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> Editorial
Populism în secolul XXI

Î

n perioada 2011-2014, Global Dialogue a prezentat cu optimism mișcările
sociale care cuprindeau lumea – Primăvara arabă, manifestațiile Occupy,
Indignados, mișcările sindicale, mișcările studențești, mișcările pentru
protejarea mediului înconjurător și luptele împotriva exproprierilor din
mediul rural. Optimismul a fost însă de scurtă durată având în vedere că aceste mișcări au produs schimbări care au dus la un val de mișcări reacționare
populiste și la regimuri autoritare. Numărul curent prezintă puncte de vedere
referitoare la această ascensiune rapidă a dreptei: Arlie Hochschild analizează
Trumpismul și Tea Party în Statele Unite; Cihan Tuğal examinează latura
autoritară a regimului politic din Turcia; Ruy Braga explică succesul neașteptat
al dreptei în Brazilia; Rodolfo Elbert discută turnura neoliberală din Argentina;
și Nandini Sundar face un portret grafic al actualelor violenţe împotriva mișcării
naxelite din India. Așa cum discutam în edițiile anterioare, aceste mișcări pot fi
citite în cheia analizei lui Karl Polanyi cu privire la supra-extinderea pieței. Mai
exact, astăzi regula capitalului financiar a dus la globalizarea unei existențe
precare, favorizând pendularea între mișcările populiste de dreapta și de stânga, ambele împărtășind opoziția față de politica parlamentului.
Un exemplu de mercantilism putem vedea și în sistemul nostru universitar.
Astfel, în acest număr, Huw Beynon analizează politicile manageriale disfuncționale care au acaparat mediul universitar britanic în tentativa acestuia de a
rămâne viabil din punct de vedere economic. El descrie modul în care sistemul
de evaluare a „excelenței” în cercetare produce mediocritate și cum dependența
de taxe a transformat studenții în consumatori și universitățile în agenții de
publicitate aflate în competiție pentru maximizarea „satisfacției” studentului.
Rămâne deschisă întrebarea dacă sistemul corporatist din Marea Britanie conduce lumea sau dacă moderația va câștiga teren așa cum se întâmplă în Canada
descrisă de Neil McLaughlin și Antony Puddephatt – deși, și în acest caz, lumea
academică a trebuit să înfrunte un prim-ministru conservator.
În acest număr, publicăm patru articole-omagii aduse vieții și lucrărilor lui
John Urry, care, din păcate și pe neașteptate, a trecut în neființă în luna martie
a acestui an. John Urry a fost unul dintre cei mai originali și prolifici sociologi
din lume, un pionier în atâtea domenii: de la transformarea capitalismului la
semnificația turismului, care a pus în mișcare un program de cercetare în mobilitatea geografică și socială; de la încălzirea globală la recenta și răscolitoarea carte
Externalizare [Offshoring] care dezbate expansiunea unei economii a secretului
ce aprofundează inegalitățile globale și încălcarea drepturilor omului. Probabil
va rămâne cel mai bine în memoria colectivă ca pionier al sociologiei viitorului,
care a îndrăznit să prevadă catastrofele către care se îndreaptă planeta noastră.
În continuare, mai sunt trei articole: despre tot mai frecventele mișcări studențești împotriva hărțuirii sexuale în SUA; o apărare a marii cooperative Mondragon
împotriva detractorilor acesteia; și, la final, un articol despre experiența echipei
din România la traducerea revistei Global Dialogue. Sperăm că și alte echipe vor
scrie despre experiența de traducere a sociologiei din engleză în alte limbi.

> Global Dialogue poate fi găsită în 16 limbi pe site-ul ISA
> Articolele pot fi trimise la burawoy@berkeley.edu
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Nandini Sundar, socioloagă din India, renumită
în domeniul violenței politice și autoare a cărții
Pădurea aprinsă, analizează războiul din
cadrul statului Chhattisgarh din centrul Indiei.

Cihan Tuğal, sociolog din Turcia și autor al cărții
Revoluția pasivă: absorbind experiența islamică
de trecere la capitalism, propune Turcia ca
model pentru un totalitarianism de secol 21.

Ruy Braga, renumitul analist al precariatului
din Brazilia și al înălțării și declinului Partidului
Muncitorilor, examinează cea mai recentă criză
a politicii braziliene.
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> O democrație
în război cu sine
de Nandini Sundar, Școala de Economie din Delhi, India

4

Salwa Judum – membri ai acestei organizații paramilitare sprijinite de guvern.
Fotografie realizată de un fotograf local anonim.

Nandini Sundar este o socioloagă renumită în domeniul violenței politice. Ea a petrecut mai mult de
25 de ani studiind Bastarul, o zonă de conflict intens situată în statul Chhattisgarh din centrul Indiei. A
locuit pentru prima dată acolo în timpul cercetării pe care o realiza pentru lucrarea sa de doctorat, publicată cu
titlul Subalterni și suverani: o istorie antropologică a Bastarului din perioada 1845-1996 [Subalterns and
Sovereigns: An Anthropological History of Bastar 1854-1996] (Oxford University Press, 1997). Noua și mult
așteptata ei carte, intitulată Pădurea aprinsă: războiul Indiei în Bastar [The Burning Forest: India’s War in
Bastar] (Juggernaut Press, 2016), descrie cum s-a transformat această zonă de război și cum a fost modelată
de către forțe politice externe, dar poate fi considerată, de asemenea, şi o relatare a experienței sale de litigiu la
Curtea Supremă și fazele diferite ale procesului lung de aproape un deceniu, și care încă mai continuă, pentru
căutarea unei hotărâri judecătorești constituționale împotriva vigilantismului și pentru compensarea victimelor încălcării drepturilor omului. Deși ea și colegii ei au obținut o spectaculoasă hotărâre judecătorească în
favoarea lor în anul 2011, statul pur și simplu a ignorant directivele Curții continuându-și campania împotriva
insurgenților. Cartea Pădurea aprinsă încearcă să surprindă combinația dintre eșecul instituţiilor, impunitatea
statului și anduranţa omului de rând, din care este alcătuită democrația Indiei.
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emocrația Indiei atrage opinii puternice. Poziția
dominantă, exprimată de politicienii Indiei,
presa centrală și elitele țării, este de celebrare,
susținând că printre societățile postcoloniale,
India se poate mândri cu vot universal, federalism, subordonarea armatei legii civile și justiție independentă. Activiștii,
pe de altă parte, tind să manifeste mai degrabă desconsiderare, susținând că democrația Indiei este un „fals” – reliefând
reminiscenţele coloniale în legi de „urgență”, cum ar fi Legea
privind drepturile speciale ale forţelor armate din nord-est
[Northeast’s Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)] care
permite armatei să facă uz letal de arme pentru o simplă
suspiciune; frecventele execuții extra-judiciare, decesele,
tortura, violurile și disparițiile din centrele de detenţie; masacrele organizate cu legături în partidul de guvernământ,
îndreptate împotriva unor minorităţi ca sikh (Delhi, 1984) și
cea musulmană (Gujarat, 2002).
Lucrările academice despre democrația Indiei, concentrate
în științele politice și preocupându-se în principal de partide
politice, alegeri, cadre instituționale și regimuri de dezvoltare, tind să aibă o abordare centristă. În contrast cu această
tendinţă, în cartea Pădurea aprinsă: războiul Indiei în Bastar,
întreprind o examinare sociologică a unei permanente campanii de contrainsurgenţă împotriva a ceea ce guvernul
numește „extremism de stânga” și explorez semnificaţiile
acesteia pentru democrația Indiei.
Ofensiva actuală a Indiei împotriva gherilelor maoiste afiliate Partidului (Maoist) Comunist din India – „naxalite”, așa
cum mai sunt cunoscute de publicul larg – are o vechime de
zece ani. Dar, dacă prima fază a mișcării naxalite, care a început la sfârșitul anilor 1960 și care a fost înăbuşită cu brutalitate în anii 1970, a atras atenția cercetătorilor, până în prezent
există puține cărți detaliate cu privire la faza contemporană.
Aceasta se întâmplă și pentru că poate fi dificil de cercetat
un domeniu atât de contestat și securizat, dar și pentru că
mișcarea este în prezent concentrată în rândul populației
indigene sau în rândul triburilor și castelor dezavantajate
din ariile rurale sau de pădure, ceea ce este în contrast cu
etapa timpurie a mișcării naxalite, care avea susținători şi din
clasa de mijloc, mediul urban și studenți. Majoritatea descrierilor conflictului vin astăzi, pe de-o parte, de la jurnaliștii care
călătoresc cu maoiștii, iar, pe de altă parte, din rapoartele centrelor de analiză specializate în securitate.
Deși mișcarea maoistă este răspândită în mai multe state,
epicentrul războiului îl reprezintă o zonă dens împădurită,
bogată în minerale, cunoscută ca Bastar, locuită în mare parte de adivași sau indigeni – o regiune de aproximativ 39.114
kilometri pătrați situată în statul Chhattisgarh din centrul
Indiei. Maoiștii au venit aici pentru prima dată din statul vecin
Andhra Pradesh, intenționând să-şi creeze un refugiu împotriva represiunilor, însă populația locală a început să aibă
propriile solicitări. Începând cu anul 1980, maoiștii au stabilit un stat aproape paralel – distribuind terenuri, înființând
grupuri colective de lucru, soluționând dispute, impozitând
contractorii și intrând în detaliile relațiilor intime. Întrucât

au participat la realizarea statului maoist, localnicii şi-au pus
amprenta prin propriile tradiții culturale.
În iunie 2005, guvernele naționale și de stat ale Indiei au
lansat în sudul și vestul Bastarului o organizație amorfă, cu
un caracter justițiar, denumită Salwa Judum (literalmente
„vânătoare pentru purificare”), pe care au numit-o „mișcare
populară” spontană împotriva violenței naxalite. Această
campanie a fost sprijinită de configurarea predominantă a
claselor sociale din regiune: rasismul coloniștilor îndreptat împotriva populației indigene constituie și susține impulsul de modernizare a statului, care se bazează pe dislocarea populației indigene pentru minerit și industrie. Liderii
organizației Salwa Judum erau în majoritate imigranți nonindigeni sau clienți ai unor politicieni puternici care făceau
parte fie din Partidul de guvernământ Bharatiya Janata (BJP),
fie din Partidul Congresului şi care se simțeau amenințați de
maoiști - considerați cel mai mare obstacol pentru planurile
de investiții și minerit din regiune.
Între 2005 și 2007, luptători Salwa Judum însoțiți de forțele
de ordine au ars case, au furat cereale, efective de animale și
bani, au violat și au ucis săteni. Maoiștii au ripostat prin atacuri la adresa forțelor de ordine. Aproximativ 50.000 de săteni
au fost mutați forțat în „tabere de refugiaţi” şi aproape tot
atâţia au fugit în păduri sau state vecine. Pentru sătenii care
au fost dislocați și divizați, acest fapt a reprezentat unul din
cele mai traumatizante evenimente din viața lor și, deși după
2007 oamenii au început treptat să se reîntoarcă la casele lor,
situaţia a rămas instabilă.
Oficial 2.468 de persoane – civili, forțe de ordine și cadre maoiste – au fost omorâte în Chhattisgarh în perioada 2005 și 2016.
Numărul real este cu siguranță mai mare, cele mai multe decese
fiind înregistrate între 2005 și 2007 sau 2009 și 2011 în timpul
operațiunii Vânătoarea verde [Green Hunt], când guvernul a
trimis „Forțele Armate ale Poliției Centrale” [„Central Armed
Police Forces” (CAPF)] – un corp inferior armatei, împreună cu
drone fără pilot, elicoptere și tancuri anti-mină.
Conform metodelor standard de contrainsurgență, guvernul a recrutat maoiștii care se predaseră pentru a-i identifica
pe foștii lor camarazi, precum și tineri localnici care credeau
că se înscriu pur și simplu pentru locuri de muncă în poliție.
Incapabili să se mai întoarcă în satele lor, acești Ofițeri Speciali de Poliție [Special Police Officers (SPOs)] locuiesc acum
în taberele poliției, chiar dacă aceștia sunt desconsiderați
de către forțele obișnuite ale poliției. Deși unii dintre membrii personalului de ordine sunt gata să folosească fără motiv armele lor, bucurându-se să ucidă doar de dragul crimei,
precum și pentru medalii sau banii pe care îi primesc, alții se
simt prinși fără scăpare în acest conflict. Politicienii și oficialii
superiori de securitate par în mare măsură indiferenți la tragedia umană suferită de toate părțile implicate.
Astăzi, Bastarul este cea mai militarizată zonă din țară, cu
tabere de securitate înconjurate de sârmă ghimpată la fiecare cinci sau zece kilometri. Chiar dacă este cvasi- cunoscut
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faptul că lipsa serviciilor sanitare de bază, lipsa educației și
exploatarea sunt cauzele primare ale sprijinului popular
acordat maoiștilor, cheltuielile pe care guvernul le face pe
măsurile de securitate depășesc cu mult cheltuielile pentru
bunăstarea socială.
Date fiind asemănările cu celelalte campanii de contrainsurgență, merită să ne întrebăm dacă există vreo diferență
când o campanie de contrainsurgență este desfășurată într-o
democrație sau într-un regim militar ori guvern colonial. Cum
au reacționat diferiți actori și instituții, de la partidele politice și organizațiile drepturilor omului, până la mass-media și
sistemul judiciar?
Politica parlamentară a fost irelevantă pentru război deoarece ambele partide de masă din India, Partidul Congresului și BJP (Partidul Bharatiya Janata), au colaborat pentru
promovarea acestuia. Chiar dacă partidul parlamentar local al comuniștilor din India a jucat un rol strălucit în ciuda
unor puternice represiuni întâmpinate pe parcurs, acesta nu
are prea multă influență națională. Instituțiile normative de
stat, precum Comisia Națională a Drepturilor Omului, au fost
nu doar dezinteresate, ci în mod activ compromise, în timp
ce alegerile ținute în mod regulat și prezența instituțiilor de
redresare sunt văzute ca legitimând statul, indiferent dacă
acestea sunt sau nu eficiente sau democratice.
Deși mass-media din India este liberă și energică, interesele
de afaceri ale caselor de presă și faptul că acestea nu-și doresc să deranjeze guvernul mai mult decât e necesar, faptul că
regiunile unde operațiunile de contrainsurgență au loc sunt
de obicei „departe” de centrele urbane, faptul că nu există
aproape deloc reporteri indigeni sau din castele inferioare,
toate acestea ne spun că violarea crasă a drepturilor omului
în contrainsurgență pur şi simplu nu reprezintă o preocupare
majoră la nivel național. Ciclurile de raportare din Bastar au
variat de la neglijare completă la acoperire relativ abundentă.
Dar nici acestea nu au determinat responsabilizarea guvernului. Diferențele structurale dintre media engleză și cea
hindusă, cu cea din urmă funcționând sub constrângeri economice și politice mai severe, au afectat de asemenea acoperirea subiectului.
Organizațiile de drepturile omului au jucat un rol central în
descoperirea abuzurilor, în negocierile cu maoiștii pentru ostatici și în conturarea dezbaterii publice referitoare la violenţa
de stat și de gherilă. În același timp, faptul că activiștii drepturilor omului din orașe se bazează din ce în ce mai mult pe
internet ascunde adesea problemele critice de pe teren. În
Chhattisgarh, sprijinul acordat de stat vigilantismului a fost

