmation a pratiquement la nature 
d’une décision puisqu’elle conduit à 
ne pas revenir sur la mondialisation 
des échanges que caractérise le droit 
actuel de l’OMC, même si les chefs 
d’Etats s’exhortent eux‑mêmes à re‑
doubler d’efforts pour améliorer ce 
droit. 

Mais le plus remarquable, qui 
nous éloigne d’emblée de la pers‑
pective d’un droit spécial de la sé‑
curité alimentaire, c’est l’affirmation 
selon laquelle la libéralisation est un 
moteur de croissance pour tous les 
pays, quel que soit leur niveau de 
développement. Autrement dit, la li‑
béralisation des échanges est à la 
fois ce qui a permis aux pays déve‑
loppés de se développer et qui per‑
mettra aux pays en développement 
ou pauvres de se développer à leur 
tour. Située à la dernière page, l’affir‑
mation est inévitablement doctrinale 
ou dogmatique. Elle ne dit rien des 
raisons pour lesquelles les pays en 
développement ne sont toujours pas 
développés après quelques décen‑

nies de libre échange, ni pourquoi ces 
pays pourront se développer par ce 
moyen jusqu’ici inopérant, ni encore 
en quoi les échanges libres entre des 
pays développés et des pays qui ne 
le sont pas ne provoque aucune inter‑
férence. Le guide peut alors être for‑
mulé autrement : la sécurité alimen‑
taire dépend d’un renforcement de la 
mondialisation des échanges.

Il ne faut toutefois pas négliger les 
quelques 200 pages qui séparent la 
description du paradis de la révéla‑
tion de sa loi. En effet, si la mondia‑
lisation des échanges est une voie 
de solution, il reste que la situation 
de « chaque pays doit faire face à 
des problèmes spécifiques pour réa-
liser le développement durable » (n° 
32) et, par conséquent, que chacun 
d’eux « peut adopter l’approche la 
mieux adaptée à ses plans, straté-
gies et priorités » (n° 59). Toutefois, si 
les Etats savent que « l’application à 
l’échelon national d’une combinaison 
de mesures – réglementaires, volon-
taires et autres – pourrait permettre 
de promouvoir l’avènement d’une 
économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l’éli-
mination de la pauvreté », c’est à la 
condition que ces mesures soient 
« compatibles avec les obligations dé-
coulant des accords internationaux » 
(n° 63). Or, s’agissant de la sécurité 
alimentaire, fondée sur un commerce 
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mondialisé des matières premières 
agricoles, il n’y aura guère de place 
pour une diversité des politiques na‑
tionales ou continentales sans encou‑
rir le grief de protectionnisme et sans 
heurter le droit de l’OMC. 

Dans ce contexte, qui fait ainsi ap‑
pel à des dispositifs nationaux que, 
par ailleurs, le droit du commerce in‑
ternational risque de sanctionner, on 
tourne en rond. Dès lors, quelle vision 
la déclaration de « Rio + 20 » donne‑
t‑elle spécifiquement de la sécurité 
alimentaire ?

La déclaration réaffirme bien sûr 
le droit de chacun à une alimentation 
suffisante et saine et l’engagement à 
améliorer la sécurité alimentaire en 
faisant face à des problèmes mon‑
diaux frappés par l’urgence (n° 108). 
Elle souligne la nécessité de redyna‑
miser le secteur de l’agriculture dans 
les pays en développement, notam‑
ment en améliorant l’accès des pro‑
ducteurs vulnérables au crédit, aux 
marchés, à la propriété foncière, aux 
technologies et aux différents ser‑
vices sociaux, le tout à un coût abor‑
dable. Elle promeut un accroissement 
de la production et de la productivité 
agricoles durables dans le monde, en 
particulier par une amélioration des 
marchés et des systèmes d’échange, 
par une augmentation des investis‑
sements publics et privés dans l’agri‑
culture des pays en développement, 

par la gestion durable des terres (n° 
110). Mais rien n’est dit des excès 
possibles de la propriété industrielle 
dans le secteur agroalimentaire, ces 
excès n’étant pointés que dans le 
domaine de la santé où des « assou‑
plissements » sont jugés nécessaires 
(n° 142). Il n’est donc pas question de 
protéger les savoirs traditionnels, de 
partager les profits réalisés à partir 
de variétés prises dans la nature, de 
permettre la libre circulation des se‑
mences paysannes, de limiter le mo‑
nopole du brevet au procédé permet‑
tant de pérenniser le caractère géné‑
tique d’une variété, sans l’étendre au 
caractère lui‑même, etc. Rien n’est dit 
non plus des raisons qui feraient que 
ce qui vaut pour les produits de santé 
ne valent pas pour les produits vitaux 
de l’alimentation humaine.

Par ailleurs, la déclaration consi‑
dère comme importante la lutte contre 
l’instabilité des prix alimentaires. Mais 
si elle évoque la nécessité de s’atta‑
quer aux « causes profondes, y com-
pris structurelles » de cette instabilité, 
elle n’en énonce aucune. 

Il est donc dans la logique de cette 
déclaration que le rôle du commerce 
international soit réaffirmé comme 
favorisant l’agriculture et le dévelop‑
pement rural tout en contribuant à la 
sécurité alimentaire. On retrouve là la 
thèse développée par le directeur gé‑
néral de l’OMC, contestée par le Rap‑



60

porteur spécial de l’ONU pour le droit 
à l’alimentation7.

Dans ce contexte, la place faite à 
la préservation des ressources natu‑
relles à vocation alimentaire apparait 
limitée. S’il est affirmé que le dévelop‑
pement économique du secteur doit 
se faire « en ménageant la viabilité de 
l’environnement », la préservation des 
ressources n’apparait que de manière 
implicite, derrière l’emploi de l’adjec‑
tif durable adjoint à la production et à 
la productivité agricoles, à la gestion 
des terres, au développement rural, 
aux pratiques agricoles, aux chaînes 
de valeur agricoles, à l’agriculture, 
aux systèmes d’élevage, à la gestion 
des eaux, à la production alimen‑
taire. Dans la déclaration de « Rio + 
20 », l’agriculture durable est ainsi 
celle « qui améliore la sécurité ali-
mentaire, contribue à éliminer la faim 
et qui est économiquement viable, 
tout en conservant la terre, l’eau, les 
ressources génétiques végétales et 
animales, la biodiversité et les éco-
systèmes, et en améliorant la résis-
tance aux changements climatiques 
et aux catastrophes naturelles » (n° 
111). Nous sommes encore loin de 
ce résultat. Mais le problème n’est 
pas vraiment lié au fait qu’il y a beau‑

coup de chemin à faire. Il vient de ce 
qu’on n’entrevoit pas le début des so‑
lutions, la direction à prendre, hormis 
la confiance renouvelée à une libérali‑
sation accrue des échanges commer‑
ciaux internationaux. 

La déclaration de « Rio + 20 » fait 
bien preuve d’une certaine gêne à 
s’en remettre au libre échange pour 
assurer la sécurité alimentaire tout en 
préservant les ressources naturelles. 
Elle exhorte en effet « les membres 
de l’OMC à redoubler d’efforts pour 
parvenir à une conclusion ambitieuse, 
équilibrée et axée sur le développe-
ment du Programme de Doha pour 
le développement, tout en respectant 
les principes de transparence, d’in-
clusion et de décision consensuelle 
afin de renforcer le système commer-
cial mondial. Pour participer effica-
cement au programme de travail de 
l’OMC et tirer pleinement parti des 
possibilités commerciales, les pays 
en développement doivent bénéficier 
de l’aide et d’une coopération accrue 
de toutes les parties prenantes » (n° 
282). Mais elle n’indique à aucun mo‑
ment qu’une telle négociation est un 
préalable au déclenchement des ef‑
fets généraux de la libéralisation des 
échanges en faveur de la croissance. 

7 V. le débat ouvert par Olivier de Schutter dans la note d’information de novembre 2011 
sur « L’Organisation mondiale du commerce et l’Agenda sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire » : http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20111116_breifing_
note_04_fr.pdf ; et la réponse de Pascal Lamy : http://www.wto.org/french/news_f/news11_f/
agcom_14dec11_f.htm#letter.
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Cela confirme l’impression première 
selon laquelle la déclaration de « Rio 
+ 20 » ne nous guide pas vers l’éla‑
boration d’un droit spécial de la sécu‑
rité alimentaire. La libéralisation est 
présentée en elle‑même comme un 
facteur général de développement de 
l’ensemble de l’économie. Un droit 
général et libéral devrait donc suffire, 
au plan international, pour atteindre 
l’objectif de sécurité alimentaire, sous 
la réserve de politiques nationales 
adaptées aux conditions spécifiques 
de chaque pays. S’il doit y avoir un 
droit spécial, c’est donc dans l’ordre 
national (ou continental ou régional) 
qu’il faut le chercher.

2) l’hyPothèse

Si on formule une hypothèse per‑
mettant de concevoir des politiques 
publiques dirigées vers l’objectif de 
sécurité alimentaire, on peut alors 
dire que le droit doit favoriser la pro-
duction de richesses agricoles tout 
en préservant les ressources natu-
relles afin de garantir les besoins 
fondamentaux de chaque personne. 
Il est alors possible de l’appliquer à 
la question de l’alimentation et de la 
décliner ainsi : produire des denrées 
agricoles en préservant la terre et 
l’eau disponibles pour assurer la sé-
curité alimentaire de la population et 
garantir ainsi le droit à l’alimentation 
de chaque personne. 

Sans doute ne s’agit‑il là que d’une 
hypothèse. Mais on conviendra que, 
si on s’en prive, il devient difficile d’en‑
visager la reconnaissance d’un droit 
ayant comme objectif la sécurité ali‑
mentaire. L’hypothèse n’est toutefois 
pas neutre dans la mesure où nous 
posons que la production de denrées 
et la préservation des ressources sont 
envisagées « pour » assurer la sécu‑
rité alimentaire. 

Une autre hypothèse pourrait en‑
visager la situation où le droit vise à 
produire, à préserver « et » à assurer 
la sécurité alimentaire. Entre les deux, 
entre « pour » et « et », il y a une dif‑
férence importante : dans le premier 
cas, la sécurité alimentaire résultera 
de la production de denrées et de 
la préservation de l’environnement. 
Dans le second, il s’agira de réaliser 
les trois en parallèle, pour des raisons 
qui peuvent être ou non communes. 

La déclaration de « Rio + 20 » 
est formulée de telle manière que 
les deux orientations sont possibles. 
Sans doute dissocie‑t‑elle la sécurité 
alimentaire et la préservation des res‑
sources naturelles. Mais elle associe 
ces deux objectifs à une croissance, 
donc à une production de richesses, 
en l’espèce agricoles et alimentaires. 
Elle affirme seulement que cette 
croissance résulte à la fois d’une pro‑
duction accrue et d’une libéralisation 
des échanges commerciaux. 
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En réalité, l’hypothèse sous‑
jacente de la déclaration de « Rio 
+ 20 » correspond à la situation ac‑
tuelle où la sécurité alimentaire peut 
tout autant, sinon davantage, résulter 
d’importations que de productions 
nationales. La situation est d’ailleurs 
devenue courante en Afrique où, bre-
vitatis causa, on consomme ce qu’on 
ne produit pas et on produit ce qu’on 
ne consomme pas8. 

Pourtant, si la globalisation du 
commerce est regardée aujourd’hui 
par certains comme un moyen d’at‑
teindre la sécurité alimentaire plus sû‑
rement que par des politiques natio‑
nales spécifiquement adaptées mais 
susceptibles d’apparaître comme 
protectionnistes, il n’en demeure pas 
moins que la société internationale a 
très clairement et doublement échoué 
à sortir les populations des pays les 
moins avancés de la pauvreté – par‑
fois absolue – dans laquelle de mul‑
tiples raisons les cantonnent. 

D’une part, en effet, les acteurs 
principaux de la mondialisation, que 
sont les Etats‑Unis et l’Europe, dé‑
veloppent depuis longtemps des po‑
litiques publiques protectionnistes en 
subventionnant, d’ailleurs non sans 
raisons, leurs agricultures. D’autre 
part, depuis la mise en œuvre du 
GATT en 1947/1948 et de l’OMC en‑

suite, l’insécurité alimentaire demeure 
manifeste dans de nombreux pays et 
tout particulièrement en Afrique. La 
libéralisation des échanges n’est cer‑
tainement pas une solution pour ce 
continent si elle s’accompagne d’un 
protectionnisme fort au profit des plus 
riches.

En réalité, le droit qui gouverne 
actuellement le secteur économique 
agroalimentaire ne permet pas à 
la loi de l’offre et de la demande de 
s’épanouir équitablement sur tous les 
continents. Cette loi suppose en ef‑
fet qu’il y ait pour le moins d’un côté 
une offre concurrentielle et de l’autre 
une demande solvable. Or le principal 
problème vient de ce que près de 900 
millions de personnes n’ont pas des 
moyens suffisants pour se nourrir, soit 
par eux‑mêmes (accès insuffisant des 
paysans à la terre), soit en s’approvi‑
sionnant sur les marchés (trop grande 
pauvreté). La demande dont nous de‑
vons nous occuper est actuellement 
insolvable. De leurs côtés, les opéra‑
teurs, qu’ils soient agriculteurs, indus‑
triels ou autres, ne sont pas en situa‑
tion réelle de concurrence. La porte 
d’entrée dans le secteur agroalimen‑
taire est en effet verrouillée par des 
monopoles qui, en dehors de ceux 
qui résultent de l’appropriation pri‑
vée de la terre et de l’eau, portent sur 

8 O. Bain, « L’agriculture à l’aube des indépendances » : http://afriquepluriel.ruwenzori.net/
agriculture.htm (mis en ligne par J.‑M. Liotier).
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les variétés (biodiversité, semences) 
et autres intrants (produits phytosa‑
nitaires) par l’effet de droits incorpo‑
rels à portée internationale (brevets, 
certificats d’obtention végétale, etc.). 
Comment une concurrence pour‑
rait‑elle loyalement s’établir dans un 
monde gouverné par des monopoles 
privés portant sur ce qui permet de 
produire la nourriture ? Or il se trouve 
que les monopoles anticoncurrentiels 
sont au profit des pays du Nord tandis 
que l’insolvabilité de la demande est 
au détriment des pays du Sud. Il en 
résulte que non seulement les condi‑
tions ne sont pas pleinement réunies 
pour que les prix se forment harmo‑
nieusement par le marché, mais en‑
core que les dysfonctionnements de 
la loi de l’offre et de la demande met‑
tent les pays développés et en déve‑
loppement face à face.

Il ne s’agit donc pas de remettre en 
cause le principe même d’une mon‑
dialisation assise sur le libre échange. 
Mais nous devons admettre que des 
politiques nationales appropriées et 
nécessairement spécifiques corrèlent 
la production d’aliments, la préserva‑
tion des ressources et l’approvision‑
nement des populations. C’est ce 
que font les pays riches avec leurs 
subventions qui aident à garantir une 
alimentation suffisante, à prix raison‑
nable, aux consommateurs, tout en 
assurant un revenu correct aux pro‑
ducteurs et, parfois, en incitant (plus 

ou moins) ces derniers à préserver la 
qualité de leurs sols et de leur envi‑
ronnement. Pour les pays riches, la li‑
béralisation des échanges est conçue 
comme complémentaire et comme 
s’inscrivant dans des contextes 
d’agricultures subventionnées aptes 
à nourrir les populations. Les pays 
pauvres, eux, sont incités à produire 
pour l’exportation, dans le contexte 
d’une libéralisation des échanges, 
sans que leurs agricultures soient en 
même temps aptes à nourrir leurs po‑
pulations.

Si l’on veut s’interroger sur le rôle 
et la place du droit, il faut donc retenir 
l’hypothèse qui organise l’exploitation 
et la préservation des ressources na‑
turelles « pour » assurer la sécurité 
alimentaire de la population, car c’est 
ce que font les pays développés. A 
fortiori devrait‑on en donner la possi‑
bilité aux pays en développement.

« Produire des denrées agricoles », 
cela exige l’application de règles juri‑
diques garantissant l’accès à la terre, 
à l’eau, aux semences et autres in‑
trants, « pour » que la population 
puisse accéder à une alimentation 
suffisante et saine. « Préserver les 
ressources naturelles » alimentaires 
suppose par ailleurs un régime de 
protection de l’environnement et de la 
biodiversité afin de conserver intactes 
les sources premières de l’alimenta‑
tion des populations. Enfin, « Assurer 
la sécurité alimentaire » renvoie aux 
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idées, d’une part, d’autonomie alimen‑
taire, entendue comme le fait pour un 
Etat de ne pas dépendre totalement 
ni même essentiellement des impor‑
tations pour nourrir sa population si 
ses autres ressources disponibles ne 
lui permettent pas de garantir à sa 
population un approvisionnement ali‑
mentaire suffisant. Dans ce cadre, le 
commerce des produits agricoles n’a 
vocation à intervenir qu’en complé‑
ment de cette autonomie.

