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Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale

EDITORIAL

De la liberalism către iliberalism … și apoi?

Corneliu PIVARIU
Termenul, cunoscut mai ales ca democrația iliberala, a aparut relativ recent - ca
timp istoric si este cel mai des citat ca fiind folosit de cunoscutul politiolog Fareed
Zakaria în articolul The Rise of Illiberal Democracy, publicat în Foreign Affairs în
anul 1997. Foarte pe scurt, democratia iliberala este considerata un sistem de guvernare în care, desi au loc alegeri, cetatenii nu au cunostinta despre activitatile celor ce exercita puterea reala ca urmare a amputarii unor libertati civile. O tara condusa prin democratia iliberala nu este o societate deschisa, fiind numeroase tari categorisite ca fiind nici libere
nici nelibere ci probabil libere, situandu-se undeva între regimuri democratice si nedemocratice.
Aceasta si din cauza faptului ca desi exista limite constitutionale care definesc puterile executivului, cei la putere ignora aceste prevederi, sau pentru ca nu exista un cadrul constitutional adecvat
libertatilor democratice. De aceea democratia iliberala mai este cunoscuta si sub denumirile de
democratia partiala, democratia de mica intensitate sau regimul hibrid.
O abordare interesanta o gasim în articolul lui Francis Fukuyama The New Tribalism and țhe Crisis of Democracy, apărut la 14 august 2018 în Foreign Affairs. Acesta remarca transformarile lumii
politice care au avut loc de la începutul anilor 1970 pana în primul deceniu al secolului actual,
cand numarul democratiilor a crescut de la circa 35 la peste 110, iar numarul oamenilor care traiesc în conditii de saracie extrema a scazut de la 42% din totalul populatiei globale în 1993 la 18%
în 2008. Cu toate acestea, mentioneaza Fukuyama, în numeroase tari si mai ales în democratiile
dezvoltate, inegalitatea economica a crescut dramatic, deoarece de beneficiile cresterii economice
s-au bucurat mai ales cei cu o situatie financiara buna si cu un înalt grad de educatie.
Aceasta evolutie catre o societate tot mai deschisa si catre ordinea mondiala liberala a încetinit
treptat si chiar a devenit reversibila. Este adevarat, în ultimii ani un numar de democratii au esuat
în toate regiunile lumii iar democratia a pierdut teren. În acelasi timp, multe tari cu regim autoritar, pe primele locuri fiind China si Rusia, au devenit modele tot mai atractive. Tari care pareau ca
sunt democratii liberale în devenire sau de succes în anii 1990, inclusiv Ungaria, Polonia, Tailanda
si Turcia au alunecat înapoi spre autoritarism. În Rusia, în 1993, Boris Eltîn a atacat Parlamentul,
determinat de actele neconstitutionale ale acestuia. Ei a suspendat curtea constitutionala, a desfiintat sistemul de guverne locale si a demis numerosi guvernatori. De la razboiul din Cecenia la
programul sau economic, Eltîn a dovedit a totala lipsa de interes fata de procedurile constitutionale si limitele puterii sale. Poate în intimitatea sa era liberal, dar actiunile sale au creat o superpresedintie a Rusiei, pe care Vladimir Putin o exercita azi cu succes. Alegerile au loc în mod regulat, dar numerosi observatori straini considera ca ele nu sunt libere si corecte. Asasinarea unor
jurnalisti sau opozanti politici în Rusia demonstreaza limitele impuse libertatii de exprimare; cele
mai importante retele de televiziune si ziare sunt proprietate de stat sau influentate de catre guvern, sprijinind deschis partidele guvernamentale în perioada alegerilor. Controlul statului asupra
media creste, puterea acesteia folosindu-se si pentru realizarea unor obiective de politica externa,
iar actiunea opozitiei politice este din ce în ce mai dificila.
Un reprezentant al ordinii iliberale din Europa este primul ministru al Ungariei, Victor Orban care, în iulie 2014, a descris viziunea sa asupra viitorului Ungariei ca un sțaț iliberal. În interpretarea acestuia, statul iliberal nu respinge valorile democratiei liberale dar nu le adopta ca element
central al organizarii de stat.
Într-un raport al Freedom House, intitulat Modern Auțhorițarianism: Illiberal Democracies sunt
prezentate preconditiile pentru ca iliberalismul sa castige teren în diferite tari, printre care: cand
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partidele principale aflate la guvernare sufera înfrangeri în alegeri iar fortele iliberale reusesc sa