Săteni străbătând pe jos distanțe lungi pentru a protesta împotriva Salwa Judum.
Fotografie realizată de un fotograf local anonim.

însoțit de adoptarea unei legi anti-terorism nedefinite. Arestarea în baza acestei legi a unui bine cunoscut doctor și activist pentru libertățile civile a provocat îngrijorare în rândurile
clasei de mijloc, însă campania pentru eliberarea sa a fost
aproape irelevantă pentru cetățenii indigeni care au rămas
ținta directă a violenței contrainsurgenței fără nici cea mai
mică speranță pentru un proces echitabil.
În timp ce tribunalele locale au dat greş în mod sistematic,
ceea ce s-a soldat cu rate ridicate de detenție a sătenilor de
rând, precum şi cu supraaglomerarea penitenciarelor din
Chhattisgarh, Curtea Supremă din India a jucat un rol important în recunoașterea încălcării în masă a legilor din Bastar.
Cu toate acestea, întârzierile nesfârșite și amânările, precum
și posibilitatea statului de a ignora pur și simplu deciziile
Curții, duc la concluzia că mesajele Curții nu se traduc în punerea în practică a actului de justiţie. În anul 2011, în ciuda
unei dispoziții clare către statul Chhattisgarh de a închide
organizațiile vigilante precum Salwa Judum, de a opri recrutarea localnicilor în operațiuni de contrainsurgență, de a
compensa victimele conflictului și de a-i pedepsi pe cei care
se fac vinovați de încălcări, statul pur și simplu a continuat cu
abuzurile, ca şi cum Curtea nici nu s-ar fi pronunţat.
De la instalarea la guvernare a regimului Modi în 2014, o
serie de elemente ale organizației Salwa Judum au fost revitalizate; pentru Partidul Bharatiya Janata sponsorizarea de
către stat a vigilantismului este un mod obișnuit de politică în
întreaga țară. Cu toate acestea, cetățenii continuă să creadă și
să lupte pentru proiectul democraţiei, chiar dacă democrația
existentă lasă mult de dorit.
Adresa de corespondență:
Nandini Sundar <nandinisundar@yahoo.com>
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> Totalitarismul
Turciei

Mai mult un pionierat
sau o curiozitate culturală?

de Cihan Tuğal, Universitatea din California, Berkeley, SUA

Armistițiul atins în cele din urmă în anul 2013,
între autoritățile din Turcia și Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a fost încălcat de
Ankara în vara anului 2015.

7

V

irajul brusc către autoritarism al Turciei a surprins mulți observatori: nu cu prea mult timp în
urmă, țara era apreciată ca exemplu de liberalism, care a reușit să se evidențieze într-o regiune marcată de turbulențe. În prezent, analiștii caută cauza
acestei transformări în personalitatea președintelui Erdoğan
sau în caracteristicile excepționale ale culturii Turciei.
Însă o analiză a succesului liberal în sine ne oferă mai
multe indicii în acest sens (și premoniţii pentru Occidentul
democratic). ,,Democrația liberală” a fost la un moment dat
considerată cea mai mare realizare a umanității, dar, dacă
,,liberalismul” denotă apoteoza proprietății și a libertății individuale, care în era noastră merge mână în mână cu (neo)liberalizarea (privatizarea proprietății, restructurarea asistenţei
sociale a statului în vederea formării de indivizi autosuficienţi,
precum și accentul pus pe finanţe), cazul Turciei arată că liberalizarea și democratizarea pot funcționa împreună doar
pentru o anumită perioadă de timp, depinzând de factori

precum puterea represivă și în continuă creștere a statului,
precum și de capacităţile civice şi politice.
Experiențele recente ale Turciei ar putea reprezenta semnale
de alarmă pentru restul lumii. Intelectualii au crezut odată că
statele slab dezvoltate îşi pot vedea propriul viitor în experiența
statelor puternic ancorate în capitalism. După eșecul anilor
1930, mulţi au fost însă de părere că și reversul ar putea fi posibil: în definitiv, europenii experimentau pe propria piele ceea
ce trăiseră populaţiile autohtone în timpul colonizării. Împuternicirea maselor și proprietatea/libertatea individuală s-au subminat una pe cealaltă într-un moment istoric de o importanţă
crucială (perioada interbelică). Este oare posibil ca aceste două
obiective majore să se compromită reciproc din nou?
> Un fals rai liberal
Turcia a fost pentru o vreme cea mai seculară și mai democratică
țară din Orientul Mijlociu. Excepționalitatea sa înșelătoare s-a bazat
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pe democratizarea pachetului ,,kemalist” de către partide conservatoare. Începând din anii 1950, câteva partide de centru dreapta au
liberalizat treptat regimul naționalist, corporatist și secularist pe
care Mustafa Kemal l-a construit în prima jumătate a secolului XX.
În anii 2000, o nouă organizație politică, numită Partidul Justiției
și Dezvoltării, a popularizat şi mai mult agenda de centru dreapta,
combinând tradițiile conservatoare şi islamiste ale țării, o schimbare
care a stârnit entuziasmul popular și liberal pentru reformele neoliberale, care în anii 1970 determinaseră în toată regiunea fie apatie,
fie opoziție accentuată.

cu tendințele corporatismului. Politici mai puternice din punct de
vedere structural pot constrânge, absorbi și oprima tensiunile fără
a dăuna liberalismului; în schimb, statele mai slabe sunt mai puțin
dotate să facă față unor situații de tensiune explozivă în cadrul limitelor liberale. Mai ales în cazurile în care regimurile se confruntă cu o
puternică opoziție, instituțiile consacrate și represiunea pot fi insuficiente pentru a controla mișcările de protest. În asemenea situații,
elitele pot apela la contra-mobilizare, punând bazele totalitarismului – o cale profilată nu doar de către îndemnul la acțiune al elitelor,
dar și de prezența grupurilor politice și civice gata să răspundă.

Totuși, a existat o parte întunecată a acestei luminoase povești
de succes. Versiunea standard a poveştii, care continuă să prezinte
liberalizarea Turciei din anii 2000 ca pe un ,,model”, trece cu vederea peste reprimarea grupurilor care contestă versiunea oficială:
aleviții, greviştii, ecologiștii, stângiștii și, ocazional, kurzii. Atât lumea
occidentală, cât și liberalii turci, au ales să minimalizeze agenda
sectariană și culturală a Partidului Justiție și Dezvoltare, privind
reprimarea ca un preț mic pentru reușitele partidului: rate înalte de
creștere și diminuarea militarismului kemalist, dominant în trecut.
Distrugerea mediului, decesele muncitorilor, scăderea salariilor, depolitizarea, de-sindicalizarea, creşterea fenomenului de sectarism
sunnit, violența patriarhală și dislocarea urbană cauzate de aceste
realizări (sau pe care cel puţin le-au însoţit şi le-au accentuat) nu au
beneficiat de prea multă atenție.

Partidul Justiție și Adevăr dispunea din abundenţă de astfel de
reţele, având în vedere originea partidului în mobilizarea islamistă
din perioada 1960 - 1990. După 2013, răspunzând la ceea ce considera intensificarea amenințărilor, regimul turc s-a reorientat de
la ceea ce eu numesc totalitarism necoercitiv [„soft totalitarism”] la
totalitarism coercitiv [„hard totalitarism”], manifestându-se inițial
împotriva aleviților, greviştilor, ecologiștilor, socialiștilor şi mai târziu
împotriva liberalilor.

Pe parcursul primelor două mandate ale Partidului Justiție și
Dezvoltare, liberalizarea politică și economică a creat numeroase
nemulțumiri, dar totodată a deschis un mediu propice pentru
contestarea acestora. În vara lui 2013, mișcările ecologiste și urbane,
care fuseseră ţinute în frâu până atunci, au izbucnit, spărgând
granițele locale. Când acestora li s-au alăturat grupuri spontane
feministe, alevite și seculariste, a erupt cea mai mare revoltă urbană
din istoria Turciei (Revolta Gezi). Cu toate acestea, deși la această
mișcare au participat milioane de cetățeni, ei nu au reușit să-și
creeze o platformă politică comună. Liderii kurzilor și liderii sindicali
au acordat doar un sprijin limitat protestatarilor Gezi, în timp ce principalele grupuri de stânga au încercat, în cel mai bun caz fără tragere
de inimă, să canalizeze revolta către o direcție mai pronunţată din
punct de vedere politic. În anii următori, toate cele trei forțe au plătit
un preţ mare pentru îmbinarea de reticenţă, confuzie şi incapacitate
care le-a caracterizat.
În 2013, consternați de acţiunile din ce în ce mai pronunţat
islamice și autoritare ale guvernului, mulți liberali s-au alăturat
revoltei și au încercat să îi imprime o direcție liberală, însă fără
succes: revolta s-a dovedit incapabilă să își extindă agenda dincolo de țelul inițial al protestului, acela de a salva de la distrugere cel mai important parc urban al Turciei, Gezi.
> Transformarea liberalismului în totalitarism
În ciuda caracterului fracturat al revoltei, guvernul a rămas fidel
propriei teorii a conspirației, reprimând cu violență revolta. Ulterior,
partidul de guvernământ a devenit nu doar mai autoritar, ci și mai
totalitar, mobilizând structura sa de bază împotriva opoziţiei.
De ce a avut loc această transformare? Liberalismul multiplică, mai
degrabă decât temperează, focarele de tensiune socială, în contrast