En termes politiques, cette hypo‑
thèse n’a rien de révolutionnaire. Elle 
incite seulement les tenants de la 
déclaration de « Rio + 20 » à ne pas 
oublier celle de « Rio – 20 ». En ef‑
fet, l’hypothèse retenue nous ramène 
seulement au concept de développe‑
ment durable puisqu’il s’agit en réa‑
lité de développer l’agriculture (pilier 
économique), tout en préservant les 
ressources naturelles (pilier environ‑
nemental) afin d’assurer la sécurité 
alimentaire de la population (pilier so‑
cial). 

Il reste alors, à partir de cette hypo‑
thèse, à mettre en lumière les fonde‑
ments du droit à construire ou réunir 
pour assurer la sécurité alimentaire.

3) les éléMents fondaMentaux du 
dRoit

Si le droit doit être focalisé sur 
l’objectif de sécurité alimentaire 
(« pour »), nous devons alors poser 
juridiquement l’hypothèse à l’aide de 

trois concepts liés : celui des besoins, 
celui des droits et celui des biens. 

En premier lieu, la sécurité alimen‑
taire se définit par rapport à la satis‑
faction des besoins fondamentaux 
des personnes (besoin de se nourrir). 
Aucune société civilisée ne peut se 
construire si les besoins fondamen‑
taux de la population ne sont pas as‑
surés. On peut discuter et débattre de 
ce que sont les besoins fondamen‑
taux. Mais il ne devrait pas y avoir de 
désaccord sur le fait que l’alimenta‑
tion est celui que le droit ne devrait en 
aucun cas négliger puisque l’alimen‑
tation est nécessaire à la subsistance 
et à la vie.

Le concept de besoins est en effet 
le plus à même de viser l’objectif car il 
se conjugue avec les mots‑clés de la 
réalité à combattre : pauvreté, famine, 
crise alimentaire…

Ces besoins fondamentaux coïn‑
cident avec des « intérêts légitimes 
juridiquement protégés » qui fondent 
des droits, eux mêmes fondamen‑
taux. Dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, on peut faire référence 
au droit à l’alimentation, au droit à 
l’eau, au droit à la terre, au droit à des 
moyens décents de subsistance… 
L’existence de ces droits fondamen‑
taux est certaine. Encore faut‑il bien 
préciser leur rôle. On pourrait être 
tenté de les considérer comme la voie 
par laquelle la sécurité alimentaire 
est mise en œuvre. Autrement dit, 
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ils concrétiseraient le rôle du droit au 
regard de la sécurité alimentaire. En 
réalité, ce serait trompeur.

Il est vrai que, lorsque la lumière 
est braquée sur la situation des plus 
démunis, des plus vulnérables, les 
droits fondamentaux font bien sou‑
vent office d’ultimes remparts derrière 
lesquels on cherche à les abriter. Les 
solutions qu’ils apportent sont cepen‑
dant plus ou moins efficaces. Très 
paradoxalement, en effet, ces droits 
élémentaires, qui ont leur place au 
sommet de la hiérarchie, montrent 
beaucoup de faiblesses juridiquement 
et il n’est pas certain, dès lors, qu’ils 
puissent constituer un remède adapté 
à l’objectif de sécurité alimentaire.

Le doute vient avant tout de l’ob‑
servation selon laquelle ces droits 
fondamentaux – et le droit à l’alimen‑
tation en premier lieu – sont des droits 
individuels. Or, les cas de famine ou 
d’insécurité alimentaire affectent des 
populations entières et ces problèmes 
ont une nature systémique. La voie 
des droits fondamentaux peut‑elle, 
dans ces conditions, offrir une solu‑
tion durable ou adaptée à ces situa‑

tions ? Rien n’est moins sûr. Pour 
venir à bout des crises alimentaires, 
on ne peut pas se contenter de faire 
en sorte que près d’un milliard de per‑
sonnes puissent déposer un recours 
devant une juridiction – lorsqu’elle 
existe – afin qu’elle les protège. A 
cela s’ajoute la faible justiciabilité des 
droits fondamentaux9. À l’exception 
de l’Europe10 ou de l’Amérique la‑
tine11, il n’existe pas toujours d’auto‑
rité apte à en assurer le respect ou à 
en sanctionner effectivement la viola‑
tion, c’est‑à‑dire, en l’occurrence, en 
matière d’alimentation, à garantir la 
satisfaction d’un besoin vital. 

A supposer que la voie des droits 
fondamentaux puisse être approfon‑
die et enrichie, resterait la question de 
la concurrence qui peut exister, par‑
fois, entre des droits de même nature. 
Le contentieux opposant une filiale du 
groupe Suez‑Lyonnaise des eaux à 
l’Argentine en fait la démonstration.

La société Aguas Argentinas a ob‑
tenu du gouvernement argentin, en 
1993, la concession de distribution 
d’eau potable et de traitement des 
eaux usées du grand Buenos Aires et 

9 V. not. sur ce point Ch. Golay, Droit à l’alimentation et accès à la justice, Université de 
Genève, Institut des hautes études internationales et du développement, 2009 ; V. Champeil‑
Desplats et D. Lochak (dir.), À la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Presses uni‑
versitaires de Paris X, 2008.

10 Au sein du Conseil de l’Europe se trouve la Cour européenne des droits de l’Homme, 
siégeant en France, à Strasbourg. Elle dispose d’un pouvoir de sanction contre les 47 États 
signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, signée en 1950. 

11 Cf. la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, établie à San José, Costa Rica.
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de la province de Santa Fé. À la suite 
de négociations successives, la filiale 
a revu ses tarifs d’approvisionnement 
d’eau à la hausse afin de compenser 
les conséquences de la dévaluation 
du peso12. Le Ministère de l’Écono‑
mie argentin a contesté la décision 
de l’opérateur13 et, face à la désap‑
probation massive que le projet a pro‑
voqué dans l’opinion, l’État a résilié 
le contrat en mars 2006 sur le fonde‑
ment de l’« estado de necesidad », la 
crise qu’il a traversée justifiant selon 
lui les mesures prises relativement à 
la monnaie nationale.

Il fallait bien s’attendre à une réac‑
tion de la part d’Aguas Argentinas, qui 
se voyait ainsi autoritairement dépos‑
sédée d’un « bien ». Ainsi, le litige est 
parvenu devant le Centre internatio‑
nal de règlement des différends re‑
latifs aux investissements14, instance 
de la Banque mondiale chargée de 
trancher les litiges entre un État et 

un opérateur étranger lié au premier 
par les stipulations d’un contrat d’État. 
De manière relativement prévisible, 
après avoir reconnu le caractère in‑
juste et inéquitable du traitement qui 
lui a été réservé et refusé de justifier 
ce traitement par la force majeure ou 
l’état de nécessité, le CIRDI a arbitré 
dans un sens favorable à l’investis‑
seur privé en juillet 2010.

Il n’est pas question de s’interroger 
ici sur le fait de savoir si les investis‑
sements directs étrangers constituent 
ou non un instrument de progrès 
économique, social ou politique pour 
l’État d’accueil15, mais seulement de 
relever ni plus ni moins l’existence, en 
toile de fond du litige, d’une opposi‑
tion entre deux droits fondamentaux. 
En effet, si le droit de propriété de la 
société Aguas Argentinas a effective‑
ment été atteint tant par la dévalua‑
tion du peso que par la résiliation du 
contrat, la hausse des prix envisagée 

12 L’Argentine a traversé une grave crise économique entre 1998 et 2002.
13 Le rapport est accessible en ligne : http://www.mecon.gov.ar/crc/aguas_final_fase_ii.pdf 

(en espagnol).
14 Le CIRDI a été créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves‑

tissements entre États et ressortissants d’autres États, signée à Washington le 18 mars 1965. Le 
texte est entré en vigueur vis‑à‑vis de l’Argentine le 18 novembre 1994.

15 En l’espèce, la société Aguas Argentinas a prétendu, dans ses conclusions déposées 
devant le CIRDI, avoir largement contribué au développement social de la région de Buenos 
Aires en reliant, « entre 1993 et 2006, deux millions de personnes au service public d’eau po-
table et [en connectant] aux services d’assainissement un million de personnes qui en étaient 
jusque-là privées ». Des auteurs ont toutefois cherché à démontrer que le régime des droits 
humains est, « à tout le moins de facto, sinon de jure », en contradiction avec celui du droit de 
l’investissement ; R. Bachand, M. Gallié et S. Rousseau, « Droit de l’investissement et droits 
humains dans les Amériques », AFDI, 2003, p. 575 (article consultable sur le portail Persée : 
http://www.persee.fr/). 



67

par le concessionnaire privait de fait 
600 000 habitants de la Matanza, 
quartier pauvre et surpeuplé au sud‑
ouest de Buenos Aires, d’un accès à 
l’eau potable, de sorte qu’étaient fina‑
lement en jeu deux droits en l’occur‑
rence contradictoires.

Le fait que le CIRDI ait fait pencher 
la balance du côté de l’investisseur 
n’est, d’ailleurs, pas très surprenant 
car ces deux droits ne sont pas traités 
de façon similaire16. Le droit de pro‑
priété est ouvertement garanti par les 
traités conclus entre États en matière 
d’investissement, ce qui résulte de la 
finalité même de ces accords. En ef‑
fet, la protection de l’investisseur ré‑
pond d’abord à un besoin de sécurité 
et de rééquilibrage du rapport dans 
lequel il est impliqué du fait de son 
investissement, celui‑ci se trouvant, à 
tort ou à raison, à la merci d’un État 
d’accueil capable de modifier, à tout 
moment, les termes de leur relation 
contractuelle. Bien plus, le droit de 
propriété est un droit à comptabilité 
positive : il est essentiellement défini 
par toutes les prérogatives positives 
qu’un tel droit confère à son titulaire.

Le droit à l’eau, quant à lui, n’est 
pas spécialement visé par les traités 
bilatéraux sur les investissements, 

mais se trouve absorbé dans des 
circonstances générales d’« uti-
lité publique » susceptibles de justi‑
fier la mise en œuvre d’une mesure 
d’expropriation, sous réserve qu’elle 
soit accompagnée d’une « prompte 
et adéquate » indemnisation. Il est, 
en outre, à comptabilité négative : 
contrairement au droit de propriété, il 
se présente comme une coquille vide, 
sans prérogatives concrètes prédéfi‑
nies.

Finalement, la lutte inégale entre le 
droit de propriété et le droit à l’eau est 
celle d’un « droit de » contre un « droit 
à ». Car on protège le propriétaire, ce‑
lui qui a et qui aspire à le rester, et 
non celui qui ne l’est pas et qui aspire 
à le devenir ; tandis que, pour l’eau, le 
droit fondamental signifie que tout les 
êtres humains doivent pouvoir accé‑
der à l’eau, qu’il s’agisse de ceux qui 
ont déjà un accès comme de ceux qui 
n’en ont pas.

L’enseignement livré par l’affaire 
Aguas Argentinas c/ Argentine n’est 
pas que les droits fondamentaux 
conduisent à une impasse et méri‑
tent, partant, d’être délaissés au re‑
gard de l’objectif de sécurité alimen‑
taire. D’ailleurs, le tribunal du CIRDI 
a accepté le dépôt d’argumentaires 

16 V. F. Collart Dutilleul, « Heurs et malheurs du droit fondamental à l’alimentation », in Droits 
fondamentaux, ordre public et libertés économiques, sous la direction de F. Collart Dutilleul et F. 
Riem, Actes du colloque CDRE‑LASCAUX, Bayonne (18 février 2012), LGDJ, coll. Colloques et 
Essais, Fondation Varenne, 2012, à paraître.
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développés par cinq organisations 
non gouvernementales, au titre de la 
procédure d’amicus curiæ17. Même si 
les résultats sont encore insuffisants, 
cette décision témoigne d’un effort 
d’ouverture à des considérations d’in‑
térêt public, extérieures aux seuls in‑
térêts de l’investisseur. Toutefois, le 
contentieux montre que, si elle n’est 
pas fermée par principe, la voie me‑
nant aux droits fondamentaux doit 
être complétée par une analyse sys‑
témique, envisageant de façon plus 
globale le droit des populations d’ac‑
céder à une ressource vitale.

En réalité, la voie des droits fon‑
damentaux18 présente deux atouts 
considérables. Le premier vient des 
objets mêmes de ces droits qui, au‑
delà de leur valeur proprement juri‑
dique, témoignent des valeurs hu‑
maines et sociales qui fondent nos or‑

ganisations politiques et sociales. Le 
second atout est le lien qu’ils permet‑
tent d’établir entre des besoins fonda‑
mentaux et des biens‑ressources qui, 
visant la satisfaction de ces besoins, 
acquièrent une spécificité qui appelle 
dès lors la conception d’un régime ju‑
ridique spécial et approprié. 

Dès lors, dans notre hypothèse, 
ces biens devraient‑ils eux aussi être 
considérés comme fondamentaux et, 
partant, juridiquement « spéciaux » ? 
Nous franchissons là une frontière qui 
conduit vers un tout autre paysage. La 
reconnaissance de biens fondamen‑
taux conduirait immanquablement à 
réinterroger la propriété et sans doute 
à la dépasser. On peut donner une 
idée de ce monde avec l’exemple du 
régime juridique de l’eau dont le Qué‑
bec s’est doté en 2009.

17 Par une décision rendue le 19 mai 2005 sur le fondement de l’article 44, in fine, de la 
Convention de Washington, le CIRDI a admis les mémoires présentés par des ONG qui faisaient 
valoir que le contentieux affectait l’intérêt général et les droits fondamentaux des personnes 
vivant dans la zone proche de Buenos Aires. Il a estimé que « the factor that gives this case 
particular public interest is that the investment dispute centers around the water distribution 
and sewage systems of a large metropolitan area, the city of Buenos Aires and surrounding 
municipalities. Those systems provide basic public services to millions of people and as a result 
may raise a variety of complex public and international law questions, including human rights 
considerations. Any decision rendered in this case, whether in favor of the Claimants or the 
Respondent, has the potential to affect the operation of those systems and thereby the public 
they serve. These factors lead the Tribunal to conclude that this case does involve matters of 
public interest of such a nature that have traditionally led courts and other tribunals to receive 
amicus submissions from suitable nonparties. This case is not simply a contract dispute between 
private parties where nonparties attempting to intervene as friends of the court might be seen as 
officious intermeddlers ». 

18 F. Collart Dutilleul (dir.), De la terre aux aliments, des valeurs au droit, éd. Inida‑Lascaux, 
sept. 2012 (http://www.inida.eu).
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La loi de 2009 sur le caractère col‑
lectif des ressources en eau19 rompt 
avec l’approche globale adoptée 
jusqu’ici pour lui préférer une approche 
sectorielle associant les pouvoirs pu‑
blics et les populations concernées. 
En plus d’énumérer des droits et des 
devoirs à l’attention des justiciables20, 
cette loi‑cadre reconnaît expressé‑
ment l’eau comme un bien « d’intérêt 
vital » et définit un régime juridique 
singulier : qualifiée d’élément du « pa-
trimoine commun de la nation québé-
coise »21, sa gestion relève de l’État 
défini comme « gardien des intérêts 
de la nation dans la ressource eau ». 
L’eau échappe ainsi à tout régime ju‑
ridique fondé sur la propriété, privée 
comme publique. Elle est placée sous 
la garde de l’État qui agit à l’instar 
d’un fiduciaire pour la protection et la 
sécurisation des ressources en eau, 
dans l’intérêt de tous.