patrunda în locul acestora; slabiciunile fundamentale ale institutiilor democratice în sfera politica,
inclusiv media, societatea civila, agentiile anticoruptie si sistemul judiciar. Din punct de vedere
practic, este putin probabil ca fortele iliberale sa reuseasca sa transforme tari în care partidele
existente sunt puternice, cu adepti loiali si unde exista un echilibru de putere. Daca însa fortele iliberale au suficienta vointa politica iar aparatorii institutiilor democratice nu sunt convingatoare si
nu dispun de sprijin popular, totul este posibil, arata raportul Freedom House.
Despre Turcia, Fareed Zakaria spunea înca din 2015 ca, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdogan, a devenit un caz tipic de democratie iliberala, ca dupa asa-zisa tentativa de lovitura de stat din
iulie 2016 si schimbarile legislative care au urmat sa devina un stat care evolueaza catre dictatura,
completand spectrul iliberalismului.
Strans legata de aceasta aparitie a iliberalismului este o notiune si o realitate care de fapt exista
de mai multa vreme, aceea a sțațului paralel sau sțațului subțeran (Deep Sțațe - expresia folosita în
SUA). Se spune ca originea acestui termen deriva din turca - derin devleț, reteaua turca secreta
fondata în 1923 de catre Mustafa Kemal Ataturk pentru a executa actiuni clandestine pentru prezervarea structurii guvernamentale. Dupa parerea noastra, formele incipiente ale statului paralel
au aparut odata cu democratia si s-au dezvoltat odata cu evolutia democratica a statelor. În SUA,
expresia stat subteran a fost folosita mai ales pentru descrierea unor situatii din Rusia sau Turcia,
ca apoi sa se raspandeasca si în Europa dar si în SUA, descriind actiuni care favorizeaza teoria conspiratiei. Exista însa o mare reticenta în abordarea deschisa a acestui fenomen, cel mai probabil ca
urmare a faptului ca actiunile acestui sțaț paralel/subțeran se desfasoara dupa alte reguli si principii decat cele democratice.
O definitie a statului paralel ar putea fi: grupare de personalitati cu pozitii importante în primul
rand în administratia de stat - mai ales în institutiile de forta (servicii de informatii si sistemul de
aparare, justitie, decidenti economici, politicieni), media, cultura, educatie si organizatii neguvernamentale care actioneaza pentru realizarea unor obiective politico-economice si de alta natura
conform intereselor lor sau si ale unor forte externe, altele decat interesele nationale ale tarii respective, stabilite prin documente oficiale.
Revoltele arabe din 2010-11 au dus la disparitia unor regimuri dictatoriale în Orientul Mijlociu
(mai putin Siria), dar nu au dus catre democratizare, regimuri de mana forte fiind înca prezente,
iar razboaie civile au izbucnit în Îrak, Libia, Siria si Yemen. Înregistram succesul nationalismului
populist în multe tari, unul fiind într-una din cele mai durabile democratii liberale din lume - Marea Britanie care, în 2016, a decis sa paraseasca Uniunea Europeana (sondaje recente arata ca populatia s-a razgandit si 59% ar dori sa ramana în UE).
Uniunea Europeana în dificultate, cu birocratia bruxelleza neinteresata sau, poate si mai rau, incapabila sa sesizeze evolutiile geopolitice majore ale lumii de azi, leganandu-se la adapostul datelor statistice care subliniaza relevanta organizatiei pe plan mondial dar fara a tine suficient seama
de perspective si mai ales de ceea ce se întampla la Est, Vest si la Sud, va avea probabil o mare surpriza dupa alegerile europarlamentare din mai 2019. Tocmai de aceea, presedintele Frantei Emanuel Macron, aflat în cadere libera de popularitate în tara sa, a avut, la 7 septembrie, o întalnire la Marsilia cu cancelarul Angela Merkel, dupa ce cu o zi înainte a fost la Luxemburg, pentru a
pregati ofensiva generala a progresului împotriva naționalismului rețrograd. Întalnirea urmareste
realizarea unor actiuni comune prin care sa se opreasca cresterea electorala a populistilor eurosceptici si a partidelor anti-migratie. Poate si mai mult, Macron ar dori sa formeze un vehicul paneuropean de tipul partidului sau - En Marche, cu care sa obtina o pozitie forte în UE.
În acest context de cautari politice si chiar filozofice, geopolitica mondiala încearca sa se aseze într
-o noua formula de echilibru, pana la a carei realizare vor mai exista convulsii economice, sociale
si razboaie. Pana la o noua formula de echilibru global va mai trece o perioada destul de lunga.
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