În mod ironic, cea mai puternică epurare post-2013 a vizat un
grup islamic liberal, comunitatea Gülen – ea însăşi un actor central
al totalitarismului necoercitiv, care a penetrat instituțiile una câte
una, curățându-le pe tăcute de personalităţile vechiului regim, de
aleviți și de stângiști. Acest grup a gestionat epurările fără prea mult
zgomot, ceea ce este într-un contrast major cu actualele expulzări,
amplu mediatizate și ceremonializate. Au existat totuși câteva
dispute între comunitatea Gülen și cadrele islamiste cu tradiție
referitoare la distribuția avantajelor puterii, dar acestea au ieșit
de sub control doar în momentul în care relațiile lui Erdoğan cu
Israelul s-au tensionat. Gülen (cleric cu legături profunde cu grupurile de lobby americane și alte centre de putere occidentale) avea
deja suspiciuni legate de tonul anti-Israel adoptat de Erdoğan.
Picătura care a umplut paharul a fost însă tentativa unei asociații
caritabile turcești, susținută de Erdoğan, de a distruge blocada
din Gaza. Gülen, într-un interviu acordat pentru Washington Post,
a catalogat această acţiune ca neislamică, pe motiv de sfidare de
autoritate. După aceea, între cele două componente ale ,,primului” regim al Partidului Justiție și Dezvoltare a avut loc o scindare
treptată – fenomen care a costat scump regimul întrucât acesta nu
avea resurse umane înalt calificate cu care să populeze instituțiile.
Acest lucru a intensificat la nivelul regimului gustul şi dependenţa de
mobilizare a maselor și fanatism.
La acest impuls național către totalitarism s-a adăugat o dinamică
regională, destul de contingentă: revoltele arabe au generat noi
speranțe în rândul cercurilor islamiste din Turcia până atunci latente. Exceptând câteva cercuri mici de liberali de dreapta și radicali
de stânga, islamiștii turci au visat mereu la revitalizarea Imperiului
Otoman. În deceniul anterior, liderii Partidul Justiției și Dezvoltării
şi-au trecut în plan secundar militantismul, dintr-o combinație de
pragmatism politic și perspective pentru noi avantaje economice și
politice, dar între anii 2011 și 2013, ambițiile imperiale ale partidului,
până atunci cu greu suprimate, au fost consolidate, pentru ca, ulterior, să scape de sub control.
Susținătorii liberali și occidentali ai Partidului Justiție și Dezvoltare
speraseră că înclinațiile imperiale persistente ale partidului pot fi
instituționalizate printr-o abordare de tip ,,soft power”- deziderat
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Lovitura de stat militară din Turcia, 16 iulie
2016, a acționat în avantajul lui Erdoğan,
conducând la accentuarea totalitarismului.

promis de cele două doctrine ale fostului academician, ministru al Afacerilor Externe și apoi prim-ministru, Ahmed Davutoğlu
(„zero probleme cu vecinii” și „profunzime strategică” – „strategic
depth”). Inițial, revoltele arabe păreau să contribuie la consolidarea
eforturilor prim-ministrului Davutoğlu, dar, în 2016, acesta a fost
înlăturat din funcție. De ce? Din cauza personalității lui Erdoğan?
Nu neapărat. În cazul în care regimul ar fi fost capabil să valorifice
Primăvara Arabă, așa cum se spera, acesta nu ar fi fost nevoit să
abandoneze abordarea necoercitivă. Asemenea multor altor puteri capitaliste în expansiune, și în Turcia, tandemul guvern-mediu
de afaceri a căutat să-și extindă participarea pe pieţele externe. Dar,
din cauza revoltelor muncitoreşti, a fragmentării politice, iar ulterior
a războaielor civile și intervențiilor militare, cele mai probabile piețe
de desfacere arabe, precum Egipt, Libia și Siria, nu mai erau atât de
promițătoare pentru afacerile capitaliștilor turci. Aceste blocaje geopolitice și socio-economice, împreună cu o piață mondială în declin,
au restricționat expansionismul afacerilor. În consecinţă, regimul
dispunea de mult mai puţine lichidităţi pe care să le redistribuie
către baza sa – creând noi probleme atât pentru clasa oamenilor
de afaceri islamiști, aflată anterior în plină expansiune, cât și pentru propriile programe de asistență socială, prin intermediul cărora
fusese cumpărat consimţământul populației urbane sărace. Cu mai
puține resurse pentru profituri economice, regimul şi-a accentuat
caracteristicile islamiste.

plin al Uniunii Europene nu mai reprezintă o posibilitate. Acest fapt
a devenit evident după 2006, dar conștientizarea acestuia nu a dus
la o remodelare radicală a agendei partidului de guvernământ
până în 2010, atunci când pierderea speranței unei aderări europene a interacționat cu alte procese care subminau liberalizarea.
Pe măsură ce arabii se revoltau strigându-şi libertatea (o dorință pe
care elitele din Turcia sperau că o vor putea manipula în sprijinul
ambiţiilor materiale şi imperialiste), islamiștii turci își pierdeau interesul persistent de a curta Europa.

În Siria, eforturile inițiale ale Turciei, raționale din punct de vedere
economic, de a îndepărta în mod paşnic regimul lui Assad și de a
deschide calea către un guvern islamic mai prietenos pentru relaţiile
de afaceri au fost înlocuite de un demers de tip sectarian orientat
către înfiinţarea cu orice preţ a unui stat sunnit. Astfel, calculul eronat al Turciei a contribuit la înființarea ISIS-ului, care, inițial, părea un
instrument potrivit pentru contrabalansarea kurzilor, dar care apoi
a subminat stabilitatea, turismul și perspectivele de afaceri chiar şi
în vestul și sudul Turciei. Mai mult decât atât, aparenta cooperare
dintre jihadiștii anti-Assad și singura democrație islamică din Orientul Mijlociu a dus la accentuarea discursului occidental despre
incompatibilitatea Islamului cu democrația.

Cele două mari cicluri de liberalizare din istoria modernă au pornit la nivel global. În ambele perioade, dezintegrarea a fost/este atât
globală, cât și locală. Ulterior anilor 1920, destrămarea liberalismului clasic a generat apariţia unui capitalism inclusiv în SUA și vestul
Europei și a unor state extrem de represive sau la totalitarism de
masă în est. Din cauza slăbirii capacităților sociale și a intensificării
securităţii la nivel mondial, liberalismul inclusiv pare din ce în ce tot
mai puțin viabil după colapsul iminent în pragul căruia ne aflăm.

Consecinţele acestei transformări către autoritarism în Turcia au
implicații globale. Modul în care Turcia şi-a asumat riscuri a distrus Siria, a dus la un val istoric de emigrări în Europa și, implicit, la
cea mai puternică mobilizare a extremei drepte de pe continent,
din perioada postbelică. Parţial alimentată de teama față de islamismul militant, ascensiunea dreptei europene a transmis un mesaj cât se poate de clar Turciei: obţinerea calităţii de membru de-

> Despre cum poate fi replicat
drumul Turciei şi în alte părţi
Chiar dacă unele dintre aceste procese sunt specifice Turciei, structurile de ansamblu care subminează liberalismul la nivel global ar
putea genera mai multe cazuri asemănătoare cu cel al Turciei – în
special datorită faptului că multe dintre aceste procese implică
interacțiunea dintre (și în cadrul) regiunilor și națiunilor, precum și
interacțiunea dintre procese naționale și globale. Dar cel mai important este că virajul brusc spre dreapta care a atins grupările islamice
din întreaga lume a transmis unde de șoc în Occident, ducând nu
numai la întărirea securităţii de către guverne, ci şi la mobilizarea
dreptei. Mai mult decât atât, acest cerc vicios de acţiuni are şi alte
raţiuni global-structurale.

În cazul în care intelectualii, politicienii şi activiştii nu reuşesc să
construiască o alternativă puternică pe plan mondial, mobilizarea
de masă ar putea produce și mai multe state totalitare de durată în
anii ce vor urma, chiar și în Occident. Experiențele Turciei reprezintă
o avertizare pentru noi toți: revoluțiile eșuate, de obicei, duc la
regimuri și mai monstruoase. Cu atât mai mult în contextual actual,
dacă după noi versiuni ale Gezi, Occupy și Indignados nu se vor cristaliza agende solide și organizații politice, costurile ar putea fi foarte
mari pentru noi toți.
Adresa de corespondență:
Cihan Tuğal <ctugal@berkeley.edu>
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> Sfârşitul lulismului
şi lovitura de palat în Brazilia

de Ruy Braga, Universitatea din São Paulo, Brazilia şi membru al Comitetului de Cercetare al ISA privind
migraţia forţei de muncă (RC44)

a forţei sale politice. În câteva oraşe
importante, grevele angajaţilor din sistemul bancar au devenit rutină. Profesorii, funcţionarii publici, muncitorii în
industria oţelului sau construcţii, şoferii
de autobuze şi trenuri şi colectorii de
taxe şi-au crescut implicarea sindicală
între 2013 şi 2015. În mod similar, grevele angajaţilor din sectorul privat au
crescut semnificativ începând din 2012.

Lovitură de stat parlamentară în Brazilia, când Camera Deputaților a votat
suspendarea Președintelui Rousseff.

A

nalizele cu privire la
actuala criză politică şi
economică din Brazilia
evidenţiază, în general,
„erorile” de politică economică ale guvernului, moştenite de preşedintele
Dilma Rousseff – membru al Partidului
Muncitorilor (PT), de la predecesorul
ei, Luíz Inácio Lula da Silva. Deşi este
adevărat că anumite decizii în politica
federală au interferat cu dinamicile
conflictului distributiv brazilian, orientarea exclusivă asupra reglementărilor
politice este o perspectivă prea îngustă
pentru a limpezi complexitatea crizei
curente. Aceste explicaţii tind să
treacă sub tăcere schimbările petrecute în structura de clasă în timpul perioadei Lula (2002-2010) şi să
ignore impactul crizei economice
globale. Într-adevăr, astfel de analize
eşuează să explice modul în care relaţia
dintre reglementările politice şi acu-

mularea economică nu numai că nu a
reuşit pacificarea conflictului de clasă,
ci l-a radicalizat.
> Ciclurile grevelor
În lumea muncii, colapsul oricărui
armistiţiu între clasele subordonate şi
cele dominante se manifestă adeseori
sub forma unor valuri de greve. Conform datelor recente ale Sistemului
de Monitorizare a Grevelor dezvoltat
de Departamentul Inter-Unional de
Statistică şi Studii Socioeconomice
(SAG-DIEESE), muncitorii brazilieni au
organizat în 2013 un val de greve fără
precedent, totalizând un record istoric
de 2.050 de greve, ceea ce reprezintă
o creştere de 134% în raport cu anul
anterior. Astfel, ţara a inversat declinul
accentuat al grevelor înregistrat în cele
două decade anterioare şi mişcarea
sindicală a recâştigat cel puţin o parte
GD VOL. 6 / # 3 / SEPTEMBRIE 2016

În 2013, grevele din sectorul privat
au reprezentat 54% din totalul grevelor.
În acest context merită menţionată
cu precădere explozia angajărilor din
sectorul serviciilor, pentru muncitori
necalificaţi sau semi-calificaţi – mulţi fiind externalizaţi şi prost plătiţi, cu contracte de muncă precare şi fără drepturi convenţionale. Pe lângă cele opt
greve naţionale ale funcţionarilor din
bănci, au fost activi în special angajaţii
din turism, curăţenie, sistemul privat
de sănătate, siguranţă, educaţie şi
comunicaţii, dar şi din transporturi.
Activitatea sindicală s-a extins,
în general, în afara categoriilor de
angajaţi care au fost percepuţi în mod
tradiţional ca fiind elementul central
al militantismului în domeniul muncii.
Chiar şi în sectorul public au crescut
grevele funcţionarilor municipali, ale
căror locuri de muncă tind să fie printre cele mai nesigure în administraţia
publică. Per ansamblu, atât în sfera
privată, cât şi în cea publică, acţiunile
de protest s-au mutat „din centrul către periferia” mişcării sindicale, ceea ce a presupus o creştere a
mobilizării la nivelul precariatului urban (angajaţilor cu locuri de muncă
nesigure din zonele urbane).
Având în vedere magnitudinea acestui ciclu de greve, probabil cea mai
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subestimată explicaţie pentru criza
politică actuală ar fi următoarea: clasele
conducătoare chiar nu au nevoie de
o birocraţie sindicală care s-a dovedit
incapabilă să-şi controleze membrii. Din
această perspectivă, singurul proiect
credibil al clasei conducătoare ar implica
restaurarea acumulării capitaliste, prin
adâncirea deposedării sociale cu ajutorul atacurilor la drepturile muncitorilor.
Actualul ciclu de greve şi dificultăţile
întâmpinate de clasele subordonate
ale Braziliei în modul lor de viaţă precar
evidenţiază limitele şi ambiguităţile inerente din proiectul lulist. Pentru a
înţelege contradicţiile proiectului este
necesară o analiză a limitelor hegemoniei
precare a PT din ultimii treisprezece ani.
> Hegemonie precară
Înţeles ca mod de reglementare a
conflictului de clasă, lulismul ca relaţie
socială hegemonică s-a bazat pe articularea a două forme diferite, dar complementare, de consimţământ, care au generat împreună o decadă de relativă
pace socială în ţară. Clasele subordonate
din Brazilia şi-au dat consimţământul
pasiv la un proiect guvernamental condus de birocraţia sindicală, care a asigurat concesiuni modeste, dar eficiente
pentru muncitori pe durata unei perioade de dezvoltare economică.
Sub-proletariatul semi-rural a beneficiat de Programul Bolsa Família
(Fondul de Familie), ridicându-se din
sărăcia extremă la limita oficială de
sărăcie. Precariatul urban a fost de
asemenea sedus de creşterile minime
ale salariilor dincolo de rata inflaţiei,
precum şi de legalizarea pieţei muncii şi crearea de locuri de muncă.
Muncitorii care făceau parte din sindicate au beneficiat de o piaţă a muncii în creştere, obţinând noi salarii şi
câştiguri prin negocierea colectivă1.
Cel puţin până la alegerile prezidenţiale din 2014, PT a combinat politicile redistributive, crearea formală a locurilor de muncă şi accesul populaţiei la
credit, promovând o uşoară deconcentrare a distribuţiei venitului naţional.
Într-o ţară renumită pentru inegalităţile