Ce régime que le Québec a choi‑
si d’appliquer à l’eau pourrait aussi 
s’étendre mutatis mutandis à cer‑
taines terres vitales pour des popu‑
lations identifiées, aux semences de 
base, en particulier céréalières, aux 
variétés composant la biodiversité, au 
vivant22…

La question, en réalité, renvoie 
dans un premier temps à celle, plus 
large, des biens communs qui se 
trouvent aux côtés des biens publics 
et des biens privés. Elle amène inévi‑
tablement à réfléchir sur la propriété 
et sur le monopole qu’elle induit. Car 
la propriété, c’est l’exclusivité pour 
un seul et donc le droit de rejeter les 
autres au‑delà des frontières. Dans 
cette perspective, la solution de l’État 
gardien et de ce bien qui n’est ni pro‑
priété de l’un ni propriété de l’autre 
parce qu’il n’est pas un objet de pro‑

19 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protec‑
tion, LRQ, c C‑6.2, entrée en vigueur le 18 juin 2009 et modifiée depuis. Un premier cap avait 
été franchi en 2006, au Québec, avec l’adoption de la loi sur le développement durable (LRQ, c 
D‑8.1.1, entrée en vigueur le 19 avril 2006 ; le Canada a également adopté une loi fédérale sur 
le développement durable en 2008 ; L.C. 2008, ch. 33). Le texte, qui vise à « instaurer un nou-
veau cadre de gestion au sein de l’Administration afin que l’exercice de ses pouvoirs et de ses 
responsabilités s’inscrive dans la recherche d’un développement durable », a défini 16 principes 
qui orientent, en toutes circonstances, l’action des autorités publiques. Parmi eux, on trouve la 
protection de l’environnement, l’efficacité économique, la participation et l’engagement des ci‑
toyens, la « subsidiarité » (« les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité ») ou encore la prévention ainsi que la précaution, étant entendu que le droit 
à la santé et à la qualité de vie, le premier d’entre eux, transcende les quinze autres.

20 Principe « utilisateur‑payeur » (Section II, §1), principe de prévention (Section II, §2), prin‑
cipe de réparation (Section II, §3), principes de transparence et de participation (Section II, §4).

21 Section I.
22 Il serait en effet opportun de penser la propriété, et plus largement le droit foncier, de 

manière distincte pour les zones urbaines et les zones rurales, et/ou pour les zones agricoles à 
vocation alimentaires et les autres.
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priété du tout, provoque des change‑
ments de paradigme en profondeur. 
Relèvent de la catégorie des biens 
communs ces biens qui doivent, par 
nature, être transmis à la généra‑
tion suivante et il revient au droit de 
faire en sorte que cette transmission 
s’opère tout en encadrant l’usage que 
l’on peut en faire aujourd’hui. 

De nombreuses définitions ont été 
proposées pour le concept de bien 
commun23. On observera d’ailleurs 
qu’il a souvent été réduit de ma‑
nière simpliste, comme l’a fait Garett 
Hardin24, à une concurrence avec 
la propriété privée25. En réalité, les 
questions soulevées par la défores‑
tation massive, l’excès d’intrants, le 
gaspillage de l’eau, la surexploitation 
des ressources naturelles, la bio‑pi‑
raterie peuvent tout autant se poser 
en termes de biens communs qu’en 
termes d’appropriation privée. La pro‑
priété peut être privée ou publique, in‑
dividuelle ou collective, relative ou ab‑

solue, exclusive d’usages concurrents 
ou ouverte à des usages co‑existants. 
Il est donc parfaitement possible d’op‑
timiser un droit de la propriété qui 
borne les pouvoirs du propriétaire 
avec l’intérêt général et l’intérêt d’au‑
trui26, un droit qui définit un mode de 
gouvernance de la propriété adapté 
à la spécificité et à la rareté des res‑
sources naturelles concernées27 ou 
encore un droit qui assigne à la pro‑
priété une fonction sociale28. Il est 
pareillement possible d’organiser juri‑
diquement la gouvernance des biens 
communs de manière à assurer une 
productivité choisie, en préservant la 
quantité et la qualité des ressources 
naturelles. Ce qui importe, ce sont les 
valeurs véhiculées plus que les voies 
juridiques empruntées.

En réalité, qu’ils aient vocation à 
s’épanouir dans le monde de la pro‑
priété ou en dehors, l’essentiel réside 
dans l’affirmation selon laquelle les 
produits agricoles ne sont pas des 

23 Principalement dans la littérature économique ; v. not. E. Ostrom, Gouvernance des biens 
communs – Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Révision scient. L. Baechler, 
éd. de Boeck, 2010. 

24 The tragedy of the Commons, Science, 13 déc. 1968, vol. 162, n° 3859, p. 1243 et s.
25 V., par ex., A. Çoban, « Entre les droits de souveraineté des États et les droits de propriété : 

la régulation de la biodiversité », A contrario 2004/2, vol. 2, p. 138, http://www.cairn.info/resume.
php?ID_ARTICLE=ACO_022_0138

26 V. not. un discours de Robespierre : Propositions d’articles additionnels à la déclaration 
des Droits de l’Homme et du citoyen, 24 avril 1793.

27 V. E. Ostrom, op. préc.
28 V. L. Duguit, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, conférences 

faites à l’École des Hautes Études Sociales, Paris, Alcan, 2e éd., 1911, p. 17 ; Les transformati-
ons générales du droit privé depuis le code Napoléon, 2e éd., Réimpr. éd. La Mémoire du Droit, 
1999, p. 147.
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marchandises comme les autres. Né‑
cessaires pour assurer la sécurité ali‑
mentaire des populations, elles pour‑
raient donner lieu à la création d’une 
« exception alimentaire » qui serait 
au moins aussi légitime que l’est l’ex‑
ception culturelle qui existe au sein du 
système commercial international29. 
Ce qui vaut pour l’esprit ne vaut‑il pas 

pour le corps et ce qui est jugé impor‑
tant pour la sauvegarde de la culture 
ne l’est‑il pas encore plus pour la sau‑
vegarde de la vie ? Mais est‑ce suffi‑
sant pour penser un droit spécial pour 
ces biens spéciaux ? Ceci est une 
autre histoire, qui aura sans aucun 
doute sa place dans le programme 
Lascaux.

29 La raison d’être de l’exception culturelle, qui est née pendant l’Uruguay Round, est de 
placer la culture à la marge du commerce international. Tout son mérite réside dans l’affirmation 
d’une volonté politique de faire du bien culturel un bien qui ne relève pas intégralement de la lo‑
gique des biens marchands. V., par ex., C. Germann, « Diversité culturelle à l’OMC et l’UNESCO 
à l’exemple du cinéma », RIDE, n° 3, 2004, p. 325.
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Emergența noului Sud 
și „petro‑diplomația” 
antiamericană
 Liviu Mădălin Neacșu 

La începutul celui de‑al III‑lea mile‑
niu, din punct de vedere al confruntării 
geostrategice, aceasta survine în zile‑
le noastre nu doar datorită sentimen‑
tului de insecuritate al principalilor 
actori mondiali, ci implicit, datorită pe‑
nuriei de resurse, generată prin dez‑
voltarea intensivă a mai multor actori 
statali/nonstatali; iar în zilele noastre, 
goana după resurse are trei compo‑
nente majore: energetică, alimentară 
şi de apă. Pe fondul antagonismului 
real, datorat competiţiei pentru resur‑
sele globale ce sunt limitate, Statele 
Unite caută a se folosi de puterea şi 
influenţa mondială pentru a limita ac‑
cesul altora la resursele şi tehnologiile 
ce ar putea ameninţa poziţia singula‑
ră de superputere. La rândul său, în 
cadrul unui joc psihologic, celelalte 
puteri emergente intenţionează răs‑
punsul asimetric, căutând a specula 
punctele sensibile ale potenţialilor 
adversari. Exercitarea unilaterală a 
supremaţiei conduce la creşterea te‑

merilor celorlalţi actori internaţionali şi 
are potenţialul de a accelera resenti‑
mentele până la un nivel de la care se 
poate degenera într‑o izolare pericu‑
loasă pentru Statele Unite ‑ resursele 
sale nefiind inepuizabile.

Relaţia ambiguă a SUA cu restul 
Americii Latine se datorează în mare 
parte exercitării unei hegemonii regio‑
nale din partea Washingtonului, vechi 
de aproape două secole, căci Statele 
Unite ameninţă în mod inevitabil inte‑
resele riveranilor prin puterea sa fără 
precedent în istorie. Pe lângă acest 
aspect, se adaugă aversiunea con‑
tra economiei capitaliste și mai ales 
al practicilor corporatiste (impunerea 
măsurilor liberal‑darwiniste). Astfel, 
până la sfârşitul secolului XX, poate 
doar cu excepţia Asiei de Sud‑Est, 
America Latină a fost continentul care 
a avut cel mai mult de suferit datorită 
contactului direct cu SUA. Eşecuri‑
le reformelor economice neolibera‑
le înfăptuite la insistenţele Statelor 
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Unite printre majoritatea statelor la‑
tino‑americane, între anii ’80‑’90, au 
intensificat opoziţia faţă de Consen‑
sul de la Washington (set de politici 
neoliberale) şi a condus la o renaştere 
regională pentru sprijinul acordat pan‑
americanismului.

De aceea, în ultimele două decenii, 
America Latină a fost văzută ca parte 
a unui spectru politic emergent, intitu‑
lat „Noul Sud”. Orientarea ideologică 
cuprinde majoritatea națiunilor lati‑
no‑americane, sceptice în privința im‑
plicării Statelor Unite la sud de granița 
sa și care au văzut în Consensul de la 
Washington un model neadecvat pen‑
tru dezvoltarea economică regională. 
Apare clar că, atâta timp cât va exista 
antagonismul dintre cei prea săraci şi 
cei prea îndestulaţi, se va produce o 
divizare perpetuă între Nord şi Sud – 
recenta scindare care a înlocuit‑o pe 
cea existentă dintre Est şi Vest (din 
vremea Războiului Rece).

Noua elită politică sud‑america‑
nă, aleasă în întregime într‑un mod 
democratic, nu consideră opţiunea 
pentru politicile de stânga ca fiind 
importul perimatei revoluţii comu‑
nist‑cubaneze, ci doar respingerea 
neoimperialismului şi a încălcării su‑
veranităţii naţionale, prin elaborarea 
unor premize proprii de dezvoltare și 
autoguvernare. Apetitul sud‑american 
pentru stânga politică este explicabil 
în măsura în care politicile neorea‑

liste și neoliberale impuse de SUA la 
nivel regional au generat o mai mare 
polarizare geografică şi intersocială a 
bogăţiei ori privilegiilor, exact ceea ce 
stânga politică încearcă a reduce.1 În 
consecinţă, statele latino‑americane 
se orientează din ce în ce mai preg‑
nant către întâlnirile de tipul celor de 
la Porto Alegre (Brazilia), unde Foru‑
mul Social Mondial s‑a întrunit prima 
oară în 2001, cu scopul întâlnirilor 
deschise pentru grupări politice sau 
mişcări sociale ce se opun neolibera‑
lismului darwinist ‑ sub lozinca „Este 
posibilă o lume diferită!”. Reprezintă 
locul de întâlnire al naţiunilor Sud‑ului, 
ca reacţie a crizei structurale din sta‑
tele Nord‑ului şi ca loc al medierii între 
Nord‑ul postindustrial şi Sud‑ul emer‑
gent.

Opţiunea guvernelor Americii de 
Sud, care nu era nici antiamericană, 
nici anticapitalistă, s‑a reorientat prin 
suportul mişcării populare, pentru na‑
ţionalizarea industriilor strategice şi 
centralizarea puterii politice – încer‑
când replicarea modelului de succes 
al economiei chineze de astăzi. Se 
intenţionează prin aceste mijloace 
protejarea drepturilor muncitorilor, ale 
fermierilor locali şi salvgardarea re‑
surselor naturale de la nivel regional, 
în dorinţa valorificării proprii. Aversi‑
unea societăţilor sud‑americane faţă 
de politicile neoliberale şi practicile 
economice monopoliste ale corporaţi‑

1 Immanuel Wallerstein, Declinul puterii americane, Bucureşti, Incitatus, 2005, p. 193.
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ilor din SUA, i‑au determinat pe politi‑
cienii latino‑americani să se concen‑
treze mai degrabă în jurul „Grupului 
de la Rio” ori Summit‑ului Ibero‑Ame‑
rican de la Madrid, decât cooperarea 
prin intermediul Organizaţiei Statelor 
Americane (OSA) – dominată de Sta‑
tele Unite. Tendinţa a fost consolidată 
prin crearea unei serii noi de orga‑
nisme regional‑politice, aşa cum ar 
fi UNASUR ori Comunitatea Statelor 
din America Latină şi Caraibe. În pa‑
ralel, statele Americii de Sud au boi‑
cotat participarea la al IV‑lea Summit 
al Americii din 2005 care preconiza 
sprijinul SUA pentru crearea Zonei de 
Comerţ Liber din America. 

Totodată, piaţa reorganizată a 
Americii Latine este văzută la începu‑
tul lui 2013 ca oportunitate comercială 
pentru UE şi China, nu doar pentru in‑
vestitorii din SUA (Brazilia, Argentina, 
Peru şi Chile având rate de creştere a 
economiei de 4‑5%). Astfel, este pro‑
babil ca o clasă socială de mijloc spo‑
rită să rezulte în urma investițiilor pen‑
tru acapararea de resurse aparținând 
și altor centre de putere, decât cel 
exercitat până acum exclusiv de către 
SUA. 

Dacă în timpul Războiului Rece 
reprezentanții revoluției violente co‑
munist‑mondiale Fidel Castro și Che 
Guevara (adepți ai exportului de co‑
munism) au fost opozanții cei mai 
vizibili ai Washingtonului, în ultimul 
deceniu, poate cel mai vocal lider an‑

tiamerican din America de Sud a de‑
venit preşedintele socialist şi naţiona‑
list Hugo Chavez. Cunoscut mai ales 
pentru retorica prolifică anti‑Bush, se 
considera pe sine continuatorul re‑
voluţiei continentale a lui Simon Bo‑
livar. Lider al Partidului Socialist Unit 
din Venezuela, H. Chavez şi‑a urmat 
propria ideologie politică intitulată Bo‑
livarianism şi proclamată „socialism al 
secolului XXI‑lea”, concentrându‑se 
pe implementarea unor reforme so‑
cialiste ca parte a unui proiect social, 
cunoscut sub numele de Revoluţia 
Bolivariană. 

Intern, şi‑a sprijinit amplele progra‑
me sociale prin creşterea fondurilor 
publice ‑ obținute cu ajutorul politicilor 
de naţionalizare, aplicate sectoarelor 
cheie ale economiei. A obținut astfel, 
consolidarea sănătăţii, sporirea gra‑
dului de educaţiei şi reducerea semni‑
ficativă a sărăciei. Ca politică externă, 
a fost adeptul unei „petro‑diplomaţii” 
regionale şi al unui antiamericanism 
militant. Aura de „etern comandant 
luptător” s‑a datorat populismului, 
originii militare, precum şi luptei cu 
un cancer necruţător. Pentru State‑
le Unite, H. Chavez a subminat timp 
de 15 ani consemnele Washingtonu‑
lui, prezentându‑se ca un model de 
succes (într‑o variantă îmbunătăţită) 
a regimului de la Havana, și plasat 
în afara controlului economic al SUA, 
FMI şi Băncii Mondiale (BM). Deşi 
blamat pentru comportamentul său 
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atipic, acesta a reprezentat liderul in‑
contestabil al stângii contemporane, 
iniţiind în Americă Latină un socialism 
amalgamat cu naţionalism, anarhism 
și populism. 

Contrându‑se inclusiv cu regele 
Juan Carlos al Spaniei și Barak Oba‑
ma, era exuberant pentru un preşedin‑
te de stat, combinând jignirile cu ode, 
cântece sau poezii. În esenţă, popula‑
rul Chavez a fost produsul frustrărilor 
acumulate în urma eşecului de a ex‑
tinde beneficiile bunăstării produse de 
industria petroliferă asupra maselor. 
Orientarea sa politică a avantajat in‑
tern mai mult populaţia amerindiană, 
săracă şi rurală, decât pe hispanici, 
investitorii străini sau locuitorii mediu‑
lui urban; a instaurat stabilitatea poli‑
tică în Venezuela (naţiunea sud‑ame‑
ricană în care au avut loc un număr 
record de lovituri de stat) și a reuşit 
mutarea unor importante procente ale 
populaţiei urbane în mediul rural (prin 
alocări de pământ şi cote de cereale 
date gratuit de la stat). Concesiile po‑
puliste, alimentează şi astăzi cu com‑
bustie vitală demagogia electorală 
remanentă din epoca Chavez, legiti‑
mându‑i stilul autoritar în ochii multora 
dintre concetăţenii săi. 

Venezuela nu este şi nu a fost un 
stat comunist (dictatorial), aşa cum 
este cazul Cubei, deoarece Constitu‑
ţia venezueleană garantează dreptul 

cetăţenilor la pluripartitism, alegeri 
libere, proprietate privată şi libera in‑
formare, asociere ori gândire. Incon‑
venientul îl constituie aici un sistem 
de guvernare autoritar, birocratic şi 
monopolist (asemănător cu cel rus); 
regimul chavist a venit la putere prin 
alegeri libere repetate, graţie unei 
campanii şi propagande agresive, dar 
convingătoare – însă nu printr‑o re‑
voluţie violentă, lovitură de stat, puci 
militar ori insurgenţă armată.