sociale, acest mic progres a fost suficient pentru a obţine consimţământul
claselor subordonate în raport cu politicile luliste de reglementare.
În acelaşi timp, guvernarea PT a reuşit
să combine interesele birocraţilor sindicali, ale liderilor mişcărilor sociale
şi cele ale unei clase de mijloc intelectualizate, creând fundaţia pentru un
consimţământ activ faţă de lulism, organizat în jurul aparatului de stat. Mii de
membri ai sindicatelor au fost asimilaţi
în funcţii de consilieri parlamentari sau
au ocupat poziţii în ministere şi în companiile de stat; unii birocraţi sindicali
şi-au asumat poziţii strategice în consiliile de administrare a marilor fonduri
de pensii, gestionate de stat ca fonduri
de investiţii. Membrii şi suporterii PT
au fost de asemenea numiţi în poziţii
de management în cele trei bănci
naţionale principale: Banca Naţională
pentru Dezvoltare (BNDES), Banca Braziliei şi Caixa Econômica Federal (n.t.
Banca Federală de Economii).
Astfel, sindicalismul lulist a devenit
nu numai un administrator activ al
statului burghez, dar şi un actor cheie
în direcţionarea investiţiilor de capital
în ţară. Având în vedere că această putere politico-administrativă nu implică
deţinerea de capital privat, poziţia
socială privilegiată a birocraţiei sindicale depindea de controlul aparatului
politic. Iar pentru reproducerea acestui control, atât interesele aliaţilor săi
istorici – nivelurile birocratice medii şi
mica burghezie intelectualizată – cât
şi cele ale inamicilor săi istorici – nivelurile birocratice ostile şi grupările sectare cu interese corporatiste – trebuiau
echilibrate în cadrul aparatului de stat.
Deşi această strategie a fost
complicată de acceptarea de către
guvernul PT a regulilor anti-democratice ale jocului electoral brazilian
– incluzând un demers al primului
guvern Lula de a cumpăra în mod direct sprijinul parlamentar – hegemonia lulistă a înregistrat, până în 2014,
succese notabile în a reproduce atât
consimţământul pasiv al maselor, cât
şi consimţământul activ al liderilor sindicali şi ai mişcărilor sociale.
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> Contradicţiile lulismului
Totuşi, contradicţiile sociale erau
deja evidente în perioada creşterii economice, din 2003 în 2014, prevestind
criza actuală. În ciuda unei creşteri impresionante a muncii fiscalizate, în jur
de 94% din locurile de muncă generate
în prima decadă a guvernării PT erau
plătite cu aproximativ 1,5 din valoarea
salariului minim (în jur de 250 USD pe
lună) sau mai puţin. Până în 2014, pe
măsură ce ritmul creşterii economice
scădea, în jur de 97,5% din noile locuri
de muncă au intrat în această categorie. Acestea erau ocupate în mare parte
de femei, tineri şi oameni de culoare –
adică de muncitori care au câştigat în
mod tradiţional mai puţin şi sunt mai
expuşi discriminării.
În acelaşi timp, de la an la an, numărul
accidentelor şi deceselor de muncă,
precum și rata mobilităţii angajaţilor
au crescut, ambele evoluţii indicând în
mod clar o anumită deteriorare a calităţii
muncii. Aprofundarea crizei economice şi
adoptarea de măsuri de autoritate pe durata celui de-al doilea guvern ale Dilmei
Rousseff, instalat în 2014, au consolidat
aceste tendinţe regresive, determinând
muncitorii sindicalişti să declanşeze
acţiuni de protest.
Deşi începea deja să se clatine, sprijinul proletariatului precar a asigurat
victoria Dilmei Rousseff în al doilea tur
al alegerilor prezidenţiale din 2014;
dar acest sprijin a pornit de la presupunerea că guvernarea PT va menţine
locurile de muncă legale (chiar dacă
acestea erau de calitate redusă şi
prost plătite). Dar contracţia ciclică
accelerată de tăierile bugetare federale
a generat creşterea şomajului atât în
rândul precariatului urban, cât şi în cel
al clasei muncitoare organizate: conform ultimelor cercetări, rata şomajului
în Brazilia a crescut de la 7,9% la 10,2%
în ultimele douăsprezece luni.
Pe de altă parte, tradiţionala clasă de
mijloc a evoluat către o agendă politică
şi economică accentuat de dreapta – incluzând pe cei care au fost aliaţi ai PT şi
principala federaţie sindicală - CUT, cel
puţin până la scandalul mită-pentru-
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voturi din 2005, cunoscut ca „Mensalão”.
Nu este dificil de imaginat de ce a
avut loc această schimbare. Progresul
înregistrat în legalizarea locurilor de
muncă în rândul personalului domestic a condus la salarii mai mari pentru
cameriste, în timp ce piaţa muncii în
fierbere a generat o creştere generală
a costurilor serviciilor – cu impact imediat asupra stilului de viaţă al clasei
de mijloc. Iar creşterea consumului de
masă, legată de salariile mai mari pentru gospodăriile sărace ale Braziliei, a
condus la „invadarea”, de către muncitori, a spaţiilor anterior rezervate
tradiţionalei clase de mijloc, cum ar fi
mall-urile şi aeroporturile.
În cele din urmă, creşterea locurilor neocupate în cadrul universităţilor
private de calitate scăzută, destinate
copiilor muncitorilor, a determinat amplificarea competiţiei pentru locurile de
muncă disponibile exclusiv pentru copiii
clasei de mijloc. Când a izbucnit scandalul „Petrolão”, legat de darea de mită şi
spălarea banilor în compania petrolieră
de stat Petrobras, nemulţumirea clasei de mijloc a explodat într-un lung val
de proteste, determinate de o agendă
politică reacţionară.
Astfel colapsul sprijinului parlamentar
pentru guvernul Rousseff este doar latura cea mai vizibilă a unei crize organice,
ale cărei cauze se regăsesc în structura
socială a unei ţări care se zbate într-o
recesiune profundă. Bazat pe crearea de
locuri de muncă precare şi pe deconcentrarea distribuţiei veniturilor, modelul
de dezvoltare al Braziliei nu mai este în
măsură să garanteze profiturile corporatiste şi, cu atât mai puţin, să atragă
consimţământul claselor subordonate.

Fostul Președinte Lula și Președintele suspendat Rousseff, lideri ai Partidului Muncitorilor aflat la conducerea Braziliei timp de 30 de ani.

forme nepopulare, cum ar fi tăierile din
sferele asigurărilor sociale şi drepturilor de muncă.
Acest proiect a fost alimentat de retragerea actualului guvern PT. Ajustarea fiscală aplicată la începutul celui
de-al doilea mandat al Dilmei a înşelat
aşteptările a 53 de milioane de alegători
care au fost seduşi de promisiunile ei
de campanie cu privire la menţinerea
locurilor de muncă, programele sociale şi drepturile de muncă. Scăderea
popularităţii celui de-al doilea guvern
Rousseff a fost apoi amplificată de
nemulţumirea clasei de mijloc cu privire la reducerea inegalităţii între
clasele sociale. Când Operaţiunea
Lava Jato a Poliţiei Federale a fost
orientată exclusiv asupra politicienilor
PT implicaţi în acţiunile de corupţie în
cazul Petrobras, brazilienii au ieşit în
stradă cerând schimbarea guvernului.

> Lovitura de palat
În faţa unei crize globale care se
înrăutăţea, principalii reprezentanţi
ai comunităţii braziliene de afaceri, în
frunte cu băncile private, au început
să solicite guvernului federal aprofundarea măsurilor de austeritate.
Pentru marile companii, politicile care
adâncesc ajustarea recesiunii conduc la
creşterea şomajului şi îngrădesc actualul ciclu de greve, par un pas necesar
pentru implementarea unei serii de re-

Această mobilizare a atras atenţia partidelor politice care au fost învinse în 2014
pentru a participa la procesul de mediere.
Negocierile dintre Partidul Democraţiei
Sociale din Brazilia (PSDB) şi Partidul
Mişcării Democratice Braziliene (PMDB)
s-au intensificat, conducând la manifestul
politic al PMDB „O punte către viitor” – în
principal o promisiune de a asigura plata
datoriei publice la bănci în detrimentul cheltuielilor în domeniile educaţiei,
sănătăţii şi programelor sociale.
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Dar, mai important, forţele politice
conservatoare au început să submineze guvernul brazilian nu datorită
măsurilor pe care Rousseff le-a luat în
sprijinul sectoarelor populare, ci pentru că aceasta a eşuat să implementeze
măsurile pentru antreprenori: o ajustare fiscală chiar mai radicală, care ar
fi necesitat schimbarea Constituţiei,
reforma securităţii sociale şi retragerea
unor măsuri protecţioniste cheie în domeniul muncii. Pe de altă parte, sindicatele, majoritatea controlate de PT,
sunt încă angajate într-un ciclu istoric
de greve.
Aşadar, Brazilia se află, în prezent, într-un blocaj: lovitura de palat a întâmpinat o rezistenţă populară puternică ce
dă semne de intensificare, chiar în timp
ce măsurile regresive propuse de un
guvern nelegitim sunt adoptate de Parlament, o perioadă de conflicte sociale
fără precedent părând inevitabilă.
Adresa de corespondență:
Ruy Braga <ruy.braga@uol.com.br>

Cu privire la activităţile din ultima decadă ale acestor
trei fracţiuni ale claselor subordonate din Brazilia vezi:
André Singer, Os sentidos do lulismo: reforma gradual e
pacto conservador (São Paulo, Companhia das Letras,
2012); Ruy Braga, A política do precariado: do populismo
à hegemonia lulista (São Paulo: Boitempo, 2012); şi Roberto Véras de Oliveira, Maria Aparecida Bridi şi Marcos
Ferraz, O sindicalismo na Era Lula: paradoxos, perspectivas e olhares (Belo Horizonte, Fino Traço, 2014).
1
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> Politica de pe
piața muncii

și revenirea
neoliberalismului în Argentina
de Rodolfo Elbert, CONICET - Universitatea din Buenos Aires, Argentina și membru al Comitetului de
cercetare ISA pe tema mișcărilor muncitorești (RC44)
Muncitori protestând împotriva concedierilor
din întreprinderile industriale situate în
nordul Gran Buenos Aires.
Fotografie de Sebastián Lineros.
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n data de 22 noiembrie 2015, argentinienii l-au ales
preşedinte pe Mauricio Macri pentru mandatul 20152019, cu o marjă de mai puțin de trei procente. Victoria lui
Macri asupra candidatului peronist Daniel Scioli a marcat
astfel sfârșitul decadei kirchneriste, 2003-2015: după o perioadă
de intervenționism sporit din partea statului în economie și de
redistribuire limitată a veniturilor, un candidat de centru-dreapta cu un discurs anti-corupție preia conducerea Argentinei.
Explicațiile acestui triumf s-au concentrat pe o mobilizare anti-populistă a clasei de mijloc din mediul urban și
pe stagnarea economiei argentiniene, însă orice explicaţie
despre perdanţi trebuie să includă și schimbarea de politici
privind lucrătorii industriali. Primele semne ale crizei regimului kirchnerist se regăsesc în combinația paradoxală dintre
distribuția progresivă a bogăției și perpetuarea fragmentărilor
la nivelul clasei muncitoare. Prin alianța cu soţii Kirchner
birocrația adânc înrădăcinată a sindicatelor argentiniene a
contribuit la construirea unei cetățenii industriale fragmentate, în timp ce sindicatele de stânga de la nivel local au catalizat rezistență față de persistența inegalităților. Odată ce economia stagnantă a erodat baza programelor de redistribuire
limitată ale guvernului, fragmentarea socială, caracterizată

prin ceea ce Ruy Braga a numit „hegemonie precară”, a contribuit la înfrângerea electorală. Rezistența în fața anticipatei
ofensive neoliberale trebuie să includă aceleași sindicate de la
nivel local care au luptat împotriva insecurităţii economice în
timpul guvernului kirchnerist.
La sfârșitul anilor 2000, pe măsură ce majoritatea statelor începeau să iasă din criza financiară din 2008, Argentina a cunoscut
un alt tip de renaștere: o nouă formă de „sindicalism de bază”
(sindicate la nivel local), o mișcare ce părea a prefigura o revitalizare surprinzătoare a forței de muncă, la zece ani după ce
criza economică argentiniană din 2001-2002 anunţase sfârșitul
mișcării sindicale tradiţionale cu care Argentina se mândrea.
Într-un cartier sărac din nordul Gran Buenos Aires, cunoscut
sub numele de Los Tilos, de exemplu, vecinii s-au organizat
și au ocupat un teren din cartier pentru a solicita o mai bună
infrastructură și condiții de locuire și totodată pentru a insista
în vederea stopării poluării industriale a râului din apropiere. În
ciuda vecinătății cartierului cu zona industrială, majoritatea locuitorilor erau șomeri sau lucrau în „economia informală”.
În mod surprinzător, protestele din cartierul Los Tilos din
2010 au primit un sprijin puternic din partea sindicatelor
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ce reprezentau muncitorii din sectorul legal, majoritatea
angajați în întreprinderile industriale din apropiere. Ca parte a
revitalizării muncii, stindardul activismului în multe întreprinderi industriale din nordul Gran Buenos Aires fusese purtat de
către uniunile sindicale democratice de la nivel local. Dar chiar
şi atunci, cele mai multe sindicate naționale erau conduse de
lideri tradiționali birocratici, aliați ai guvernului kirchnerist,
guvern aflat la putere din 2003. În general, aceste uniuni sindicale birocratice urmăreau o strategie deloc incluzivă, rareori
arătând solidaritate față de eforturile populației urbane sărace
pentru o viață mai bună, permițând adesea angajatorilor să
angajeze muncitori vulnerabili în termeni dezavantajoşi, singura condiție fiind ca lucrătorii cu funcții superioare să câștige
salarii mai mari.
Dar mișcarea muncitorească de la nivel local care a apărut la
sfârșitul anilor 2000 a fost diferită: sindicatele cu vederi de stânga
au căutat să unifice eforturile muncitorilor, indiferent de statutul socioeconomic al acestora, să elimine contractele de muncă
favorabile angajatorilor și să includă drepturi egale pentru toți.
Ce se află în spatele acestui surprinzător nou avânt al forței
muncitorilor? În mod paradoxal, economia politică postneoliberală a Argentinei a produs o cetățenie industrială
neobișnuit de fragmentată, susținută de sindicatele birocratice. După criza economică și socială dezastruoasă din perioada 2001-2002, economia Argentinei a început să crească pe
măsură ce prețurile pentru principalele exporturi au început
să se majoreze. În contextul creșterii rapide, guvernul peronist
a fost în măsură să ridice impozitele pe exporturile agricole, să
stimuleze crearea de locuri de muncă prin extinderea pieţei interne, precum și să sprijine contractele colective de negociere
pentru sindicatele tradiţionale.
O reducere drastică a șomajului și creșterea salariilor nete,
împreună cu creșterea subvențiilor pentru utilități publice și
noi politici sociale îndreptate către cei mai săraci cetățeni au
dus la creşterea consumului printre clasele de mijloc. În ceea
ce privește structura ocupațională, acest model de creștere
economică a crescut ponderea relativă a salariaţilor industriali în totalul forței de muncă.
Cu toate acestea, această politică redistributivă a avut limitele
sale. Capitalul se concentra tot mai mult odată cu extinderea
economiei, în timp ce corporațiile naționale și multinaționale îşi
majorau rata de profit. Muncitorii, pe de altă parte, se confruntau
cu insecuritatea locurilor de muncă și creșterea numărului de
angajați la negru. Conform Bazei de date socio-economice pentru
America Latină și Caraibe (http://sedlac.econo.unlp.edu.ar), până în
2010, 45,5% din forța de muncă activă din Argentina era angajată la
negru - o îmbunătățire față de nivelul din timpul crizei economice
din urmă cu 10 ani, însă o sursă importantă de nesiguranță pentru gospodăriile cu venituri mici în ceea ce priveşte locurile de
muncă și veniturile personale.
În anul 2010, guvernul Cristinei Kirchner încă era în căutarea
unei modalități de ieșire din colapsul neoliberal al Argentinei,
prin combinarea limitării redistribuirii bogăției cu persistenta
fragmentare a clasei muncitoare. Dar, în câțiva ani, economia
argentiniană a început să experimenteze pe deplin impactul

crizei financiare de la nivel mondial. Prețurile bunurilor au
scăzut, iar guvernul a încercat cu greu să susțină limitatele
sale programe redistributive. În 2011, elita politică peronistă
a abandonat alianța politică împreună cu o parte a sindicatelor birocratice, refuzând ambițiile politice ale secretariatului
național al CGT (Confederația Generală a Muncii). Coaliția
economică și politică apărută ca urmare a crizei din urmă cu
deceniu începea să se erodeze.
Până în 2014, devalorizarea monedei peso și presiunile
inflaționiste din Argentina au produs o creștere incontestabilă
a sărăciei și un declin al salariilor nete. Odată cu erodarea hegemoniei precare a guvernului, candidatul peronist Daniel
Scioli a pierdut în 2015 alegerile prezidențiale în fața candidatului de dreapta, Mauricio Macri.
Pe parcursul primelor șase luni de la instalare, abordarea
lui Macri poate fi descrisă ca încercarea Argentinei de a reveni
la neoliberalism. Guvernul a impus o serie de reforme în ceea
ce privește liberalizarea pieței, inclusiv concedieri masive la
nivelul agențiilor guvernamentale și reduceri importante ale
subvențiilor pentru utilitățile publice, cum ar fi cele care erau
aplicate anterior la energia electrică și aprovizionarea cu apă.
Devalorizarea monedei peso a făcut ca majoritatea salariilor să
nu țină pasul cu inflația prețurilor de consum, conducând (la
fel ca în 2014) la o creștere drastică a sărăciei. Pe lângă adoptarea de noi măsuri antisindicale agresive, guvernul a redus
impozitele pentru exporturile agricole și miniere. A existat un
singur protest național împotriva concedierilor, în data de 29
aprilie, dar nici o altă acțiune la nivel național până în prezent.
Cu toate acestea, în ciuda clarei orientări antisindicale a
guvernului, liderii naționali ai muncitorilor par să fie mai
îngrijorați pentru păstrarea puterii instituționale a sindicatelor
lor și mai preocupați de evitarea urmării penale pentru acte de
corupție decât de apărarea drepturilor muncitorilor.
Ce se va întâmpla cu mișcarea încă în curs de formare a
sindicatelor de la nivel local, cele care au luptat împotriva
muncii la negru și pentru drepturile muncitorilor în perioada
kirchneristă? Este posibil ca în viitorul apropiat o mare parte a
clasei muncitoare să susțină o strategie de solidaritate pentru
muncitorii angajați la negru sau în condiții inadecvate? Este
prea devreme pentru a spune, dar o privire la trecutul recent
ar putea ajuta. La sfârșitul anilor 2000, chiar şi în contextele nefavorabile ale muncii subapreciate şi ale uniunilor birocratice,
unele dintre sindicatele de la nivel local din Argentina au reușit
să creeze alianțe de succes cu diferite fracțiuni ale clasei muncitoare. Cu toate că aceste uniuni s-au confruntat cu provocări
şi mai mari atunci când au încercat să coaguleze solidaritatea
la nivel național, pare clar că abilitatea mișcării muncitorești
de a se confrunta cu revenirea neoliberalismului va depinde
de o strategie de acest fel. Alternativa pare a fi găsirea unor lideri de sindicat dornici de a se conforma cu o nouă rundă de
reforme economice în sprijinul pieţei, un compromis care nu
s-ar putea realiza decât cu costul agravării stării de sărăcie a
muncitorilor argentinieni.
Adresa de corespondență:
Rodolfo Elbert <elbert.rodolfo@gmail.com>
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> Dreapta americană
şi povestea ei
de Arlie Russell Hochschild, Universitatea din California, Berkley, SUA

15

Donald Trump pe platforma de campanie.

A

şa cum se întâmplă şi în
mare parte din Europa, India, China şi Rusia, dreapta
politică americană e în ascensiune. În anumite privinţe, actuala orientare culturală stângistă din America – un
prim preşedinte afro-american, un potenţial preşedinte femeie, mariajul homosexual – ar putea camufla această tendinţă.
Dar ea există. În ultimele decenii, vocile
conservatoare au devenit mai sonore: cel
mai popular canal de televiziune prin cablu
şi cea mai populară emisiune radiofonică
au o puternică orientare de dreapta. Ambele camere ale Congresului american de
la Washington se află în mâinile republicanilor. Republicanii controlează mult mai
multe parlamente federale şi au şi mai mulţi
guvernatori de state decât democraţii. În 23
dintre cele 50 de state ale naţiunii, republicanii controlează ambele camere ale parlamentului şi oficiul guvernatorului, în vreme
ce democraţii nu exercită un control similar

decât în şapte state. Aproximativ douăzeci
la sută dintre americani – 45 de milioane
de oameni – susţin acum Tea Party-ul,
o mişcare cu o viziune accentuată antiimpozitare, iar în ultimele luni, candidatul
republican populist naţionalist la alegerile
prezidenţiale, Donald Trump, a câştigat cel
mai mare număr de voturi din toate timpurile la alegerile primare.
Ceea ce deosebeşte dreapta americană de
mişcările omoloage din alte părţi este ura
faţă de guvernul federal. Dreapta solicită
reducerea beneficiilor oferite de guvern:
asigurarea de şomaj, asigurarea medicală,
bursele pentru studenţi, masa de prânz la
școală şi multe altele. Lideri de marcă ai partidului republican au cerut eliminarea unor
întregi departamente guvernamentale –
educaţie, energie, comerţ şi interne. În 2015,
58 de parlamentari republicani au votat pentru desfiinţarea Fiscului. Unii au cerut chiar
desfiinţarea tuturor şcolilor publice.
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Simpatizanţii de rând ai acestor lideri se
simt frustraţi şi furioşi pe guvern. Marea întrebare care m-a determinat să încep o cercetare etnografică ce s-a întins pe cinci ani
de zile în Louisiana – aflată chiar în inima
dreptei americane – a fost de ce? Pe măsură
ce luam mai multe interviuri pentru cartea
mea, Străini în propria ţară: Furie şi jale în
rândul dreptei americane1, mirarea mea nu
făcea decât să crească. Cel de-al doilea cel
mai sărac stat din ţară, Louisiana, are, raportat la populaţie, mai multe şcoli falimentare,
mai mulţi locuitori bolnavi şi obezi decât
aproape orice alt stat. Aşa că avea nevoie
de – şi a primit – ajutoare federale; 44% din
bugetul său venea de la guvernul federal.
Aşa că de ce, m-am întrebat eu, erau atât de
mulţi dintre suporterii Tea Party-ului furioşi?
Şi cum determină această furie – sau orice
altă emoţie – domeniul politic?
În vreme ce mulţi cercetători încearcă
să răspundă la aceste întrebări din afara
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experienţei personale a susţinătorilor
dreptei, eu am vrut să înţeleg această
experienţă din interior. Aşa că am participat la întâlniri ale Femeilor Republicane din
Louisiana de sud-vest, la slujbe religioase şi
la mitinguri politice. I-am rugat pe oameni
să-mi arate unde au crescut, unde s-au
dus la şcoală, unde le sunt înmormântaţi
părinţii. Am parcurs cu atenție albumele de
sfârşit de an de liceu ale noilor mei prieteni
din Louisiana, am jucat cărţi şi am mers la
pescuit cu ei. În total, am intervievat 60 de
oameni – dintre care 40, susţinători mai
vârstnici, albi şi creştini ai Tea Party-ului.
Am strâns peste 4.600 de pagini de note şi
transcrieri de interviuri.
Am descoperit şi o metodă. Mai întâi am
ascultat. Apoi am schiţat o reprezentare
metaforică a experienţei lor, lipsită de orice
judecată şi de fapte, o relatare de tipul „am
sentimentul că” pe care am numit-o „poveste de bază”. În opinia mea, la baza tuturor
convingerilor noastre politice se află o astfel
de poveste. În cazul de faţă, ea sună aşa:
Aştepţi răbdător undeva, cam pe la mijlocul unei cozi lungi, care se întinde până în
vârful unui deal, ca într-un pelerinaj. Cei de
lângă tine îţi seamănă – albi, mai vârstnici,
creştini, majoritatea bărbaţi. Peste coama
dealului se află Visul American, ţelul tuturor
celor care stau la rând. Şi brusc, iată ce se
întâmplă! Vezi oameni care se bagă în faţa
ta! În timp ce o fac, pari să fii împins din ce în
ce mai în spate. Cum pot să facă aşa ceva?
Cine sunt oamenii ăştia?
Mulţi sunt de culoare. Prin intermediul
programelor de discriminare pozitivă ale guvernului federal au întâietate la admiterea
în colegii şi facultăţi, la diverse stagiaturi,
slujbe, ajutoare sociale şi programe alimentare. Alţii se bagă la rândul lor în faţă – femei
ambiţioase în căutarea slujbelor ocupate în
mod tradiţional numai de bărbaţi, imigranţi,
refugiaţi şi un număr din ce în ce mai mare de
funcţionari publici, plătiţi cu bani din impozitele tale. Unde se vor sfârşi toate acestea?
Şi în timp ce aştepţi la rând, la coada
care nu se mai clinteşte, ţi se cere să-i
compătimeşti pe toţi. Oamenii se plâng:
rasism, discriminare, sexism. Auzi poveşti
despre negri oprimaţi, femei dominate,
imigranţi epuizaţi, homosexuali cărora le e
teamă să-şi recunoască orientarea sexuală,
refugiaţi disperaţi. Dar, de la un punct încolo,
îţi zici că trebuie să închizi graniţele compasiunii – mai ales dacă unii dintre oamenii ăştia
ar putea aduce rele pe capul tău.