Oricât de deranjaţi au fost lati‑
no‑americanii de bravada internă ori 
retorica antiamericană bombastic 
afişată în plan extern ‑ caracterizată 
uneori de intelectualii sau afaceriştii 
regionali ca izbucniri iraţionale, mes‑
chine şi provocatoare de o manieră 
inutilă ‑, pentru majoritatea popoare‑
lor sud‑americane Chavez apărea ca 
un simbol al sfidării SUA, aşa cum 
Castro se înfăţişa pe la jumătatea se‑
colului trecut: analogia biblică a unui 
„David” latino‑american care se opu‑
ne lui „Goliat” nord‑american. Oricât 
de haotice şi ne‑liberale, uneori chiar 
la limita legalităţii, ar fi fost programe‑
le sale economice, latino‑americanii 
consideră ostilitatea SUA faţă de gu‑
vernul de la Caracas ca un indiciu al 
refuzului de a accepta reorganizarea 
relaţiilor de putere: Statele Unite apar 
ca sprijinind democraţia numai când 
„ticălosul lor câştigă alegerile”.2 

2 Julia E. Sweig, Secolul Antiamerican, Bucuresti, Tritonic, 2006, pp. 158‑159. 



76

Explicaţia se regăseşte în faptul 
că inegalitatea veniturilor a scăzut, iar 
venezuelenii mai săraci au beneficiat 
real de pe urma rezervelor de petrol 
ale ţarii, prin programele sociale im‑
puse. Astfel, evoluţia ţării depinde de 
parametrii care sunt analizaţi. Com‑ Com‑
parativ cu regimul de dinainte, intens 
blamat pentru corupţie exacerbată 
şi flagrantă inechitate socială, se 
consideră că perioada 1999‑2012 
constituie un oarecare avantaj pentru 
majoritatea populaţiei. Cu toate că par‑
cursul economic al Braziliei se anunţă 
superior modelului chavist, discursul 
populist şi antiamerican al liderilor de 
la Caracas a reuşit camuflarea aces‑
tui impediment. Deşi, planează sus‑ planează sus‑
piciuni că banii obţinuţi din resursele 
de petrol ale ţării au fost adesea irosiţi 
ineficient, prin incompetenţă, corupţie 
sau inițiative diplomatice nerealiste ‑ 
țara fiind aproape împinsă către rece‑
siune ‑, viaţa sub Chavez pare a se 
fi îmbunătăţit vizibil până în prezent, 
un aspect ce nu trece neobservat în 
perioadele electorale. 

Populismul alocărilor bugetare ca 
reţetă preferată de politică internă a 
lui Chavez a cunoscut o extensie şi pe 
plan extern, unde şi‑a folosit veniturile 
căpătate din petrol pentru a cumpăra 
sprijin politic din străinătate. Pentru 
creşterea influenţei externe, guver‑
nul de la Caracas a încuviinţat diplo‑
matic ambiţiile nucleare ale Iranului, 
alături de Bolivia, Ecuador şi Nicara‑

gua. La rândul său, turneul întreprins 
de Mahmud Ahmadinejad în America 
Latină din ianuarie 2012, a inclus Ve‑
nezuela (ambele state fiind membre 
OPEC), Cuba, Nicaragua şi Ecuador. 
Astfel, Iranul caută a eluda izolarea 
internațională impusă de accelerarea 
programului său nuclear prin strânge‑
rea relaţiilor cu puţinii aliaţi rămaşi.

Visând la un SATO pentru Ame‑
rica Latină (ipotetică „Organizaţie a 
Tratatului Americii de Sud”), Chavez 
a reușit formarea ALBA, ca o alianţă 
bloc anti‑imperialistă [antiamericană]. 
La ea au aderat până acum Cuba, Ni‑
caragua, Ecuador și Bolivia, la care 
se mai adaugă insulele caraibiene 
Antigua, Barbuda, Dominica, St. Vin‑
cent şi Grenadine. Din 2005, Vene‑
zuela aderă și la MERCOSUR (Piaţă 
Comună a Sudului), înființată de Bra‑
zilia alături de Argentina, Uruguay, 
Paraguay, la care se adaugă Bolivia, 
Chile, Columbia, Ecuador şi Peru cu 
statut de membri asociaţi.

În octombrie 2012, Chavez a câş‑
tigat alegerile prezidențiale cu cel mai 
strâns rezultat electoral din cariera sa. 
Dar sănătatea nu i‑a mai permis înde‑
plinirea până la final al acestui al IV‑lea 
mandat; în martie anul curent, Chavez 
a pierdut bătălia cu necruțătorul can‑
cer și vicepreşedintele numit de el, 
Nicolas Maduro (fost şofer de autobuz 
şi lider sindical), i‑a succedat la putere 
în aprilie, declarând public intenţia de 
a continua politica de naţionalizare 
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a economiei venezueliene. Totuși, 
acesta a câștigat alegerile cu un scor 
electoral la limită, obținând 50,7% 
din voturi, iar contracandidatul său 
49,1%. Opoziţia a cerut renumărarea 
voturilor şi protestele au izbucnit pe 
străzi, unde s‑au înregistrat ciocniri 
între trupele Gărzii Naţionale şi mii de 
studenţi. Cu toate acestea, Consiliul 
Naţional Electoral a hotărât că rezul‑
tatul votului este ireversibil și a cerut 
venezuelenilor să respecte verdictul 
urnelor În străinătate, preşedintele 
rus Vladimir Putin ori liderul cubanez 
Raul Castro l‑au felicitat pe Maduro, 
în ciuda victoriei sale controversate.

Dar, rezultatul ultimelor două scru‑
tine prezidenţiale are potenţialul de 
a provoca în viitorul apropiat un cli‑
mat de tensiune, confirmându‑se 
că ţara a devenit profund divizată 
după 14 ani de revoluţie socialistă ‑ 
care trădează o scădere a ponderii 
„chavismului” chiar şi în Venezuela. 
Noul preşedinte, adept al continuării 
revoluţiei pentru popor, are de înfrun‑
tat numeroasele probleme economice 
cu care ţara se confruntă: deficit al 
comerţului, piaţa neagră, industrie 
fragilă (altă dată deschisă concurenţei 
internaţionale) şi penuria unor materii 
prime sau de alimente, create fie prin 
intermediul exproprierilor, fie prin con‑
strângeri administrative. Totuși, par‑
cursul dovedit de cariera lui Maduro 
pare a stigmatiza activitatea privată 
şi a căuta întărirea rolului deţinut de 

stat ca principal investitor. În Venezu‑
ela există întreprinderi private, însă 
ele îşi datorează activitatea contrac‑
telor atribuite de stat. De aceea, pe 
viitor se pune problema alegerii între 
dezvoltarea unei economii capitaliste 
viabile şi a unei social‑democraţii sau 
consolidarea unui stat socialist şi atât, 
într‑o continuă ciclicitate a „epocii 
Chavez”.

Deocamdată, este prematur, a se 
stabili dacă ţara va continua pe calea 
bolivarismului (cum preconizează ar‑
mata și succesorii politici ai carisma‑
ticului Chavez) ori se va democratiza 
politic şi liberaliza economic (într‑o 
atitudine de deschidere faţă de SUA). 
Până atunci, un important segment 
din societate este marcat de naţiona‑
lism şi anticorporatism, nedorindu‑şi 
întoarcerea la un regim politic de 
dreapta care le aminteşte de un trecut 
economic infam și nesigur. 

După implozia URSS, Fidel Castro 
şi‑a găsit un puternic sprijin econo‑
mic în Venezuela lui Hugo Chavez. 
Prin sprijinul acestei alianţe (expertiză 
contra petrol), după o scurtă perioa‑
dă de reformă, lui Fidel Castro i s‑a 
permis revenirea la dominanta ideolo‑
giei comuniste. Embargoul economic 
american asupra insulei cubaneze a 
fost neîncetat păstrat după 1962, iar 
preluarea puterii de către fratele mai 
mic, Raul Castro, a iniţiat un plan de 
reformă până acum inconsistent, dar 
care reflectă dificultăţile interne ale 
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ţării. Însă, uşoara deschidere spre li‑
beralizarea pieţei interne este departe 
de a transforma ţara într‑o naţiune a 
abundenţei, așa cum tinde să ajungă 
China Populară. Spre deosebire de 
utopistul Fidel Castro, „pragmaticul” 
Raul a încetat în plan mediatic şi pro‑
pagandistic a mai juca cartea naţiona‑
listă, adică să critice propagandistic 
Statele Unite pentru eşecul falimentar 
al Cubei. Dimpotrivă, SUA a profitat 
tacit de pe urma atitudinii conciliante 
a regimului Raul Castro: baza ameri‑
cană de la Guantanamo, deşi aflată în 
concesiune pe teritoriu cubanez, şi‑a 
putut desfăşura activitatea în deplină 
linişte, fără a fi vreo clipă stânjenită. 
Pe scurt, cei doi frați Castro au rezis‑
tat la putere, căci împreună au ştiut a 
se adapta prezentului, aducând îna‑
poi trei lucruri pe care Fidel le abolise 
în 1959: turismul, spiritul antrepreno‑
rial şi dolarii diasporei. 

În Bolivia, Evo Morales, aflat la pu‑
tere până în prezent printr‑un al doi‑
lea mandat (început în 2009), este 
adeptul măsurilor economice de stân‑
ga, naţionalizând industria minieră, a 
telecomunicaţiilor, petrolului şi gaze‑
lor. Noile organisme de stat au fost 
curând obligate să vândă produsele 
la preţuri controlate şi exporturile au 
fost permise doar după acoperirea 
pieţei interne. În septembrie 2008 l‑a 
acuzat pe ambasadorul SUA, Philip 

Goldberg, de a conspira împotriva de‑
mocraţiei, prin instigare la nelinişti so‑
ciale, motiv pentru care a fost expul‑
zat. În replică, guvernul Statelor Unite 
a expulzat ambasadorul bolivian la 
Washington. În gest de solidaritate 
cu preşedintele Evo Morales, liderul 
venezuelean a expulzat ambasadorul 
american din Caracas, Patrik Duddy, 
adresându‑i‑se acestuia în public, prin 
intermediul canalelor media, „Du‑te la 
dracului de o sută de ori!”. În paralel 
şi‑a rechemat propriul ambasador de 
la postul din SUA.3 

De asemenea, Morales a criticat 
intervenţia NATO din Libia (2011) şi 
a solicitat retragerea Premiului No‑
bel pentru Pace acordat lui Obama în 
2009. În cadrul campaniilor electorale 
s‑a declarat public un admirator al lui 
Fidel Castro şi Hugo Chavez, militând 
împotriva bazelor militare america‑
ne de pe teritoriul naţional şi a luptei 
duse contra narco‑culturii sub îndru‑
marea Washingtonului. Preşedintele 
Morales a afirmat, că războiul împo‑
triva drogurilor reprezintă în realitate 
o camuflare a intereselor geopolitice, 
geostrategice şi geoeconomice ale 
SUA în regiunea latino‑americană. 

Cu toate acestea, Evo Morales re‑
prezintă la nivel naţional aspiraţia po‑
pulară de înlocuire a foştilor oligarhi 
cu conducători indigeni, într‑o ţară 
care în ultimii ani a devenit a doua 

3 „Chavez acts over US‑Bolivia row”, în BBC News, Londra, din 12 septembrie 2008.
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mare rezervă de gaz natural din con‑
tinentul sud‑american. Având origini 
ţărăneşti, amerindiene şi provenind 
din rândurile sindicatelor care mili‑
tează pentru legalizarea consumului 
frunzelor de coca, ex‑deputatul a fost 
arestat, întemniţat şi torturat de către 
autorităţile din Bolivia ce cooperau 
înainte de 2006 cu Drug Enforcement 
Administration (DEA), pentru insti‑
garea la revoltă şi acţiuni subversive 
împotriva autorităţilor statului. Ulteri‑
or, Morales nu s‑a mai dovedit a fi un 
prieten al Casei Albe. Cu toate că, în 
Bolivia ‑ cu ajutorul CIA ‑ a fost lichidat 
revoluţionarul comunist de origine ar‑
gentiniană şi cetăţenie cubaneză Che 
Guevara (1967) pentru că mesajul 
său nu a prins printre țăranii îngrijorați 
de colectivizarea agricolă din Cuba 
post‑revoluţionară, retorica lui Mora‑
les, îndreptată contra neoliberalismu‑
lui, neocolonialismului şi neoimperia‑
lismului, a demonstrat adeziunea pu‑
blicului intern la asemenea mesaje în 
primii ani ai mileniului III. 

Între 1980 şi 2005, Ecuadorul a fost 
obligat să plătească cu 50% din PIB 
împrumuturile externe ale anilor ’70; 
în 2006, fostul ministru de interne de‑
misionar, Rafael Correa, devine pre‑
şedinte, datorită popularităţii gestului 
său de a decreta datoriile cumulate 
faţă de BM şi FMI ca fiind nelegitime. 
După investire, a hotărât ca veniturile 
din petrol ale ţării să fie redistribuite 
în proporţie de 80% pentru sănătate, 

educaţie, cercetare ori crearea de noi 
locuri de muncă şi doar un procent de 
20% să fie acordat ratelor de restitui‑
re a datoriei externe. În 2008, R. Cor‑
rea şi‑a asumat alianţa cu Venezuela 
chavistă, datorită crizei diplomatice 
Andine. Armatele celor două ţări şi‑au 
postat împreună trupele la graniţa 
cu Columbia, în replică la urmărirea 
şi eliminarea mai multor membrii ai 
gherilei FARC de către forţe armate‑
le reunite columbiano‑americane pe 
teritoriul ecuadorian. În plus, Ecuado‑
rul a ameninţat cu amânarea reînno‑
irii concesiunii pentru baza militară a 
SUA din Manta – al cărui contract de 
zece ani urma să expire în noiembrie 
2009. Criza a fost mediată de Grupul 
de la Rio, prin reconcilierea unanimă 
a celor trei naţiuni, dar conducerea 
Ecuadorului a rămas constant critic la 
adresa SUA şi a aliaţilor acesteia. 

Ulterior, Correa a declarat public 
că nu va mai permite existenţa pe 
teritoriul naţional a niciunei baze mi‑
litar‑americane, până când SUA nu 
va fi de acord cu amplasarea uneia 
omologe pe teritoriul Statelor Unite. 
Efectuându‑şi studiile superioare în 
Statele Unite, s‑a declarat admirator 
al nivelului de dezvoltare şi demo‑
craţie nord‑americană, însă a criticat 
politicile externe ale Washingtonului, 
declarându‑le destabilizatoare pentru 
America Latină. Prin aceste declaraţii 
publice, Correa a adăugat Ecuadorul 
triunghiului antiamerican vorbitor de 
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limba spaniolă format din Cuba, Ve‑
nezuela şi Bolivia. În 2012, Ecuadorul 
i‑a acordarea de azil politic liderului 
WikiLeacks, controversatul Julien As‑
sange, adăpostindu‑l în sediul consu‑
latului ecuadorian de la Londra până 
astăzi. 

În Nicaragua post‑sandinistă, 
președintele Daniel Ortega a făcut 
alianţe cu socialiştii Americii Latine 
(mai ales cu Chavez), a înscris țara 
în „Alianţa Bolivariană” a Americii de 
Sud și a strâns legăturile cu lideri 
anti‑SUA din mediului internaţional, 
aşa cum ar fi Mahmud Ahmadinejad 
‑ cu ocazia unei vizite la Teheran de‑
clarând că ambele revoluţii (islamică 
şi bolivariană) se înfrăţesc prin car‑
acterul lor justiţiar şi anti‑imperialist. 
Totodată, a strâns relaţiile diplomatice 
cu Federaţia Rusă, Nicaragua deve‑
nind al doilea stat după Moscova care 
a recunoscut independenţa Abhaziei 
şi a Osetiei de Sud – state rezultate în 
urma războiului ruso‑georgian (2008). 
În criza Andină a rupt relaţiile cu Co‑
lumbia (aliat al SUA în cadrul luptei 
antidrog), în semn de solidaritate cu 
Ecuadorul, şi a exprimat condoleanţe 
familiei liderului columbian al FARC 
ucis, Manuel Marulanda. Cu ocazia 
crizelor economice din 2000 şi 2009, 
a declarat că acestea reprezintă 
pedeapsa divină pentru abuzuri‑
le săvârşite de capitalism în lume. 
Căpătând o dată cu reinvestirea în 
funcţia prezidenţială o mai mare doză 

de realism politic, a menţinut relaţiile 
economice atât cu Republica China 
(Taiwan), cât şi cu Republica Populară 
Chineză şi a răspuns criticilor SUA pri‑
vind sporirea traficului de stupefiante 
din ţara sa cu pretenţia majorării su‑
melor primite de la Washington pentru 
combaterea acestui flagel. În 2011 a 
fost unul dintre foarte puţinii lideri care 
l‑au încurajat pe Muammar Gaddafi în 
demersul de a rezista la putere, chiar 
în ciuda condamnărilor internaţionale 
ale ONU şi a intervenţiei NATO. 