Eşti un om plin de compasiune. Dar acum
ţi se cere să-i compătimeşti pe toţi cei care
s-au băgat în faţa ta la coadă. Ai suferit
destul şi tu, dar eşti mândru să recunoşti că
nu te plângi şi nu ceri nimănui ajutorul. Crezi
în drepturi egale. Dar cum rămâne cu drepturile tale? Ele nu contează? E nedrept.
Şi-apoi vezi un preşedinte negru, pe numele
mic Hussein, care le face cu mâna celor care
ţi s-au băgat în faţă. E de partea lor, nu a ta.
E preşedintele lor, nu al tău. Şi, în fond, nu e
şi el tot unul din ăsta care ţi se bagă în faţă?
Cum altfel ar fi putut un copil crescut doar
de mamă să plătească studiile la Universitatea Columbia și la Harvard? Poate că e
vorba de altceva, ceva ascuns. Şi nu cumva
preşedintele şi susţinătorii lui liberali folosesc, în propriul lor interes, chiar banii tăi?
Vrei să închizi maşinăria asta – guvernul ăsta
federal – pe care el şi liberalii o folosesc ca să te
împingă din ce în ce mai la capătul rândului.
Am revenit la respondenţii mei pentru
a-i întreba dacă această „poveste de bază”
le descria corect sentimentele. Chiar dacă
unii au modificat povestea pe ici, pe colo
(„deci ne mutăm la altă coadă...” sau „banii
ăştia pe care-i dă sunt ai noştri...”), toţi şi-au
însuşit-o până la urmă. Unul chiar mi-a spus
„Eu trăiesc metafora asta a ta”. Altul, „Mi-ai
citit gândurile”.
Dar ce s-a întâmplat pentru ca această
poveste să pară adevărată? Dacă ar fi să
rezum totul într-un cuvânt, aş spune: pierderea onoarei. În general, simpatizanţii
Tea Party-ului pe care i-am întâlnit nu erau
săraci, dar mulți crescuseră în sărăcie, iar
acum îşi vedeau prieteni şi rude scufundându-se înapoi în sărăcie. Cu toate astea,
bogăţia nu era singura sursă de bunăstare şi
onoare. Din postura lor, de creştini albi şi heterosexuali, mulţi îşi descriau şi temerile faţă de un declin demografic („Sunt mai puţini oameni ca noi”, mi-a mărturisit o femeie)
sau frica de a deveni o minoritate religioasă
(„Oamenii nu mai sunt duşi la biserică”,
„Nu mai poţi spune Crăciun Fericit, trebuie
să zici Sărbători Fericite”). Unii se simţeau
ca o minoritate culturală („Noi suntem cei
care trăiesc curat, cei care respectă regulile,
dar suntem consideraţi sexişti, homofobi,
rasişti, ignoranţi – toate etichetele pe care
ni le-au lipit liberalii”). Dacă, în căutarea
onoarei pierdute, se întorceau către iubita lor patrie rurală din vestul mijlociu
sau din Sud, unii dintre ei se simţeau
trataţi dispreţuitor, drept „ţărănoi”. La baza
poveştii lor profunde se află, aşadar, această
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pierdere a onoarei venită din nenumărate
direcţii – o secătuire de onoare.
O poveste de bază descrie durerea (alţii
ţi-o iau înainte, ţi se bagă în faţă). Descrie
vinovăţia (un guvern rău-intenţionat). Şi
arată o cale de salvare (politica Tea Partyului). De asemenea, ea oferă un sistem de
contabilitate emoţională, stabilind câtă
compasiune le este datorată celor care
aşteaptă sau care se bagă în faţă, câtă
neîncredere trebuie să ai faţă de guvern
sau cât de prost ar trebui să fie făcuţi să se
simtă cei care beneficiază de ajutoarele
guvernamentale. Acest sistem devine fundamentul unor reguli emoţionale2 – care
stabilesc ceea ce considerăm că „ar trebui
sau nu ar trebui” să simţim – constituind în
prezent una dintre principalele ţinte pentru dezbateri politice înflăcărate. Explicit
sau implicit, majoritatea slujbelor din sectorul serviciilor necesită ca angajaţii să se
supună unor astfel de „reguli emoţionale”
(„E greşit să te enervezi pe client; el are întotdeauna dreptate”). Angajaţii învaţă cum
să-şi stăpânească emoţiile la cursurile de
pregătire, iar supraveghetorii lor evaluează
cât de bine se descurcă. În mod similar,
ideologiile politice sunt purtătoarele unor
reguli emoţionale. Liderii ghidează simpatia, suspiciunea, vina, ruşinea, iar realizatorii de emisiuni radio-tv poartă vorba mai
departe, diversele comunităţi locale sau
electronice evaluându-le prin intermediul
comentariilor.
Stânga şi dreapta funcţionează potrivit
unor seturi de reguli emoţionale şi mai divergente. În genere, stânga pledează pentru
compasiunea faţă de grupurile defavorizate,
considerate a fi îndreptăţite la ajutor guvernamental; dreapta nu o face. Stânga pretinde încrederea în această parte a guvernării,
dreapta o suspectează şi o dispreţuieşte.
Stânga atribuie demnitate şi legitimitate
beneficiarilor ajutorului de stat, dreapta le
atribuie un sentiment de ruşine accentuată.
În bătălia culturală dintre aceste două
coduri, simpatizanţii Tea Party-ului pe care
i-am studiat eu se simţeau dominaţi de
regulile emoţionale ale stângii, lucru pe
care îl detestau. „Am avut parte suficient
de CP (corectitudine politică)”, a strigat
adesea Donald Trump, făcându-se ecoul
unui sentiment împărtăşit cu fervoare în
sânul dreptei. Un bărbat mi-a spus „Liberalii vor să-i compătimim pentru imigranţi
şi refugiaţi. Dar eu nu văd, în cea mai mare
parte a timpului, decât oameni care repetă
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ASCENSIUNEA DREPTEI
Donald Trump adresându-se mulțimii
din Phoenix cu privire la unul dintre subiectele
sale preferate: imigrația.

întruna „săracu’ de mine”, „săracu’ de
mine”, „săracu’ de mine...” Un altul mi-a
spus „Liberalii primesc ceva de la guvern,
noi nu primim – şi sunt bucuros să nu iau
nimic dacă n-am nevoie. Dar ei vor ca noi să
ne simţim recunoscători pentru ce primesc
ei”. Mulţi asociau ajutorul guvernamental
cu un sentiment de ruşine, dispreţuindu-i
profund pe cei care înşelau sistemul. „Cunosc oameni care îşi depun dosarul de
şomaj în timpul sezonului de vânătoare”.
Sau, „O mulţime de oameni care locuiesc
în parcurile de rulote au ajuns să primească
ajutoare de handicap pretinzând că suferă
de convulsii. Eu nu-mi dau seama cum de
mai reuşesc să scoată capul în lume. Dar o
fac, iar guvernul îi încurajează”. Majoritatea
simpatizanţilor Tea Party-ului s-au opus cu
putere ideii că ai putea simţi compasiune
faţă de cei care se bagă în faţă, recunoştinţă
faţă de guvern sau că ar putea să nu-ţi fie
ruşine dacă primeşti un „plocon” din partea
guvernului.
Dar nu toţi cei cu care am vorbit erau
de acord. Într-adevăr, era ca şi cum interlocutorii mei se rupseseră în două
facţiuni, care ascultaseră finaluri diferite
ale aceleiaşi poveşti de bază. Susţinătorii
clasici ai Tea Party-ului voiau să interzică
atât practica băgatului în faţă, cât şi
răsplata guvernamentală pentru a o face.
Susţinătorii lui Donald Trump, pe de altă
parte, voiau să păstreze ajutoarele guvernamentale, îndepărtând ruşinea asociată
primirii acestora – dar să limiteze acordarea
lor doar la cei născuţi pe teritoriul SUA, preferabil albi.
Declaraţiile lui Trump au fost vagi şi inconsistente, dar comentatorii au remarcat că
nu a cerut tăieri în programul de asistenţă
medicală MedicAid. În schimb, declară că
plănuieşte să înlocuiască „Obamacare”,

care oferă asistenţă medicală de bază şi
celor neasiguraţi, cu un nou program, care
va fi „fantastic”. Important este, la rându-i,
şi modul în care Trump alege să distribuie
vinovăţia. Deşi i-a defăimat pe fostul prizonier de război John McCain, o jurnalistă cu
handicap, o comentatoare de la Fox News,
pe mexicanii emigraţi ilegal, un judecător de
origine mexicană născut în America, pe toţi
musulmanii şi pe toţi adversarii săi republicani, nu s-a referit niciodată dispreţuitor la
beneficiarii programului MedicAid şi nici la
cei care primesc bonuri de masă.
Cu toate acestea, pentru a legitima ajutoarele sociale pentru bărbaţii albi, Trump
a fost nevoit să masculinizeze actul primirii lor. Aceasta ar putea fi o sursă secretă,
extrem de puternică, a atracţiei exercitate
de Trump. El ridică în slăvi bărbaţii care se
laudă, deţin arme, fac pe durii, rămân ferm
pe poziţii. Majoritatea beneficiarilor de ajutoare sociale sunt femei, copii şi bărbaţi
de culoare. Dar există şi mulţi bărbaţi albi
săraci, aproape săraci sau care se tem să
nu cadă în sărăcie. Dacă un asemenea om
ar avea nevoie de asta, intuieşte Trump,
şi primirea de ajutoare ar putea deveni o
chestie „masculină”. Îţi poţi lipi un abţibild
care te anunţă ca posesor de armă pe
camionetă, poţi porni certuri prin baruri,
poţi fi macho, dă Trump de înţeles, dar poţi,
în acelaşi timp, aplica şi la ajutoarele de
şomaj sau la alocaţiile pentru alimente –
fără niciun stigmat.
Un aspect important: mulţi dintre
simpatizanţii muncitori, bărbaţi, albi ai lui
Trump se confruntă cu aceleaşi perspective economice sumbre de care au avut
deja parte comunităţile afro-americane:
dispariţia locurilor de muncă, salarii mici,
dovezi ale disperării. În rândul acestor
oameni există mai mulţi taţi singuri decât în
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rândul omologilor lor albi mai înstăriţi, mai
multe familii destrămate, mai mulţi copii,
vremuri mai dificile. Dacă nu beneficiază
de MedicAid chiar acum, cu siguranţă vor
avea nevoie de el în viitor – ca atare, se
confruntă cu paradoxul de a avea nevoie
exact de ajutorul guvernamental pe care
dreapta, şi ei înşişi, l-au discreditat atâta
timp. Distanțarea de serviciile de asistență
socială era un important indicator de status deosebind „bărbaţii adevăraţi” de
„adevăraţii perdanţi”. În interviurile pe care
le-am făcut cu suporteri ai lui Trump din
Louisiana, subiectul ajutoarelor guvernamentale n-a apărut în discuţie, cel puţin la
început. Întrebat fiind, însă, de părerea lui
despre plasa de siguranţă pentru „oamenii obişnuiţi”, un mecanic auto remarca,
„Trump nu e împotriva chestiei ăsteia. Dacă
foloseşti bonurile de masă pentru că ai o
slujbă prost plătită, nu vrei ca cineva să se
uite de sus la tine”.
Trump îi absolvă, tacit, de vină, pe muncitorii albi, dar nu şi pe cei care nu sunt
albi sau care nu sunt născuţi în America.
Într-adevăr, răspunzând la povestea de
bază, Trump a creat o mişcare foarte
asemănătoare celor aflate acum pe val în
Marea Britanie, Germania, Franţa, Austria
şi mare parte a Europei de Est, un populism
de dreapta anti-imigraţie, dar pro stat al
bunăstării. Toate aceste mişcări de dreapta
sunt, în opinia mea, bazate pe variaţiuni ale
aceleiaşi poveşti de bază, ale sentimentelor pe care ea le stârneşte şi ale credinţelor
puternice care o protejează.
Adresa de corespondență:
Arlie Hochschild <ahochsch@berkeley.edu>
Hochschild, A. (2016) Strangers in Their Own Land: Anger
and Mourning on the American Right. New York: New Press.
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din Marea Britanie
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Rezumat al aplicațiilor din anul 2014 pe Platforma britanică pentru
excelență în cercetare [UK Research Excellence Framework].

studenților era stabilit la nivel național și fiecare universitate primea finanțarea adecvată, stabilită în baza unor formule diverse. Acesta era un sistem unanim considerat „elitist”: doar zece procente dintre tineri îşi continuau studiile în
învățământul superior, în timp ce majoritatea trecea printrun sistem complex de învățământ profesional și tehnic, de
ucenicie și de formare la locul de muncă.