Sprijinul acordat de Washington 
pentru guvernul dictatorial al lui Al‑
berto Fujimori în Peru, contra rebelilor 
maoişti, a ieşit în evidenţă ca element 
ce sublinia că agenda de securitate 
americană continuă să prevaleze faţă 
de capacitatea democratică a SUA de 
a reînnoi emisfera sudică. De aceea, 
Ollanta Humala a făcut promisiuni 
electorale populiste pentru câştigarea 
alegerilor în faţa contracandidatei Kei‑
ko Fujimori (fiica lui A. Fujimori). Deși, 
se doreşte menţinerea sustenabilităţii 
economice prin aplicarea măsurilor 
de dreapta, gestionarea programelor 
sociale se face cu expertiza stângii 
politice; la fel ca şi în cazul menţinerii 
relaţiilor cu întreg cuprinsul continen‑
tal, adică atât cu SUA ori Brazilia, cât 
şi cu Venezuela sau Cuba. 

În Uruguay, primul preşedinte de 
centru‑stânga, Tabaré Vázquez, a vi‑
zitat Cuba lui Raul Castro, a cumpă‑
rat arme iraniene eludând embargoul 
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ONU asupra Teheranului şi a primit 
oferta achiziţionării de petrol venezu‑
elan la preţuri avantajoase; în iunie 
2009, Vázquez – curtat diplomatic de 
preşedintele bolivian Evo Morales – 
a anunţat sprijinul pentru delistarea 
frunzelor de coca din categoria de 
„drog periculos”.4 La 1 martie 2010, 
Vasquez a fost înlocuit de José Mu‑
jica, un fost militant de stânga care a 
petrecut aproape 15 ani de detenție 
pentru că în anii ’60 (în timpul regimu‑
lui militar) devenise un lider important 
al gherilei Tupamaros (inspirată din 
exemplul revoluţionarilor cubanezi 
„Barbudos”). Considerat unul dintre 
cei mai „săraci” preşedinţi din lume 
pentru că îşi donează 90% din salariu 
organizaţiilor de caritate, trăieşte în‑
tr‑o fermă austeră şi conduce un Vo‑
lkswagen Beetle.5 A căutat disocierea 
de stilul de guvernare autoritar al lui 
H. Chavez şi exotic aparţinând lui E. 
Morales, orientându‑se mai mult spre 
modelul politic socialist‑democrat al 
brazilianului Lula da Silva.

În Paraguay, fostul episcop cato‑
lic de stânga Fernando Lugo, adept 
al teologiei eliberării (sinergie a mar‑
xismului cu creștinismul) şi admira‑
tor al lui Che Guevara, a încheiat 61 
de ani de guvernare conservatoare. 
Lugo s‑a declarat public încă din ti‑

nereţe împotriva abuzurilor dictatori‑
ale ale regimului generalului Stross‑
ner (sprijinit de SUA până în 1985) şi 
pentru aceasta a fost exilat la Roma. 
Între 1994‑2006, Lugo a fost episco‑
pul diecezei San Pedro, iar pentru 
implicarea sa socială a fost denumit 
„episcopul săracilor”. Lugo şi‑a dat 
demisia din eparhia San Pedro pe 11 
ianuarie 2005, când a cerut laicizarea 
pentru a putea candida ca preşedinte 
al statului, iar în aprilie 2008 a câşti‑
gat alegerile prezidenţiale. A declarat 
că nu va accepta salariul prezidenţial 
deoarece „aparţine unor oameni mult 
mai umili” şi i‑a încurajat pe politicienii 
echipei sale guvernamentale să facă 
la fel. A ţinut să se distanţeze de con‑
ducătorii de extremă‑stânga din Ame‑
rica Latină, concentrându‑se mai mult 
pe inegalitatea socială din Paraguay 
şi punând accentul pe transparenţă, 
alfabetizare, într‑ajutorarea bolnavilor 
sau a celor înfometaţi. Din moment ce 
Lugo nu este căsătorit, a anunţat nu‑
mirea surorii lui mai mari, Mercedes 
Lugo, drept Prima Doamnă a Para‑
guayului. Tot el a numit‑o şi pe Marga‑
rita Mbywangi, o membră a grupului 
etnic Aché, drept ministru al afacerilor 
indigene – ca prima persoană indige‑
nă care deţine o asemenea poziţie în 
Paraguay.6

4 „Uruguayos aprueban con 80% gestión presidencial de Tabaré Vázquez”, în Abrebrecha.
com, din 22 decembrie 2009. 

5 Rory Carroll, “Former guerrilla Jose Mujica favourite in Uruguay election”, în The Guardian, 
25 Octombrie 2009. 

6 Richard Gott, „Rise of the Red Bishop”, în The Guardian, 10 aprilie 2008.
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În 2001, Luiz Inácio Lula da Silva, 
vechi susţinător al stângii, fost mun‑
citor metalurgist şi lider de sindicat 
arestat de mai multe ori, devine pre‑
şedintele ales democratic. Din dorin‑
ţa menţinerii pieţei libere departe de 
pretenţiile ideologiei economice de 
stânga în Brazilia, G. W. Bush a optat 
la momentul respectiv pentru sprijinul 
politic acordat reprezentantului inte‑
reselor oligarhice de pe „K” Street, 
versiunea locală a finanţiştilor bursieri 
din Wallstreet. Curând după rezultatul 
alegerilor (care aducea în premieră 
un conducător de stânga în fruntea 
statului), neoconservatorii americani 
s‑au grăbit să avertizeze asupra pre‑
tenţiilor nucleare ale Braziliei, de obţi‑
nere a unui loc permanent în Consiliul 
de Securitate sau impunerea de trupe 
braziliene pentru menţinerea păcii sub 
mandat ONU în Haiti. În viziunea po‑
liticienilor neorealişti din SUA, aceste 
încercări temerare de politică externă, 
ar fi plasat potenţial Republica Brazili‑
ană într‑o axă a răului sud‑americană, 
alături de Cuba şi Venezuela. 

Suspiciunile au fost alimentate de 
comparaţia lui Silva a proiectului SUA 
pentru Zona de Comerţ Liber a Ameri‑
cilor (NAFTA) cu o tentativă de anexi‑
une economică. Isteria mediatică din 
Statele Unite s‑a atenuat numai după 
încheierea unui acord între guvernul 
Lula şi FMI pentru menţinerea unui 

surplus bugetar sănătos. Cu toate 
acestea, Lula da Silva a refuzat im‑
plicarea Braziliei în destabilizarea Ve‑
nezuelei lui Chavez, a militat pentru 
eliminarea embargoului impus Cubei, 
pentru intensificarea eforturilor spre 
realizarea păcii în Orientul Mijlociu 
şi a menţinut legături politice la nivel 
regional cu E. Morales, R. Correa şi 
F. Lugo. În ciuda politicilor interne de 
stânga, cu ţinta pe eradicarea sărăci‑
ei supradimensionate, a plătit integral 
datoriile Braziliei faţă de FMI şi Clu‑
bul de la Paris, lăsând ţării la sfârşitul 
mandatului său (2010) un excedent 
bugetar de 260 mld. $. Dilma Vana 
Rousseff, militantă fermă de stânga, 
i‑a succedat ca preşedinte lui Lula da 
Silva, fiind prima femeie care îndepli‑
neşte în Republica Federativă a Bra‑
ziliei această funcţie. Cu tendinţe so‑ Cu tendinţe so‑Cu tendinţe so‑
cialiste încă din tinereţe, a participat 
în timpul loviturii de stat din 1964 la 
acţiuni extremiste de stânga ale ghe‑
rilelor urbane ce înfruntau dictatura 
militară instaurată în ţară, motiv pen‑
tru care D. Rousseff a fost întemniţată 
şi torturată între 1970‑1974. Membră 
a Partidului Muncitorilor, a fost numi‑
tă în 2005 Şefă a Cabinetului Preşe‑
dinţiei Republicii şi în octombrie 2010 
a câştigat alegerile prezidenţiale cu 
56% din voturi.7

Nestor Kirchner, necunoscut ante‑
rior ca politician, a devenit celebru pe 

7 „Dilma é a primeira mulher presidente do Brasil”, în Globo.com, din 1 noiembrie 2010.
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plan intern datorită opoziţiei – în pre‑
mieră pentru Argentina – faţă de coor‑
donatele politico‑economice impera‑
tiv trasate de FMI şi neoliberalii de la 
Washington. Criticile sale au fost sus‑
ţinute în parte de către Joseph Stiglitz 
(fostul economist‑şef al BM) care s‑a 
opus măsurilor FMI pentru Argentina 
şi a sugerat ţării o cale independen‑
tă în timpul crizei economice dintre 
1999‑2002. Bush Junior şi FMI con‑ Bush Junior şi FMI con‑Bush Junior şi FMI con‑
siderau în schimb, că multiplicarea 
locurilor de muncă din domeniul sec‑
torului privat ar putea reuşi calmarea 
pieţei libere, și fără intervenţia statu‑
lui. Astfel, administraţia G.W. Bush 
a refuzat ideea unui „plan Marshal” 
pentru Argentina, preferând să acuze 
conducerea argentiniană de corupţie, 
cheltuieli excesive şi un sistem defec‑
tuos de impozitare ori privatizare.

Între 2003‑2007, preşedinţia lui 
Nestor a devenit notabilă pentru că 
a reuşit scăderea dramatică a sără‑
ciei şi şomajului, reforma asigurărilor 
sociale, investiţii majore de stat în 
locuinţe ori infrastructură, cheltuieli 
mai mari privind cercetarea ştiinţifică 
sau educaţia, precum şi creşteri sub‑
stanţiale ale salariilor reale ce ulteri‑
or au restartat consumul intern.8 La 
28 octombrie 2007, soţia lui, Cristina 
Fernández de Kirchner, i‑a succedat 

în calitate de preşedinte – ca prima 
femeie în această funcţie din isto‑
ria argentiniană. Cu toate că au fost 
acuzați împreună pentru deturnare de 
fonduri şi polarizarea socială internă 
(stârnită de polemica asupra măsu‑
rilor politico‑social‑economice adop‑
tate) ori tactici peronist‑naţionaliste 
în plan extern (faţă de suveranitatea 
Insulelor Falkland), familia Kirchner a 
fost văzută ca parte a spectrului po‑
litic de stânga emergent în America 
Latină. Falimentarea Argentinei și a 
Indoneziei (suprapusă aproape simul‑
tan în Asia de Sud‑Est) au condus la 
discreditarea şi moartea Consensului 
de la Washington. După alegerea de‑
mocratului Obama, atitudinea argen‑
tinienilor față de SUA s‑a schimbat, 
indicii cercetărilor efectuate atenuând 
procentul nefavorabil până la cel mult 
o opinie generală divizată: 41% favo‑
rabili Statelor Unite contra 42% ne‑
favorabili, asemănător cu procentele 
populației chineze de respondenți la 
aceeași întrebare.9 

Micile state insulare din Marea 
Caraibelor au rupt relaţiile bilatera‑
le cu SUA în timpul administraţiei G. 
W. Bush, datorită intervenţiei militare 
din Republica Haiti (1995). Bush şi‑a 
manifestat din plin aversiunea faţă 
de preotul de stânga Jean‑Bertrande 

8„Argentina ‑ US Bilateral Relations: An historical perspective and future challenges. Latin 
American Program”, în Wilsoncenter.org, 4 decembrie 2003. 

9 Pew Global Attitudes Project (2002‑ 2013), “Opinion of the United States. Do you have a 
favorable or unfavorable view of the U.S.?”, din 2013.
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Aristide, devenit din ce în ce mai au‑
toritar şi care convinsese administra‑
ţia W. Clinton să‑i permită revenirea 
la putere, după ce fusese răsturnat în 
1994 de presiuni exercitate din par‑
tea Statelor Unite. De aceea, cele 
douăsprezece ţări au votat în bloc la 
OSA împotriva iniţiativelor pentru re‑
giune aparţinând SUA (aşa cum ar fi 
Zona de Comerţ Liber a celor două 
Americi sau adoptarea de sancţiuni 
economice contra Venezuelei). Oda‑
tă cu investirea sa, Obama şi‑a făcut 
cunoscut demersul pentru o nouă eră 
de parteneriat între cele două emisfe‑
re americane, fără închistarea în dez‑
bateri ideologice perimate. Însă, prio‑
rităţile interne şi externe ale legislati‑
vului din SUA s‑au dovedit a fi altele: 
Camera Reprezentanţilor au anulat 
fondurile pentru 2012 alocate OSA, 
datorită faptului că Secretarul General 
cilian Hose Miguel Insulza (social‑de‑
mocrat) a fost acuzat de complicitate 
cu autocraţi ca Hugo Chavez faţă de 
încălcările democratice privind liber‑
tatea media şi pentru că ambasadorii 
Statelor Unite din Venezuela, Ecua‑
dor şi Bolivia au fost expulzaţi în legă‑
tură cu scandalul reîntoarcerii Cubei 
în cadrul OSA (absentă a organizaţiei 
de peste 50 ani). Michael Shifters (de 
la Inter‑American Dialog) afirmă că 
congresul SUA a aprobat restituirea a 
49 mil. $ (60% din bugetul funcţional 

OAS) doar pentru că, deşi nu inspiră 
încredere la Washington, rămâne sin‑
gura organizaţie diplomatică regiona‑
lă din care SUA face parte şi prin care 
are influenţă asupra apărării libertăţi‑
lor şi democraţiei în regiune.

Astfel, la „Întâlnirea Americii din 
Trinidad‑Tobago”, din aprilie 2009, 
emergenta societate latino‑america‑
nă de orientare neobolivariană a dorit 
întărirea legăturilor regionale pentru a 
se adresa Statelor Unite pe o singură 
voce, amplificată. Printre altele, blo‑
cul sud‑american a refuzat semnarea 
oricărui document în absenţa Cubei.10 
Dacă acest gen de atitudine va fi co‑
piat şi de alte continente, hegemonia 
SUA riscă a fi serios ameninţată în re‑
stul lumii.

Sfârșitul Războiului Rece a făcut 
ca modernizarea să se dovedească, 
la nivel regional, distinctă de moder‑
nizarea liberal‑capitalist‑democratică 
preconizată prin procesul globalizării, 
iar Lumea Nouă spaniolo‑portugheză 
de după 1991 s‑a caracterizat prin 
predilecţia de a coopera pe baza afi‑
nităţilor culturale comune care conduc 
la alianța naţiunilor înrudite. Prăbuşi‑
rea comunismului sovietic a presupus 
pretutindeni sfârşitul istoriei cunoscu‑
te şi victoria universală a democraţiei 
liberale. Cu toate acestea, există mul‑
te forme de etatist, autoritarism, naţi‑
onalism şi socialism care se doresc a 
fi îmbrăţişate la nivel local. Este o in‑

10 Alfredo Prieto, „Everybody But Cuba”, în Havana Times.org, 15 aprilie 2009,.
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solenţă a gândi că, datorită prăbuşirii 
comunismului sovietic, toate naţiunile 
se vor grăbi să îmbrăţişeze liberalis‑
mul occidental, iar comerţul liber şi 
libertatea comunicaţiilor vor conduce 
garantat către pacea dintre state şi 
prosperitatea de la nivel local. Influxul 
de capital străin şi deschiderea acce‑
lerată ori forţată a pieţelor au poten‑
ţialul de a stimula antiamericanismul, 
politicile neoliberale atrăgând nevoia 
implicării statului în societate (eta‑
tism) şi economie (protecţionism). Din 
acest punct de vedere, antiamerica‑
nismul stârnit în America Latină este 
considerat ca fiind istoric, moștenit.11 

În ciuda beneficiilor conferite de 
avansul tehnologiei, părerea sceptici‑
lor din America Latină a fost că epoca 
globalizării a determinat adesea spo‑
rirea avuţiei celor bogaţi, sărăcirea 
clasei de mijloc şi adâncirea inechităţii 
faţă de cei săraci; iar aceasta pentru 
că scopul politicilor economice neoli‑
berale s‑a dovedit a fi reglementarea 
muncii astfel încât, capitalul să nu 
mai fie nevoit a negocia cu muncitorii 
asupra repartizării profiturilor sporite. 
Desigur, adepţii globalizării păreau a 
crede că ceea ce era potrivit pentru 
economia SUA, era potrivit şi pentru 
restul lumii aflate în dezvoltare; însă, 
s‑a demonstrat că aplicarea acestor 

reforme mai aveau nevoie de câteva 
generaţii de măsuri structural‑interne 
și că ele nu ar putea fi implementa‑
te grăbit, fără o puternică implicare a 
statului în economie (pentru crearea 
de infrastructură, forţă de muncă ca‑
lificată etc.).

Cu toate că, ideologia socialis‑
tă fusese tolerată în Europa şi Asia 
după sfârşitul celui de‑al II‑lea Război 
Mondial, manifestările de stânga au 
fost contrate viguros de SUA pe toată 
suprafaţa Americii de Sud şi a arhipe‑
leagului Caraibean. Această tendinţă 
de realism politic („purifi care ideologi‑„purifi care ideologi‑purificare ideologi‑
că”) a fost impusă atât din dorinţa de 
îngrădire a comunismului internaţio‑
nal, cât şi din aspiraţia tendenţioasă 
de a bloca avansul stângii împotriva 
dreptei politice – printr‑o manifestare 
în oglindă a opoziţiei feroce emanată 
de la Kremlin împotriva dreptei în Eu‑
ropa Cortinei de Fier.12 Chiar dacă a 
existat în universului latino‑american 
un consens unanim asupra necesităţii 
reformării politico‑social‑economice, 
mai puternicul vecin nord‑american 
s‑a opus în permanenţă îndeplinirii 
acestui deziderat conform aspiraţiilor 
interne, prin exercitarea permanentă 
la nivel local a unor tendinţe hegemo‑
nice. Ca o consecinţă directă a trecu‑
tului recent, cu excepţia Mexicului ori 

11 Robert O. Keohane, Peter J. Katzenstein, Anti-Americanisms in World Politics, Ithaca/Lon‑
dra, Cornell University Press, 2006, p. 308.

12 Noam Chomsky, America în Căutarea Dominaţiei Globale: Hegemonie sau Supravieţuire, 
Bucureşti, Antet, 2003, pp. 181‑183.
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a Columbiei, nucleul creat prin afinităţi 
personale şi legături apropiate, a mili‑
tat după 1991 pentru ample programe 
de implicare a statului în economie 
(prin subvenţii de Stat, naţionalizări 
sau măsuri sociale sporite), desfiinţa‑
rea bazelor americane din regiune ori 
eliminarea embargoului economic im‑
pus Cubei de peste 50 de ani și ajuta‑
rea integrării statului comunist insular 
în circuitul internațional, după modelul 
reușit al Chinei Populare. 

Rezultă că SUA, la începutul nou‑
lui mileniu, nu se mai poate baza pe 
America Latină spre a obţine sprijinul 
necesar diseminării în restul lumii a 
principiilor capitalismului pieţei libere 
sau agenda de securitate proprie. În a 

doua campanie din Irak, micul El Sal‑
vador a fost singura ţară latino‑ame‑
ricană care a trimis trupe în deşertul 
irakian, iar Mexic şi Chile au votat în 
cadrul Consiliului de Securitate ONU 
împotriva intenţiilor SUA de a ataca 
militar regimul de la Bagdad. Fără 
îndoială, evenimentele simbolizează 
sfârşitul dominaţiei politice incontes‑
tabile exercitată de SUA în America 
Latină, pentru că, în majoritatea aces‑
tui continent, cu finanțarea Venezu‑
elei și consilierea Cubei, se produce 
după 1991 o reaşezare, în care stân‑
ga nonviolentă vine la putere cu mari 
ambiții de schimbare, prin alegeri de‑
mocratice. 



Confluenţe
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Petrol, resurse și 
Venezuela
Eloy Torres Román 

Aproape întreg secolul XX, petrolul 
a dominat economia mondială. Puține 
țări, fără norocul de a‑l avea în subsol, 
au reușit să se dezvolte exponențial. În 
vreme ce altele, care l‑au avut, trăiesc 
prinse în capcană de blestemul aces‑
tor resurse. E o lume divizată între țări 
inteligente și cele care și‑au irosit oca‑
ziile, țări consumatoare și cele care 
au petrol și alte resurse, dar care nu 
ajung la gradul de dezvoltare al unor 
țări consumatoare. Această relație ne 
arată o imagine complexă în care ființa 
umană se întreabă: Ce sunt resurse‑
le? Fie ele regenerabile sau nu. În fața 
acestei întrebări, ființa umană, în era 
modernă, a adoptat, conform afirmației 
lui Bertrand Russell, un etalon de ade‑
văr universal și impersonal, creând, ca 
urmare, răspunsul: resursele sunt ele‑
mente care aduc beneficii societății, 
căci generează valoare pentru servicii 
și bunuri. Acestea sunt: pământ, mun‑
că și capital. 

În opinia noastră, distincția regene‑
rabile/ neregenerabile este arbitrară. 
Primele sunt naturale, regenerându‑se 

în timp scurt. Cu toate că, și acestea 
pot suferi daune produse de om sau de 
natura nemiloasă. Celelalte, care pot 
fi naturale, au caracter limitat și finit. 
Exploatarea lor abuzivă duce necesar 
la epuizarea lor. De exemple, petrolul 
și cărbunele, printre altele. Lumea se 
zbate între a consuma irațional și a ad‑
ministra rațional resursele, fie regene‑
rabile sau neregenerabile. Inteligența 
umană ne obligă să identificăm ce tre‑
buie să înțelegem prin resursă. Acest 
lucru e necesar pentru că mai există 
o resursă: resursa umană. E vorba 
de resursa care constituie capitalul 
antreprenorial, adică organismul care 
se constituie prin desfășurarea unei 
multitudini de activități și de alocări de 
resurse. Astăzi resursa umană este o 
valoare foarte mare. Teoriile moderne 
administrative ne învață că resursa 
umană este un generator de bogăție. 
Cunoașterea este astăzi hrana resur‑
sei umane. 

Alvin Toffler ne spune în extraordi‑
nara sa carte „Powershift”: „În epoca 
cuptoarelor se presupunea că mun‑
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citorii cunoșteau puține lucruri im‑
portante și că informația, publică sau 
confidențială, era la dispoziția unui 
număr redus de persoane: specialiști 
sau factori de comandă. Astăzi, dim‑
potrivă, putem să dovedim că mult din 
ceea ce se întâmplă într‑o firmă e des‑
tinat să genereze noi cunoștințe care 
să completeze și să transforme sim‑
plele date în informație și cunoștințe. 
Pentru a obține asta, angajații «impor‑
tă», «exportă» și «transferă» date și 
informație în mod constant.” (Toffler, 
Alvin,1990, Powershift. p.194).

Cum se poate ajunge la cunoaștere 
este, de asemenea, o resursă, care, 
cu toate că provine din mintea umană, 
poate și trebuie clasificată, în opinia 
mea, drept neregenerabilă. Resursele 
naturale (petrolul, cărbunele) devin 
resurse, primesc acest titlu, pentru 
că prezintă interes pentru om. Toate 
aceste resurse se încadrează într‑un 
complex pe care omul îl creează, pen‑
tru a impune un fapt social: munca. 

 Acest lucru se vede în multe for‑
me: în condițiile specifice modernității 
ca economie de piață, botezată de 
Marx, capitalism. Trebuie să se pro‑
ducă pe scară mare. Natura impune 
condițiile sale omului ca el să poată 
continua să existe. Dar nu e de ajuns 
ca natura să facă act de prezență, e 
necesar ca omul să o domine. Aici 
apare resursa umană, neregenerabi‑
lă. Căci cunoașterea îi permite resur‑
sei umane să simplifice și să domine, 

nu numai natura, ci și condițiile pe 
care ea le impune.

Secolul XX, conform lui Eric Hobs‑
bawm, a trăit traumatica experiență 
de a conviețui în două planuri. Pri‑
mul a fost sedimentul său natural. O 
sută de ani calendaristici parcurși cu 
normalitate. In timp ce al doilea plan, 
a fost foarte bogat în evenimente. O 
perioadă (1917‑1991) a fost marca‑
tă de o viteză lentă în cunoașterea 
în serviciul omului. Exista un factor 
care împiedica un progres mai rapid: 
ideologia. Secolului XX a fost scena 
a două războaie mondiale, milioa‑
ne de morți, a numeroase conflicte 
regionale, stimulate de factori din 
afara acestor regiuni, căci era epo‑
ca bipolarității, când totul a fost ide‑
ologizat în serviciul puterilor care se 
confruntau: URSS și SUA, secondate 
de sateliții lor care participau modest 
sau plini de frenezie. Exista și celălalt 
război mondial: complicat și original: 
războiul rece, în care toate resursele 
erau implicate. Bipolaritatea presupu‑
nea că tot ceea ce producea pagube 
unuia dintre adversari era automat un 
câștig pentru rival. Ca urmare, resur‑
sele s‑au transformat în trofee pentru 
toți cei în conflict. Indiferent de nu‑
mele dat fenomenului: imperialism, 
neocolonialism, suveranitate limitată, 
ideea era de a submina puterea de 
decizie a unora în favoarea celorlalți. 
Toți râvneau la resurse. Ce se întâm‑
pla cu resursa umană? A devenit un 
trofeu pentru unele țări.
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Cât timp a existat o lume divizată, 
capitalismul oferea venituri mai bune 
decât cele din lagărul socialist. O 
mare parte din „resursele umane” pă‑
răsea țările socialiste din motive ideo‑
logice, pentru a găsi libertatea care nu 
exista în țara lor. Libertatea de a trăi, 
de a se bucura de viață, de a călători 
și, fundamental, libertatea de a crea. 
În lagărul comunist, ideologizarea era 
dusă la absurd, limitând posibilitatea 
de cunoaștere și informare, dăunând 
dezvoltării resurselor umane. S‑au 
pierdut decenii din cauza ideologizării 
științelor. Informatica era considerată 
„un produs” dubios al politicii capita‑
liste. 

În secolul XX, așa cum am spus, 
resursa energetică cea mai impor‑
tantă a fost petrolul. Odată încheiat 
războiul rece și secolul XX, lumea a 
moștenit anumite condiționări ce pri‑
vesc resursele. În opinia mea, resur‑
sele sunt considerate ca atare în mă‑
sura în care omul are nevoie de ele. 
Astăzi e foarte necesară, dar mâine?

Pentru Venezuela, resursele natu‑
rale, în particular petrolul, au devenit 
un blestem. Explicația o găsim în di‑
namica impusă prin decizia discutabilă 
a lui Simón Bolívar care (prizonier al 
unor circumstanțe care îi amenințau 
puterea) a semnat un decret, la 24 oc‑
tombrie 1829, în care a reeditat vechea 
concepție provenită de la o Spanie 
fascinată de credința că Regele este 
stăpân atotputernic, inclusiv pe sub‑
sol. Decretul susținea că subsolul este 

proprietate a statului, în consecință 
bogățiile subsolului sunt privilegiu și 
monopol al statului venezuelan. Pe‑
trolul, minereurile ca aurul și argintul, 
„metale perfecte”, resurse epuizabile, 
sunt privilegiul exclusiv al statului. 

În acest sens, Venezuela e un stat 
gestionat de guverne aureolate de 
credința că sunt stăpâne peste toa‑
te resursele țării. Renovabile sau nu. 
Guvernele, fără excepție, au acapa‑
rat resursele pentru a le distribui în 
funcție de interesele lor. Secolul XX 
a fost pentru Venezuela secolul „ren‑
tismului” exacerbat. Statul s‑a trans‑
format în furnizor de slujbe, gardian, 
medic, agent turistic, agenție de eve‑
nimente festive, constructor de case 
și alte lucruri. Un totalitarism care pu‑
tea fi mai mult sau mai puțin democra‑
tic în funcție de viziunea ideologică a 
guvernanților. Această situație a durat 
din 1958 până în 1998. Apoi, cu Cha‑
vez, situația totalitară s‑a radicalizat 
prin participarea militarilor care, de 
atunci, au guvernat foarte rău țara.

Cu tot caracterul de stat „rentist”, 
alimentat de petrol, trebuie spus 
că din 1958 a fost inițiată o politică 
susținută de formare a resurselor 
umane. S‑a ajuns la nivele educative 
extraordinare. 

Civilizația atinsă în 50 de ani grație 
petrolului devine azi foarte precară. 
După 1999 a început un proces con‑
tinuu de degradare, ajungându‑se la 
o stare generalizată de nesocotire a 
legilor, în care domnește o singură 
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lege, a celui mai corupt. Absolventul 
de universitate se zbate într‑o capca‑
nă. Nu poate lucra în sectorul public 
dacă nu e implicat direct sau nu dă 
dovezi clare de adeziune la procesul 
revoluționar. Nu poate lucra în secto‑
rul privat, din ce în ce mai restrâns, 
care e hăituit de o serie de legi ”soci‑
aliste”, populiste, care fac imposibilă 
eficiența economică. 

Desigur secolul XXI nu e, evident, 
secolul XX. Încărcătura ideologică 
care a condiționat puterea în relațiile 
internaționale nu e aceeași. Dar, când 
se credea că lumea a scăpat de comu‑
nism, a apărut această turmă de mili‑
tari ca să construiască un socialism de 
secolul XXI. Factorii de dinamizare a 
politicii internaționale s‑au schimbat. 
Venezuela e singură. Astăzi se obser‑
vă cum resursele energetice, natura‑
le, renovabile sau nu, sunt în mâinile 
acestor ucenici ai diavolului. Cel mai 
grav este că resursele monetare, ni‑
ciodată văzute în țară, din cauza po‑
sesiei petrolului și nu a producției de 
petrol, au fost iresponsabil risipite spre 
a promova o specie de Internațională 
comunistă bolivariană, care în afară de 
faptul că a răspândit corupția în nume‑
le lui Marx și Engels, n‑a lăsat nimic 
material în urmă. Nimic în educație, 
construcție de școli, nici măcar o piață, 
drumuri, case, industrii, nimic. Se spu‑
ne că acest proces bolivarian pare un 
ciclon care a pustiit țara.

Cât despre resursele umane, se 
observă o fugă de creiere în creștere: 

medici, ingineri, arhitecți, muncitori 
calificați care nu se vor mai întoarce. 
Ceea ce ne duce la întrebarea: la ce 
folosește să ai petrol, fier, magneziu, 
aur, diamante, teren excelent pentru 
agricultură, apă din abundență(aurul 
albastru, cum i se spune) dacă nu 
există personal? Care să poată ges‑
tiona ce oferă natura. 

Din nefericire, Venezuela este o 
țară mit. Ea s‑a alimentat cu mitul mi‑
litar și cu cel democratic. Ambele au 
eșuat din vina venezuelanilor înșiși 
care n‑au știut să se pună în valoare 
ca resurse umane. Ei preferă să ur‑
meze mitul care apare în fiecare mo‑
ment. Cum ar spune Mircea Eliade: „e 
puțin probabil ca o societate să poată 
renunța total la mit.” (Mircea Eliade, 
Mitos, sueños y misterios, Barcelona, 
Kairos, 2001). Venezuelanul se simte 
bogat știind că pământul său are re‑
surse regenerabile și neregenerabile. 
Nu se simte obligat să muncească 
susținut. Nu știe un adevăr evident 
pentru oricine: bogăția vine din mun‑
că. În acest moment, venezuelanii 
nu percep acest adevăr. Resursele 
umane, la fel ca alte resurse, se epu‑
izează. Azi, Venezuela traversează 
procesul existențial tragic prin care au 
trecut țările dominate de comunism, 
cel sovietic și cel național: nu e loc de 
întoarcere. Toți sunt vinovați, chiar și 
cei care s‑au opus regimului. Cei care 
au ales să fugă din Venezuela. Asta 
își dorește sufletul venezuelan și inte‑
lectualul, cel educat, resursa umană, 
să părăsească Venezuela. 