U

niversitățile britanice se află într-un proces
de schimbare atât de profundă, încât nu este
ușor de anticipat unde se va ajunge. Să lucrezi
și să studiezi astăzi într-o universitate este cu
siguranță o experiență foarte diferită decât ar fi fost în urmă
cu un deceniu. Stefan Collini a afirmat recent că „ceea ce noi
încă mai numim universități urmează să fie reconfigurate
ca centre de expertiză aplicată și de formare profesională,
care să se subordoneze unei <<strategii economice>> a
societăţii” - idee care se regăseşte în mesajul de rămas bun
din 2014 al lui John Holmwood, în calitatea sa de președinte
al Asociației Britanice de Sociologie. El a ajuns la concluzia
că actualul sistemul de învățământ din Marea Britanie „stă în
slujba unui capitalism patrimonial reînnoit și a inegalităților
sale tot mai profunde”. Efectele acestor schimbări asupra
sociologiei ca disciplină nu sunt încă pe deplin clare, dar
există unele semne de îngrijorare.
> Finanțare:
de la finanțarea centralizată
la taxele de școlarizare
Înainte de guvernele Thatcher şi Blair, universităţile britanice erau organizații caritabile cvasi-independente. Numărul

Însă în timpul guvernului Thatcher, distrugerea sectorului
de producție britanic a generat discuţii despre o renaștere
printr-o „economie bazată pe cunoaştere”, ceea ce l-a determinat pe Blair să reitereze tema educației, „educație,
educație, educație”, în timp ce susţinea că 50% dintre tinerii din Marea Britanie ar trebui să meargă la facultate. În
acest fel şi într-un ritm foarte rapid, universitățile au devenit
o componentă cheie a strategiei economice a guvernului
- o schimbare care a devenit evidentă atunci când responsabilitatea pentru învățământul superior a fost mutată la
Departamentul de Comerț și Industrie. Astăzi, această responsabilitate revine Departamentului de Afaceri, Inovare
și Aptitudini, al cărui ultim raport de politică - Succesul ca
economie bazată pe cunoaștere: excelență didactică, mobilitate socială şi alegerea elevului - dezvăluie modul în care
o idee la începuturile sale utopică poate oferi platforma
ideologică pentru schimbare reacționară.
Această schimbare strategică a fost facilitată de o modificare a mecanismelor de finanțare a universităților din Marea
Britanie, axată pe trecerea de la finanțarea guvernamentală
la un sistem bazat aproape în întregime pe taxele plătite
de studenți. În 1998, taxele de școlarizare au fost stabilite
la £ 3000 pe an de către noul guvern laburist; de atunci, taxele de școlarizare au crescut la £ 9000, sumă care este de
aşteptat să se majoreze în continuare. Există diferențe importante în administrațiile autonome din Irlanda de Nord,
Scoția și Țara Galilor, dar în Anglia, învățământul superior a
fost extins prin acumularea de datorii de către student, facilitate printr-un sistem complex de împrumuturi.
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Noul sistem de finanțare a fost un catalizator esenţial pentru schimbare. Universitățile concurează unele cu celelalte
pentru studenţi, cu importante consecințe pedagogice: în
loc să fie văzuţi drept discipoli sau ucenici, studenții sunt
acum clienți. Poate în mod paradoxal, introducerea unei
„pieţe” pentru studenți a fost însoţită de diverse forme de
supraveghere de stat.
În 2005, guvernul Blair a înlocuit un sistem laborios
de evaluare a calității (care constituia o încercare de a
îmbunătăţi actul educaţional prin inspecţii și impunerea
unor regulamente școlare mai degrabă standardizate) cu
Ancheta Naţională a Elevilor (NSS) – similară unui studiu
de piață, care a colectat și a publicat rezultatele studenţilor
de la toate cursurile și nivelurile. Aceste date (care au inclus proporția studenților care au primit diplome de top)
au fost rapid încorporate în clasamentele celor mai bune
universități, coroborate și publicate în ziarele naționale.
În prezent, guvernul are în plan îmbunătățirea acestui
sistem de evaluare prin introducerea unui set mai complex
de anchete creând un Cadru de Excelență Didactică (CED),
care să țină seama de menţinerea elevilor în sistem, de angajarea la absolvire, precum și de evaluările acestora. Cu
toate că fiecare dintre aceste măsuri s-a dovedit a fi failibilă,
guvernul intenționează să construiască un nou sistem de
clasificare CED pe baza căruia „este de aşteptat ca taxele să
se diferenţieze tot mai mult”.
> De la evaluarea cercetării
la excelenţa cercetării
În cadrul „vechiului” sistem de finanțare, cadrele universitare trebuiau să predea și să participe la activitatea
de cercetare, raportul nominal dintre aceste activități fiind
de 3:2. Finanțate public, cu personal academic, Consiliile
de Cercetare generau fonduri suplimentare de cercetare
disponibile printr-un proces competitiv de licitație. Guvernul Thatcher, deja preocupat de vocile radicale și critice
din campusurile universitare, a insistat asupra redenumirii
Consiliului de Cercetare a Ştiinţelor Sociale în Consiliul de
Cercetare Economică şi Socială (CCES); de-a lungul timpului, această organizație a suferit numeroase adaptări la
nevoile economiei Regatului Unit. Probabil şi mai important
este faptul că în cadrul departamentelor de învăţământ superior a fost introdusă o revizuire periodică a activității de
cercetare (anume, de cinci ori pe an): Exercițiul de Evaluare
a Cercetării a început mai degrabă informal în anii 1980, dar
din 1990 performanța a fost legată de viitoarea finanțare a
cercetării, rupându-se astfel legătura cu vechiul sistem de
finanţare centralizată.
În timpul iteraţiilor ulterioare acest proces de evaluare
a cunoscut o expansiune. În 2015, schimbarea numelui în
Cadrul de Excelenţă în Cercetare (CEC) a presupus o separare şi mai profundă - incluzând noi eforturi de a evalua
„impactul” cercetării publicate și „beneficiile demonstra-

bile (obţinute) pentru ansamblul economiei și societăţii”,
definite în sens larg. Panelurile de experți „analizează dovezile relevante susținute de indicatori adecvați și produc subprofiluri de impact, clasificate folosind note, pentru fiecare
aplicaţie”. Aceste profiluri vor fi notate pe o scală, de la „lider
mondial” (4*), „excelent pe plan internațional” (3*), la „recunoscut internațional” (2*), respectiv „recunoscut la nivel
național” (1*).
Astfel, în timp, în cadrul universităților, procesul de
monitorizare externă s-a mutat de la periferie înspre centrul discuțiilor strategiilor de cercetare, cuvinte precum
„stea” figurând adesea în discursul academic, alături de
alte cuvinte puternice precum „excelenţă”, „robust”, „riguros” și „transparent” - construind o narațiune aparent
incontestabilă, una pe care mulți sociologi care ar fi trebuit
să o combată au acceptat-o. În această linie de exprimare,
„Ref” (n.t. Research Excellence Framework) a apărut ca un
nou substantiv de forţă în departamentele universitare,
împreună cu „Refable”, „Ref-ready” și altele asemănătoare.
> Universitatea corporativă
Aceste schimbări fac parte dintr-o puternică strategie
neoliberală, care a transformat sectorul public din Marea
Britanie; schimbările din învățământul superior au loc în
paralel cu cele care au reconfigurat sistemul național de
sănătate, de colectare a taxelor, de creare de politici și de
educație în general. Universitățile, în concurență unele cu
altele pentru studenţi - acum principala lor sursă de venit,
și în competiție pentru poziție în diferite clasamente, se
comportă mai mult ca nişte întreprinderi interesate de profit decât ca organizații caritabile.
Şefii de universităţi (rectorii) nu se mai văd ca primii între egali, ci mai degrabă ca directori executivi - plătiţi
corespunzător, cu propriul lor plan de pensii. Când actualul guvern conservator a eliminat plafonul privind numărul
studenților, perspectiva unor excedente potențial mari rezervele de numerar au fost de £ 6,5 miliarde în 2011 - a
încurajat universitățile din Regatul Unit să urmeze exemplul
american de vânzări de obligațiuni pe piețele monetare, utilizate pentru a finanța investiții uriașe în proiecte imobiliare
noi. Mulți din elita managerială privesc aceste clădiri noi
drept reprezentări simbolice ale succesului lor.
În căutarea lor pentru mai mulți studenţi (a se citi „bani”),
frustrați de restricții privind eliberarea vizelor pentru
studenții străini, au localizat mari campusuri în străinătate,
oferind unei părţi din personal ofertele de schimbare a
carierei greu de refuzat. În timp ce unele acțiuni au avut
succes, altele au avut mai puțin. La sfârșitul anului 2015,
Universitatea Aberystwyth a cheltuit o jumătate de milion
de lire sterline pentru a deschide un campus în Mauritius
pentru studenții britanici și internaționali, așteptându-se să
ofere „noi oportunități pentru ca studenţii să aibă acces la
educație de calitate, studenții care altfel nu ar putea avea ac-
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ces la aceste tipuri de cursuri” – dar până în 2016, doar 40 de
studenți s-au înscris într-un campus construit la găzduiască
2000. După cum un fost conducător de universitate comenta
tăios: „Acest tip de investiție este o nebunie. Mai bine şi-ar
concentra resursele pentru a angaja personal de înaltă calitate și pentru a atrage mai mulţi studenţi autohtoni”.
Toate acestea vorbesc despre un sector ce se confruntă
cu schimbari stresante, cu implicații reale pentru viața
profesională a cadrelor universitare. Noua universitate
corporativă tinde să fie şi mai mult centralizată de către fiecare prodecan nou numit care, determinat să atingă obiectivele în noile condiţii, înfiinţează structuri ierarhice care se
sprijină pe un număr din ce în ce mai mare de personal administrativ. Apar noi ierarhii administrative, ca „personal de
sprijin” tehnic și financiar – care funcţiona înainte în școli,
departamente și centre de cercetare, dar care migrează
acum spre anumite birouri centrale. Tot mai mult, comunicarea se realizează prin email, mai degrabă decât prin
contact personal și operații care odinioară erau simple,
chiar și când se organizează o întâlnire sau se rezervă o
cameră, necesită instruire și acces la programe de calculator. După cum „indicii” au devenit un instrument esențial
de management, aceștia consolidează presiunea de standardizare, care în multe universități a fost legată de noile
sisteme de management al performanței. De asemenea,
plăţile în funcție de performanță par a fi pe ordinea de zi - și,
mai mult decât atât, la fel şi efortul de a transfera personalul
academic pe noi contracte, exclusiv pentru predare.
Patologiile „scriptologiei” birocratice și ale „repoziţionării
obiectivelor” în structurile guvernate de reguli, descrise
mult timp în urmă de Alvin Gouldner, sunt acum evidente
în universitățile britanice, în special în sistemele de predare
și de evaluare a cercetării – într-atât de mult încât multe
universități avertizează acum studenţii că propriile evaluări
slabe ale nivelului lor ar putea afecta valoarea universităţii
pe piața muncii. Proporția de premii prestigioase este
supravegheată, cu încurajarea de „mai multă flexibilitate la
capătul superior”. După ce au constatat că studenţii critică
în mod regulat cursurile ce asigură un „feedback” slab,
unele universități organizează sesiuni speciale pentru a explica studenţilor ce este „feedback-ul” și când îl vor primi.
De fapt, unele universități au numit „decani asociaţi pe
probleme de feedback” şi unii membri ai personalului au
fost identificați ca fiind „campioni ai feedback-ului”.
Această activitate de tip „joc de noroc” a fost cea mai
avansată în ceea ce privește evaluarea cercetării. În 2014,
multe universități au renunţat la obiceiul de a include
tot personalul în evaluarea cercetării păstrând în schimb
doar personalul considerat bine clasat în publicații și studii de caz de impact. Acest rezultat - care a făcut ca unele
universităţi să fie acuzate de „înșelătorie” – a presupus
diferite proceduri de evaluare internă, care erau adesea
răutăcioase și rareori colegiale. Astăzi, în ciclul de evaluare
a cercetării care durează până în 2020, multe universități