Fondul  
şi forma
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Copiii maltrataţi şi 
animalele, victimele 
absolute în ştiri
Sonia Cristina Stan

Există o tot mai vizibilă indignare la 
adresa ştirilor violente de la televizor, 
prezente în cote sufocante în jurnalele 
informative ale ultimilor ani, formaliza‑
te în cea mai mare parte în studii asu‑
pra receptării şi influenţei mass me‑
dia. De cele mai multe ori, abordările 
se limitează la această constatare, iar 
tonul este inerent prescriptiv. Pentru a 
putea explica de ce presa exploatea‑
ză astfel de informaţii, ar trebui să în‑
ţelegem câteva din resorturile intime 
ale acestui tip de jurnalism care pune 
accent pe emoţional. În cazul ştirilor 
de fapt divers de pildă, nu informaţia 
este exploatată, ci structuri mult mai 
profunde, care ţin de imaginar şi sim‑
bolic. Imaginarul este domeniul predi‑
lect al ficţiunii şi poate părea neaştep‑
tat ca el să apară în texte neficţionale, 

ba mai mult, declarat informative (şti‑
rile), dar asta doar aparent.

O prezenţă masivă şi constantă 
în jurnalele de ştiri de seară este cea 
a copiilor maltrataţi de către părinţi, 
educatori, protectori1. Este probabil 
una dintre cele mai vizibile invitaţii 
la o lectură de tip arhetipal a ştirilor. 
Copiii sunt întruchiparea inocenţei, iar 
«mama rea», în toate formele ei (edu‑
catoare, mamă, bunică, bonă, mătu‑
şă, ieşite din rolul lor presupus pro‑
tectiv), nu reprezintă, în aceste rela‑
tări, numai reactivarea unui străvechi 
arhetip, ci şi o ameninţare la adresa 
ordinii cunoscute a lumii: mamele ar 
trebui să‑şi iubească fiii, nu să‑i chinu‑
ie. În schimb, când este vorba despre 
vinovaţi, nu mai există ambiguităţi şi 
nici invitaţii la lecturi simbolice, nu se 

1 Acest articol foloseşte rezultatele propriei mele cercetări doctorale ‑ “Abordări ale faptului 
divers în emisiunile informative din România”. Ea a fost efectuată în anul 2012, cu un corpus de 
analiză de 11.000 de ştiri. Se poate consulta în biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială a Universităţii din Bucureşti.
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invocă hazardul sau soarta, vinovaţii 
sunt numiţi cu precizie şi aceştia sunt 
adulţii. Ştirile de acest gen (spre de‑
osebire de cele despre accidente de 
exemplu) sunt productive şi la nivel 
informativ, relevând realităţi socia‑
le care pot fi cunoscute şi din studii 
şi statistici, dar au cu siguranţă darul 
de a fi percepute ca lucruri concrete 
prin expunerea la televizor. Ba chiar, 
în unele cazuri, jurnalele revin peste 
un timp cu precizarea că autorităţile 
s‑au sesizat tocmai în urma vizionării 
unor astfel de ştiri. Informativ, situa‑
ţia se prezintă descumpănitor: prunci 
abandonaţi în spitale, aruncaţi imedi‑
at după naştere în canale, de pe po‑
duri, în şanţuri, copii ţinuţi neîngrijiţi, 
nemâncaţi, pradă sărăciei şi indife‑
renţei părinţilor, muşcaţi de animale, 
bone care bat la propriu copii de o 
şchioapă, învăţătoare care jignesc şi 
aplică «corecţii» demne de evul me‑
diu. Dacă ar fi să împărţim tematic 
astfel de informaţii, trei sunt domeniile 
în care acestea apar: copiii sunt victi‑
mele accidentelor, cruzimii sau negli‑
jenţei adulţilor.

Accidentele cărora le cad victime 
copiii sunt în marea lor majoritate cas‑
nice: copii opăriţi cu apă, sufocaţi în 
somn, căzuţi în vreun puţ sau de la fe‑
reastră, otrăviţi accidental cu produse 
toxice, victime ale incendiilor, înecuri‑

lor, muşcaţi de câini sau alte animale. 
Accidentele se petrec preponderent 
în mediul rural (există şi excepţii: copi‑
ii care cad de la balcon), în familii dez‑
organizate, sărace, sau cu părinţii ple‑
caţi la muncă în străinătate. Laitmo‑
tivul este următorul: copiii sunt lăsaţi 
nesupravegheaţi (singuri într‑o came‑
ră, încuiaţi în casă, în grija fraţilor mai 
mari), în timp ce mama (sau alt supra‑
veghetor) face şi alte treburi (spală, e 
plecată la magazinul din sat, ori pur şi 
simplu nu e atentă pentru ceva vre‑
me) sau este în stare de ebrietate, şi 
atunci se întâmplă evenimentul. Exis‑
tă şi o formă indirectă de vinovăţie a 
părinţilor, pe fondul sărăciei extreme, 
copiii trăiesc în condiţii mizere şi acci‑
dentele pot surveni chiar dacă părin‑
ţii îi supraveghează în cea mai mare 
parte a timpului: Bebeluş muşcat de 
şobolan. Caz cutremurător într‑o lo-
calitate dâmboviţeană. O fetiţă de nu-
mai două luni a fost muşcată de faţă 
de un şobolan. Copilul provine dintr‑o 
familie săracă (TVR 1, 17.11.2012). 
În secolele trecute, ştirile de fapt di‑
vers din Franţa relevau un fapt social 
confirmat de statistici: copiii‑victime 
ale accidentelor casnice erau în mare 
parte fii de ţărani şi uvrieri2. Se poate 
spune că din acest punct de vedere, 
în România, două secole mai târziu, 
nu sunt modificări semnificative. Sunt 

2 Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, Petits récits des désordres ordinaires. Les faits-divers dans 
la presse française des débuts de la IIIè République à la Grande Guerre, Paris, Editions Seli 
Arslan, 2004, p. 243
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mai rare cazurile de copii victime ale 
accidentelor casnice proveniţi din 
clasa medie sau orăşeni. Relatările 
despre accidentele casnice (dar nu 
numai) relevă un fapt social real: mai 
ales în mediul rural, în familiile săra‑
ce sau dezorganizate, părinţii nu sunt 
capabili să‑şi supravegheze copiii. În 
cazul înecurilor, este mai puţin vorba 
de o culpă a părinţilor, aici se invocă 
„ceasul rău”, clipa nefastă. Dar parcă 
şi acestea se întâmplă tot oamenilor 
nevoiaşi: Durere fără margini în fami-
lia unor oameni sărmani (...) O fetiţă 
de 12 ani s-a înecat într-un lac de 
agrement, sub privirile trecătorilor (...) 
Plecase împreună cu fratele ei ca să 
cumpere o pâine, dar au ajuns pe ma-
lul lacului şi s‑au gândit să facă o baie 
(ProTV, 30.04.2012). 

Crimele care implică victime copii. 
Copiii sunt victimele a două tipuri de 
crime: asasinate, însoţite de regulă de 
violuri comise de un individ din afara 
familiei şi crimele familiale: abando‑
nuri, pruncucideri, abuzuri, incesturi, 
rele tratamente. Între acestea, există 
cazurile de moarte cu o culpă difuză, 
nu e foarte clar cine se face vinovat 
de ele. Este cazul erorilor şi culpelor 
medicale colective: Un înger s-a ridi-
cat astăzi la cer. Ioana Nicoleta, copi-
la de numai 4 ani, care a murit după 
o doză de paracetamol injectabil a 
fost condusă pe ultimul drum (ProTV, 
23.05.2012).

Crimele apar însoţite de viol atunci 
când sunt comise de cineva din afara 
familiei, dar, în cele mai multe cazuri, 
când asasinul are legătură cu familia, 
crimele sunt un mod de răzbunare pe 
partenerul de viaţă sau un mod de a 
atrage atenţia, de regulă adultul cri‑
minal se sinucide şi el după ce comi‑
te asasinatul. Formula de operare a 
adultului este şi ea atât de întâlnită, 
încât televiziunile urmăresc şi cazu‑
rile de dispariţii care au toate datele 
unui viitor omor: Un bărbat a dispă-
rut de acasă cu copiii. Este bănuit că 
este capabil să‑i omoare pe cei mici 
(...) S‑a găsit maşina pe malul lacu-
lui Tarniţa, sunt căutaţi cu scafandri 
(ProTV, 28.02.2012). Sunt mai rare 
cazurile când acesta lasă şi un me‑
saj, de regulă acest lucru se face prin 
insinuări făcute apropiaţilor: Uitaţi‑vă 
bine, n‑o să mă mai vedeţi (ProTV, 
28.02.2012).

Violurile sunt expediate în cuvinte 
puţine, se respectă structura antiteti‑
că, cronologia faptelor şi descrierea, 
dar se folosesc eufemisme. Violul nu 
este numit ca atare decât în rare ca‑
zuri, de regulă se foloseşte expresia 
„a fost batjocorită”, iar calificativele 
pentru abuzatori sunt din sfera ani‑
malieră sau a naturii primitive: O copi-
lă de 11 ani din Iaşi a fost batjocorită 
de 8 brute. Era premiantă. A încercat 
întâi cu binişorul să o ducă la el, nu-
mai că fata nu i‑a răspuns la avansuri. 
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Aşa că a luat‑o cu forţa (Antena 1, 
21.12.2012).

Cazurile de abandon beneficiază 
de o expunere extrem de antitetică a 
situaţiei nefericite a nou‑născutului 
(se insistă pe fragilitatea şi e lipsa de 
apărare a victimei, dacă este părăsit 
în natură, aceasta este descrisă ca 
înspăimântătoare) în contrast cu lipsa 
de suflet a celei care i‑a dat viaţă, şi 
aici există o structură recurentă: mama 
fără suflet abandonează pruncul, aces‑
ta face faţă intemperiilor vremii sau si‑
tuaţiei, şi este salvat în mod miraculos 
chiar în ultima clipă de către cineva 
care trecea întâmplător pe acolo. Sunt 
anunţate autorităţile. Iată prototipul: 

Un bebeluş de doar o zi este în stare 
foarte gravă la spital, după ce mama 
lui l‑a abandonat în câmp, pradă unui 
frig năprasnic (...) Două adolescente 
l‑au găsit în această dimineaţă pe bă-
ieţel, dezbrăcat şi înlemnit de frig (...) 
Dacă mai stătea doar câteva minute, 
pe pământul rece şi umed de la ploa-
ia de azi‑noapte nu ar fi supravieţuit. 
Poliţiştii o caută peste tot pe cea care 
a fost în stare de aşa ceva (ProTV, 
13.05.2012).
Totuşi, de departe cele mai frecven‑

te ştiri sunt cele cu copii maltrataţi. Te‑
leviziunile comerciale prezintă în egală 
măsură cazuri de copii maltrataţi din 
mediul privat al familiilor, cât şi pe cele 
care se produc în mediul instituţional 
‑ şcoli, grădiniţe, creşe. Toate ştirile 
de acest tip beneficiază de o descrie‑
re amănunţită a suferinţelor la care a 
fost supus copilul, a rănilor şi leziuni‑

lor acestuia şi abundă de judecăţi cu 
privire la natura inumană a adultului şi 
consideraţii despre afectivitatea care îi 
lipseşte. Aceeaşi structură care mizea‑
ză pe antiteza profundă:

Caz revoltător la Vaslui. O fetiţă de 4 
luni a ajuns la spital cu piciorul rupt, 
după ce a fost bătută fără milă chiar 
de mama ei. Femeia mai are 8 copii 
care se află în grija statului, din ace-
leaşi motive. Acasă erau bătuţi şi ţinuţi 
nemâncaţi. Abia venită pe lume, copi-
la a trecut prin chinuri greu de supor-
tat şi pentru un adult. Nu a avut parte 
de niciun dram de iubire părintească. 
Mama ei a bătut‑o crunt şi a trântit‑o la 
pământ de mai multe ori până i‑a rupt 
un picior. Biata copilă a găsit abia în 
spital dragostea de care ar fi avut ne-
voie acasă (ProTV, 18.04.2012).
Cele două televiziuni comerciale 

analizate (ProTV şi Antena 1) dis‑
pun de un discurs şi un registru ex‑
trem de apropiate pentru a expune 
aceste cazuri. Aproape că nu există 
diferenţiere. Variantele narative sunt 
şi ele identice, cu formule romantice 
care trimit la romanele lui Dickens, 
Hector Malot sau ale lui Edmondo de 
Amicis, în care copiii săraci sau orfani 
sunt martirizaţi sau suferă de vitregiile 
sorţii. Uneori şi cadrul referenţial pare 
desprins tot din secolele XVIII‑XIX, 
dacă nu chiar evul mediu.

Un caz dureros cum sunt probabil mul-
te în satele noastre a ieşit la iveală în 
judeţul Iaşi. Cinci fraţi rabdă de foame 
şi trăiesc în mizerie, iar cel mai mititel, 
de un an şi patru luni este legat ade-
sea cu un cordon pe prispa casei şi stă 
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priponit cu orele fără niciun adult lângă 
el. Astăzi, plângea de mama focului, 
abandonat în soare cine ştie de când. 
Mătuşa copilului spune că nu are vre-
me să vadă de el, de când mama co-
piilor zace în spital, bătută şi violată de 
soţ. Băieţaşul plângea astăzi legat ca 
un câine în pridvor, fără nicio jucărie 
în jurul lui. Avea la îndemână un bi-
beron cu lapte, care de la căldură se 
brânzise, dar nimeni din familie nu s‑a 
sinchisit. Când l‑am găsit, şi tatăl şi 
mătuşa lui priveau senini la toată sce-
na şi aruncau întreaga vină pe mama 
băieţelului (ProTV, 23.05.2012).
Aceste ştiri fac apel deschis la mo‑

rală, calificând gesturile adulţilor şi 
fapta în sine cu adjective tari. Cazurile 
sunt revoltătoare, șocante, uluitoare, 
iar faptele de o cruzime strigătoare la 
cer, şocante, comportamentele incali-
ficabile etc. Adulţii abuzatori sunt ca‑
lificaţi drept „monştri” şi „nedemni de 
a fi părinţi”, de cele mai multe ori, în 
mod indirect, prin expunerea faptelor 
antagonice: copii bătuţi „chiar de că‑
tre părinții lor” este suficient pentru a 
crea o disonanţă şi o reacţie de revol‑
tă. Judecăţile şi opiniile sunt mai evi‑
dente decât în alte ştiri de fapt divers: 
Ferească Dumnezeu de oamenii care 
n‑au chemare să fie părinţi! (ProTV, 
16.04.2012). Cele mai directe acuzaţii 
la această secţiune sunt asupra ma‑
melor.

Când pedagogii, educatorii, profe‑
sorii, asistenţii sau părinţii sociali sunt 
abuzatorii, televiziunile comerciale 
sunt mai virulente în acuzaţii: Gest 

şocant din partea unor părinţi sociali 
care au bătut crunt un orfan (...) Fe-
rească Dumnezeu de oamenii care 
n‑au chemare să fie părinţi (...) Doi 
copii bătuţi oricum de soartă (...) Plă-
tiţi de noi toţi ca să îl educe şi să îl în-
grijească (ProTV, 16.04.2012). Este o 
temă predilectă mai ales pentru TVR 
1, care difuzează ştiri despre copii vic‑
time doar în această conjunctură care 
implică mediul instituţional. Redactare 
este echilibrată (chiar seacă) fără ac‑
cent nici pe victimă nici pe abuzator, 
nici pe rănile fizice sau psihice, nici pe 
emoţii: Învăţătoare acuzată de proxe-
netism la Constanţa. O învăţătoare de 
23 de ani a racolat o elevă de 13 ani 
pe care a obligat‑o să se prostitueze. 
Este acuzată de trafic de minori, pro-
xenetism, pornografie infantilă. Riscă 
cel puţin 5 ani de închisoare (TVR 1, 
24.10.2012).

TVR se ocupă preponderent de 
dimensiunea socială a acestor ca‑
zuri, chiar şi atunci când se petrec în 
mediul privat. Chiar dacă foloseşte 
aceleaşi calificative ca şi televiziunile 
comerciale (şocant, chinuitor, uluitor), 
televiziunea publică încearcă să expli‑
ce şi să contextualizeze informaţia: 

Chinuiţi de părinţi. Caz șocant în co-
muna Timișești din judeţul Neamț. Trei 
copii au fost bătuți până la sânge chiar 
de către părinții lor, care‑i țineau în 
condiții mizere. Ei sunt acum internaţi 
în spital şi vor fi daţi în grija unui asis-
tent maternal. Este doar unul din cele 
peste 200 de cazuri de violenţe asu-
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pra copiilor înregistrate în Neamţ nu-
mai anul acesta. Cei trei copii au fost 
internaţi la Spitalul din Târgu Neamţ. 
Medicii spun că erau bătuţi şi subnu-
triţi. (TVR 1, 25.10.2012)
Uneori, contextualizarea şi explica‑

rea cazului nu pot fi făcute, pentru că 
situaţia este nouă şi atunci TVR doar 
expune faptele (ele nu sunt descrise 
amănunţit ca la ProTV şi Antena 1), 
care au în acest caz un pronunţat ca‑
racter de alertă socială (expun o situ‑
aţie inedită la care autorităţile se pot 
sesiza): Comportament incalificabil 
pentru un cadru didactic la o clasă pri-
mară de la Liceul Nicolae Iorga din Bu-
cureşti. O învăţătoare îşi teroriza elevii 
cu jigniri greu de suportat chiar şi pen-
tru un om mare. Învăţătoarea, conside-
rată în mod paradoxal unul dintre cei 
mai buni dascăli din şcoală, îi înjura pe 
elevi, îi pedepsea şi îi înjosea. Rulează 
o înregistrare audio‑video în care se 
aude cum învăţătoarea îi spune elevu‑
lui: „Vai de mine, dar cât eşti de prost, 
măi copile! Foaaarte prost. Foaaarte 
prost!” (TVR 1, 30.10.2012). Se poate 
spune că TVR s‑a specializat în expu‑
nerea unor astfel de cazuri cu implica‑
ţii sociale: O învăţătoare i‑a lipit unui 
copil o bandă adezivă pe gură ca să 
nu mai deranjeze orele. Acesta avea 
sindromul Down (TVR 1, 18.12.2012). 
Sub titlul „Educaţie cu pastile”, TVR 
expune în aceeaşi manieră o altă situ‑
aţie: Un caz uluitor în judeţul Vaslui. O 
educatoare din localitatea Sălceni este 
acuzată de părinţi că‑i neglijează şi 

maltratează pe copii. Mai mult, aceas-
ta le‑ar fi dat preşcolarilor medicamen-
te pentru a‑i ţine liniştiţi la ore (TVR 1, 
04.11.2012), în care doar rezumă in‑
formaţia, fără alte considerente. 

În mediul privat, aceste cazuri nu 
sunt atât de neobişnuite. Părinţii le 
dau copiilor să bea alcool pentru a‑i 
linişti sau pur şi simplu pentru a le 
fi parteneri de pahar, victimele sunt 
preponderent din zona Moldovei: Bă-
utura face ravagii mai ales în famili-
ile sărace. Un copil de doi ani a fost 
dus în comă la spital după ce mama 
lui i‑a dat vin roşu în loc de lapte. La 
fel au procedat şi nişte părinţi din Iaşi 
care şi‑au aşezat copiii la masă ca 
pe nişte prieteni de pahar şi i‑au cin-
stit până când au căzut laţi (ProTV, 
16.04.2012).

O situaţie aparte a abuzurilor asu‑
pra copiilor o reprezintă cazurile în 
care părinţii îşi exploatează copiii de o 
manieră mai puţin vizibilă şi mai greu 
de pedepsit pentru autorităţi. Aceştia 
beneficiază de foloase materiale de 
pe urma situaţiei vulnerabile a copii‑
lor: alocaţii, ajutoare de stat: O fetiţă 
nevăzătoare de 10 ani este condam-
nată de propriii părinţi. Nu o trimit la 
şcoală ca să nu piardă ajutorul de 
însoţitor de pe urma copilului. Cu o 
seninătate comună cu inconştienţa, 
mama spune că îşi poate asuma ea 
rolul de educator: «Ştie poezii, ştie să 
numere». Dar nu înţelege că ei îi tre-
buie şcoală specială şi alfabet Braille 
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(ProTV, 28.05.2012). Tot la acest ca‑
pitol, se plasează şi cazurile în care 
copiii devin victime ale lipsei de infor‑
mare a părinţilor, neştiind că pot primi 
ajutor din afară, părinţii consideră un 
handicap, un neajuns, o boală ca pe 
un dat al sorţii şi nu cer ajutorul: 

Trei fraţi din Hunedoara, diagnosticaţi 
cu obezitate morbidă. Povestea celor 
trei fraţi este cutremurătoare. La nu-
mai trei ani, Andrei, mezinul familiei, 
cântăreşte 45 de kilograme, Denisa, 
sora lui de 6 ani, are 43, iar Mădălina, 
fata cea mare, are 7 ani şi 84 de kilo-
grame (...) Copiii de vârsta lor îi oco-
lesc (ProTV, 04.04.2012)
Concluzii. Ştirile despre copiii mal‑

trataţi în oricâte variante le‑am întâlni 
spun întotdeauna acelaşi lucru: atacul 
la adresa caracterului sacru al legă‑
turilor de familie şi slăbiciunea micilor 
inocenţi în faţa adulţilor, cei care ar 
trebui să‑i protejeze. Prin aceasta, se 
invocă fragilitatea structurii familiale 
incapabile să mai ofere protecţie şi se‑
curitate. Copiii se plasează prin însuşi 
statutul lor în rolul victimei. Inocenţa, 
vulnerabilitatea şi dependenţa lor faţă 
de adulţi îi face victime absolute. În 
secolul al XIX‑lea, exista o predilecţie 
pentru calificativul „martir”, acordat co‑
piilor care sufereau de pe urma adulţi‑
lor3. Vocabularul ştirilor de fapt divers 
insistă şi astăzi pe această fragilitate 
a victimelor copii, ei sunt denumiţi fie 
prin diminutive: micuţul, copilaşul, fe‑
tiţa, băieţelul, fie prin sintagme pline 

de compasiune: bietul copil, cel mai 
mititel, sărmanul, biata fată, sărmana 
făptură. TVR este excepţia, aceasta 
numeşte copiii cu substantivul „copil”, 
indiferent de vârsta victimei, în timp 
ce televiziunile comerciale folosesc 
predilect substantivul „bebeluş” pentru 
nou‑născuţi. În secolele trecute, tema 
copiilor martiri generase o adevărată 
modă, dar a devenit în timp o verita‑
bilă preocupare socială. Recent, după 
Revoluţie, în România, tema copiilor 
instituţionalizaţi abuzaţi făcea încon‑
jurul lumii prin expunerea tratamen‑
telor inumane, nedemne de o epocă 
modernă, la care erau supuşi aceştia. 
Aşadar există o mai puternică şi mai 
vizibilă componentă socială, dar şi is‑
toricitate a acestor ştiri spre deosebire 
de celelalte ştiri de fapt divers.

Animalele apar de regulă la sfârşi‑
tul jurnalului ca factor de amuzament 
prin situaţiile în care sunt surprinse: 
făcând tumbe, jucându‑se, speriin‑
du‑se de propria imagine din oglindă, 
legând prietenii ciudate cu alte anima‑
le cărora ar trebui să le fie victime sau 
prădători, ori ca mândrie pentru stă‑
pânii lor care îi expun la festivaluri şi 
expoziţii. Trei sunt situaţiile care nu se 
încadrează acestei constante: cele în 
care animalele îşi dovedesc fidelitatea 
faţă de oameni, cele în care animale‑
le devin victimele brutalităţii acestora, 
sau cele în care animalele domestice 
atacă oameni. Ştirile despre animale‑

3 Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, op. cit., p. 251
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le de companie care îşi dovedesc fi‑
delitatea absolută faţă de stăpânii lor 
se petrec mai ales în mediul urban şi 
se referă preponderent la câini: câini 
care şi‑au păzit stăpânii chiar şi după 
moarte, care aproape că le‑au făcut 
respiraţie gură la gură când aceştia 
nu mai puteau să respire, care nu au 
mai vrut să mănânce după ce stăpâ‑
nul a murit, care au venit acasă după 
luni de zile de când stăpânii i‑au pier‑
dut sau abandonat, sau chiar care şti‑
au să apese butonul telefonului setat 
pe numărul de urgenţă (cele mai mul‑
te astfel de cazuri sunt din străinăta‑
te, preponderent din Statele Unite). 
Aceste ştiri fac apel la sensibilitatea 
umană şi la un tip de emoţie de altă 
factură decât cea stârnită de crime 
şi orori, o emoţie pozitivă, cu trimiteri 
la melodramele cu final fericit. În se‑
colul al XIX‑lea, ştirile de fapt divers 
exploatau mai ales legătura dintre un 
copil şi un animal (de regulă câine), 
care au în comun dificultatea de a se 
face înţeleşi de lumea adulţilor, ca o 
contraimagine a modernităţii, a urba‑
nităţii dezumanizante, ca o metaforă a 
tensiunilor aduse de societatea indus‑
trială4. Astăzi, din ce în ce mai des, 
sunt prezentate ştiri în care animalele 
sunt salvate de către oameni sau ser‑
viciile de urgenţă: Un câine a ajuns pe 
un lac îngheţat şi a rămas imobilizat 

după ce o bucată de gheaţă a cedat. 
Cineva a sunat la urgenţă şi câinele a 
fost salvat (TVR 1, 28.12.2012). 

Ştirile în care animalele sunt vic‑
timele oamenilor sunt cea de a doua 
situaţie întâlnită, în care de fapt este 
vorba despre oameni, nu despre 
animale. Cele mai frecvente întâm‑
plări de acest gen expuse sunt cele 
în care sunt bătuţi cai, boi de povară, 
şi se petrec la ţară, dar există şi alte 
cazuri de animale chinuite de către 
oameni (pisici aruncate de la balcon, 
bătute etc). Ele sunt menite a le rea‑
minti oamenilor cât sunt de răi: Situa-
ţie revoltătoare la Covasna. Doi urşi 
ţinuţi de 11 ani în captivitate, amândoi 
stau într‑o cuşcă mică, unde nici nu 
se pot mişca. Strigător la cer este că 
sălbăticiunile sunt chinuite tocmai de 
cei care ar fi trebuit să le protejeze 
(ProTV, 10.05.2012). 

Împărţirea lumii în bine şi rău este 
şi aici foarte vizibilă ca în majoritatea 
ştirilor de fapt divers, animalele fiind 
considerate mult mai bune decât mulţi 
dintre oameni. De asemenea, se con‑
sideră că ele reprezintă opoziţia din‑
tre viaţa rurală şi cea urbană adusă 
de industrializare: ataşamentul faţă 
de animalele de companie manifes‑
tat de burghezia urbană de la sfârşitul 
secolului al XIX‑lea ar fi un răspuns 
cultural la modernitate5. 

4 Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, op. cit., p. 91
5 Kathleen Kete, The Beast in the Boudoir, Petkeeping in Nineteenth‑Century Paris, Univer‑

sity of California Press, 1995, p. 137
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De asemenea, aceste ştiri dau 
seama şi despre o anumită schimbare 
în sensibilitatea publică. În secolul al 
XIX‑lea, oamenii nu erau interesaţi de 
chinuirea cailor într‑o măsură atât de 
mare ca astăzi. Ştirile despre astfel de 
incidente, abia dacă erau amintite, iar 
dacă relatau un incident de acest fel, 
nu păreau indignate de agresivitatea 
umană la adresa animalului. Uneori, 
chiar dimpotrivă, redactorul sugera că 
nu înţelege de ce omul a fost pedepsit. 
Iată un articol din Le Petit Journal, din 
anul 1870: Birjarul are nefericita idee 
să‑i dea un picior în burtă calului. Ime-
diat, o doamnă în vârstă se desprinde 
din mulţime (...) şi fuge ca o nebună în 
direcţia Pieţei Saint‑Sulpice de unde 
revine însoţită de un jandarm6. Sensi‑
bilitatea publică s‑a modificat în timp, 
astăzi faptul divers relatează inciden‑
te despre animale care nu ar fi intrat 
în discuţie cu un secol în urmă: Şapte 
broscuţe ţestoase înfometate şi spe-
riate au ajuns în custodia poliţiştilor, 
după o acţiune neobişnuită organiza-
tă alături de comisarii Gărzii de Me-
diu. Două femei au încercat să vândă 
ţestoasele unui agent sub acoperire. 
Broscuţele fac parte dintr‑o specie 

foarte rară şi sunt protejate de lege. 
(ProTV, 19.05.2012). Animalele sunt 
aproape umanizate, redactorul folo‑
seşte tehnici romaneşti, este omni‑
scient, poate spune chiar ce «emoţii» 
încearcă un animal, toate acestea cu 
scopul de a înduioşa. 

O dată cu modificarea sensibilităţii 
faţă de animale, ştirile de fapt divers 
mai relevă şi grija crescândă pentru 
protecţia lor, pentru care există legi 
din ce în ce mai elaborate astăzi. Co‑
dul penal român de la 1865 stipula 
că «Acela care, în public, va maltrata 
dobitoacele sau le va expune la po‑
veri mai presus de puterea lor se va 
pedepsi cu amendă de la 5 până la 
10 lei.»(art.385 pct.12 C.Pen. de la 
1865)7. Totuşi, în cea mai mare par-
te, legile nu vizau direct curmarea 
suferinţelor animalelor, ci mai mult as-
pectul economic şi patrimonial reieşit 
din protejarea lor. Astăzi, „legea Ma-
rinescu”, adoptată în ianuarie 2008, 
condamnă pe lângă acţiuni prevăzute 
în fostele legi de protecţie, deţinerea 
de animale sălbatice, folosirea anima-
lelor pentru cerşetorie, organizarea 
de lupte între animale şi chiar despăr-
ţirea puilor de mamă până la vârsta 

6 Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, op. cit., pp. 93‑95
7 Ioan Tanoviceanu, 1914, Revizuirea codicelui penal, RPDP, apud Ion Nefliu, Pro-

teguirea animalelor, privire istorică si de drept comparat, http://www.penale.ro/en/
node/7

8 Legea de protecţie a animalelor 9/2008, rezultată în urma modificării şi completării Legii nr. 
205/2004 şi promulgată prin Decretul nr. 10/10.01.2008, de citit la adresa: http://www.dreptonli‑
ne.ro/legislatie/lege_modificare_protectia_animalelor_9_2008.php, accesat la 20 august 2013.
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de opt săptămâni şi interzice şi opera-
ţiile chirurgicale destinate modificării 
aspectului unui animal!8. 

Totuşi, nu întotdeauna animalele 
sunt victime. A treia secţiune este cea 
a animalelor domestice care atacă oa‑
menii. De curând a fost mediatizat un 
scandal public imens pe fondul unui 
incident tragic petrecut în capitală: un 
copil de 4 ani, care se plimba cu buni‑
ca şi fratele mai mare prin parcul Tei, 
este doborât şi apoi sfâşiat de nişte 
câini „comunitari”, cărora li se spune 
în limbaj comun „maidanezi”. Inciden‑
tul stârneşte o imediată şi violentă 
reacţie publică: televiziunile se întrec 
în a relata evenimentele, înmormân‑
tarea, lacrimile bunicii şi sentimentul 
ei de vinovăţie. Proteste publice re‑
vendică legiferarea de urgenţă a eu‑
tanasiei ca ultimă şi definitivă soluţie 
(Legea Marinescu o prevede, dar nu‑
mai în cazuri extreme: turbare, boală 
etc). Reacţiile sunt foarte emoţionale 
şi fireşte, foarte polarizate: pe de o 
parte iubitorii de animale şi ONG‑urile 
resping ideea, pe de altă parte părinţii 
sunt îngroziţi că aşa ceva se poate în‑
tâmpla oricând copiilor proprii. Soluţii‑

le moderate nu sunt luate în calcul. În 
orice caz, incidentul scoate la lumină 
multe nereguli legislative (bani luaţi 
de organizaţii neguvernamentale fictiv 
pentru „îngrijirea” câinilor, breşe ale 
sistemului care nu stipulează situaţi‑
ile care se pot întâlni la aplicarea legii 
etc). Până la acest eveniment, în ştiri‑
le anului 2012, informaţiile de acest tip 
nu sunt foarte frecvente. Sunt relatate 
incidente cu animale de casă agresive 
(mai mult în comunităţile rurale), sau 
provocate. Statisticile apărute după 
eveniment (am monitorizat numai co‑
municatele emise de Institutul de boli 
infecţioase Matei Balş) relevă o reali‑
tate tăcută şi nemediatizată: cazul mi‑
cuţului Ionuţ este unul din cele aproxi‑
mativ 16.000 de cazuri de bucureşteni 
muşcaţi de câini (numai pe parcursul 
unui an – 2012) dintre care 3.300 sunt 
copii9. Este încă o situaţie care arată 
cât se poate de simplu şi direct rolul 
uriaş pe care îl poate avea intervenţia 
mass media în redarea „realităţii”. Şi 
este unul din puţinele cazuri în care 
animalele nu se încadrează prototi‑
pului victimei absolute promovate de 
ştiri. Inutil să punctăm că nici una nici 
cealaltă dintre cele două extreme nu 
corespund realităţii.

9 O situaţie numai pentru luna august 2013 se poate citi aici: http://www.mateibals.ro/html/
docBals/antirabic/s8.pdf, accesat la 1 septembrie 2013