au introdus deja măsuri pentru monitorizarea publicațiilor
(„rezultate” în limbajul de evaluare) cu „Managerii de Cercetare a Impactului” - toate producând documentele într-o
limbă întortocheată și autoreferențială.
Deciziile în aceste domenii sunt invariabil luate de comitetele de nivel înalt și comunicate prin emailuri didactice
sau întâlniri consultative la „Consiliu”. Comentând cu privire
la aceste evoluții, profesorul Ben Martin de la Universitatea
din Sussex a remarcat creșterea de „resentimente, cinism
și acceptare rezervată”, vedere confirmată şi de cel mai recent Studiu la Universitatea Times ca loc de muncă, care a
constatat că în timp ce mediul academic a găsit locul de
muncă ca fiind în general plin de satisfacții, trei sferturi dintre ei au fost profund dezamăgiţi de planurile lor de viitor
în învăţământul superior şi în zona de management. Studiul
a constatat, de asemenea, că jumătate dintre respondenți
sunt îngrijoraţi cu privire la excesele legate de măsurile de
performanță măsurabile. Mai deranjant, probabil, este faptul că jumătate dintre respondenți au declarat că ei cred că
instituțiile au compromis standardele de promovabilitate în
efortul lor concurenţial pentru studenți și, ca indivizi, ei se
simt sub presiunea de a acorda note mai mari.
În acest sens, Charles Turner, profesor de sociologie asociat
la Universitatea din Warwick, a enumerat recent următoarele
„probleme care literalmente ucid universitățile”: angajamentul de resurse vaste care ar putea fi cheltuite pe stocurile
de bibliotecă în locul clădirilor noi care nu sunt necesare
și deficitar proiectate; acordarea de diplome din categoria
întâi și din jumătatea superioară a categoriei a doua pentru
studenții care acum 20 de ani s-ar fi luptat pentru a obține
(o diplomă) din a doua jumătate a categoriei a doua; utilizarea administratorilor în a lua decizii cheie în domeniul pedagogiei; eforturile disperate de a face ca unele programe de
studiu să pară vocaționale atunci când nu sunt și nu pot fi; și
valul nesfârșit de publicații pe care nimeni lucid nu ar dori să
le citească - sau să le scrie (The Guardian, 1 iunie 2016).
> Schimbarea locului sociologiei
Sociologia a apărut destul de târziu ca disciplină pe diplomele de studii în cadrul universităților britanice: doar trei
centre viabile au existat până la începutul anilor 1960. Ulterior, o creștere rapidă și remarcabilă a numărului departamentelor și studenților a plasat sociologia într-o poziție
puternică în cadrul universităților de azi. Această creștere
rapidă a implicat un grad înalt de „deschidere”, cu câteva
încercări de a stabili limite profesionale ferme în jurul valorii de disciplină - o deschidere care a permis ca gândirea
sociologică să penetreze mai multe domenii diferite. Cu
toate acestea, o consecință a acestei deschideri a fost o
deviere a specializării în alte domenii; exemple relevante fiind „sociologia muncii” și „sociologia educației”, doi piloni
ai trecutului care în prezent fac obiectul școlilor de afaceri și
școlilor pedagogice.
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Sociologia s-a schimbat şi în alte moduri. După ce a făcut
progrese radicale în domeniul devianței în anii 1960 și 1970,
această specializare a fost reîncadrată în criminologie, un
subiect la mare cerere, de multe ori predat în contexte multidisciplinare care implică politica socială și studiile juridice.
Sănătatea și mediul sunt de asemenea domenii în care sociologia a fost în măsură să ducă la dezvoltarea de cursuri aplicative
cu cerere mare între studenţi. Aceste modificări, împreună cu
transformările produse în interiorul disciplinei către abordări
interpretative și chestiuni de identitate, au determinat pe unii
să sugereze că puterea structurilor și constrângerilor materiale este subestimată, slăbind capacitatea sociologiei de a
răspunde în mod coerent la evenimentele actuale.

universitar au ajuns să creadă că lucrările critice vor fi excluse sau vor fi notate cu calificative scăzute. Chiar dacă încă
ar mai fi loc pentru lucrări critice (de exemplu, în ceea ce
privește problemele de mediu), măsura „impact” în științele
sociale implică o puternică prejudecată privind schimbările
de politică la scară mică, universitățile de frunte încurajând în mod activ cercetătorii să fie precauţi. Consiliul de
Cercetare – el însuși obiectul unui riguros control guvernamental – s-a orientat în mod intenționat spre concentrarea
finanțării proprii asupra unor premii semnificative pentru
proiecte complexe, care implică adesea echipe pan-universitare. Această politică ar putea lăsa din ce în ce mai mult
proiectele mici în derivă.

Întrebări similare sunt aduse în discuţie de actualele agende de cercetare ale universităților și funcționarea REF. Grila
ciclului de evaluare și nevoia de rezultate de 3*/4* stele a
determinat mediul academic să opteze din ce în ce mai mult
pentru articole de revistă, mai degrabă decât pentru monografii, precum și diminuarea muncii de teren pentru a se
potrivi cu nevoile procesului de evaluare. Unii cercetători
au adaptat aspirațiile lor la acest proces, alții au renunțat.
Mulți au comentat cu privire la consecințele pentru lucrări
etnografice sau pentru alte cercetari care se bazează pe
contacte pe termen lung cu comunitățile. Mai mult, în general, „performanța” unui anumit subiect în REF poate reflecta și poate afecta, de asemenea, poziția sa generală și
modalitățile în care este văzut în cadrul fiecărei universități.
Ca atare, era îngrijorător să se constate scăderea numărului
de aplicații în 2014 la doar 29 de departamente care implică
704 de posturi care se încadrează în „sociologie” (cel mai
puţin), comparativ cu 62 de depuneri care implică 1.302
de posturi înscrise la rubrica „Politica socială”. Aceste raporturi, fiind inversul numerelor de pe teren, au reflectat
schimbările intervenite în prioritățile de cercetare ale unor
sociologi spre zone mai aplicate și opțiunile strategice ale
comitetelor de învăţamânt superior centralizate. Drept
consecință, comisia a fost forțată să raporteze că a fost în
măsură să ofere doar „o reprezentare parțială a disciplinei”.

Aceste schimbări au evoluat de-a lungul ultimilor 30 de
ani. Astăzi pare că ne apropiem de un punct de criză ce ridică
semne de întrebare cu privire la însăși ideea universității
publice ca un centru de angajament critic și științific. Politica guvernamentală actuală pare să conducă la crearea
de noi universități private și intensificarea în continuare a
presiunilor competitive în cadrul unui sector de învățământ
terțiar la scară mărită.

„Impactul”, desigur, era esenţial pentru acest experiment:
deoarece această metodologie încurajează cercetătorii să
lucreze cu agenţii externe, mulți reprezentanți ai mediului

Toate acestea ridică întrebări dificile, atât cu privire la viitorul și pentru rostul universităților, cât şi în ceea ce priveşte
locul sociologiei în cadrul acestora. În mod semnificativ,
sociologii au fost puternic reprezentaţi în mişcările de
rezistenţă la aceste schimbări, cu John Holmwood în calitate
de conducător al unui grup care îşi propune să revendice
universitatea publică din Marea Britanie. Propria sa agendă
politică alternativă, Raportul Alternativ pentru Educaţie
Superioară, a fost lansată la o reuniune majoră în Londra, în
luna iunie. Evidenţiază riscurile pentru studenți și cercetarea
critică pe care le implică pătrunderea celor care urmăresc
profit în sectorul învățământului superior și se încheie cu
un citat din Magna Charta Universitatum din 1988, semnată
de 802 de universități din întreaga lume: universitățile sunt
„instituții autonome”, care „trebuie să fie din punct de vedere
moral și intelectual independente de orice autoritate politică
și putere economică” - un obiectiv care devine cu atât mai important cu cât este mai îndepărtat.
Adresa de corespondență:
Huw Beynon <beynonh@Cardiff.ac.uk>
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> „Războaiele sociologiei”
în Canada
de Neil McLaughlin, Universitatea McMaster, Canada, și Antony Puddephatt, Universitatea Lakehead, Canada

Insigne diseminate după ce primul-ministru canadian, Stephen Harper, a declarat că nu este timpul
„să ne dedicăm sociologiei”, referindu-se la necesitatea de a acționa ferm împotriva teroriștilor mai
degrabă decât de a studia cauzele terorismului.
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L

a începutul secolului XXI, mai mulți cercetători
cu experienţă au tras un semnal de alarmă cu
privire la situația sociologiei canadiene. Bruce
Curtis și Lorna Weir au susținut că sociologia
canadiană anglofonă suferă de „un simţ slab al sociologiei ca disciplină deţinătoare de cunoştinţe, atribuții și o
vocație publică specifice”; şi-au exprimat îngrijorarea cu
privire la viitorul disciplinei, în contextul apropiatei retrageri din activitate a sociologilor canadieni fondatori1.
Robert Brym s-a arătat preocupat de numărul în scădere
al membrilor Asociației canadiene de sociologie [Canadian
Sociological Association] și îngrijorat de starea generală
de sănătate a disciplinei în Canada2. Neil McLaughlin a
răspuns prin explorarea unor factori instituționali mai
largi, avertizând asupra unei „crize iminente” în sociologia
canadiană3, sperând să genereze un moment de reflecție
care să fie începutul unui dialog capabil să promoveze
o strategie instituțională mai înțeleaptă și o viziune
intelectuală mai amplă. Răspunsurile, adesea emotive și
polemice, la aceste articole au inițiat ceea ce noi numim
în Canada „războaiele sociologiei”, aflate încă în plină
desfăşurare chiar şi acum, după 10 ani de la debutul lor.
Pat O’Mally și Alan Hunt au servit primele mingi, susținând
că îngrijorarea manifestată de Curtis și Weir față de slăbirea
disciplinei echivalează cu o „vânătoare de vrăjitoare”, trasând
standarde disciplinare stricte cu scopul de a constrânge so-

ciologii care ar putea să pășească dincolo de linie4. Articolul
lui McLaughlin despre „criză” a impulsionat un alt set de
răspunsuri critice, care l-au combătut pe baze atât teoretice, cât și empirice5. Deşi în general a ajutat la contextualizarea realităților sociologiei canadiene, această dezbatere a îmbrăcat adesea forme dure. În timp ce sociologii
canadieni se pregătesc să găzduiască Congresul Mondial
al Asociației Internaționale de Sociologie (ISA) din 2018 în
Toronto, noi reflectăm asupra unora dintre preocupările
principale ridicate, în speranţa de a identifica unele aspecte
ce ar putea fi relevante și utile pentru celelalte sociologii
naționale, în special celor din afara Statelor Unite.
Mare parte din preocuparea cu privire la starea sociologiei canadiene a vizat declinul numărului de membri și al
prezenței la întâlnirile asociației noastre naționale. Întâlnirile anuale ale sociologiei canadiene anglofone au loc
ca parte a unui Congres interdisciplinar al ştiințelor sociale
și umane, organizat la diferite universități din țară. Întâlnirile sociologiei canadiene aveau audiență scăzută, mai ales
în cadrul facultăților de sociologie de top. Să fi fost acesta
un semn al declinului disciplinei? Jean-Phillippe Warren
ne amintește că multe alte asociații academice naționale
și globale s-au confruntat cu declinuri similare6. Pornind
de la teza lui Robert Putnam „de a juca popice singur”
[„bowling alone”], el sugerează că expansiunea tehnologiei comunicațiilor prin internet a permis apariția rețelelor
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academice informale întinse pe largi distanțe geografice,
motiv pentru care savanții pot „socializa singuri”, în afara
tradiționalelor întâlniri organizate formal.
Dar au mai fost şi alte semne de slăbiciune la începutul
anilor 2000, când sociologia a continuat să aibă un statut
redus atât în universități, cât și în societate în general. Multe
dintre aceste aspecte rămân relevante și astăzi, și probabil
că sunt comune și altor sociologii naționale, dar în Canada
se manifestă într-o manieră specifică, datorită istoriei noastre unice și a relațiilor noastre aparte cu Statele Unite, Anglia
și Franța.
Îngrijorările referitoare la hegemonia disciplinară
americană au dus la mișcarea de canadizare din anii 1970
și 1980, ca o încercare a sociologilor de a crea o sociologie
canadiană cu un grad sporit de autonomie, prin creșterea
conținutului canadian și a numărului de membri instruiți pe
plan intern. Totuși, aceeași mișcare a intensificat indubitabil
sentimentele negative împotriva sociologiei americane, inclusiv o anumită vanitate care ne permite să blamăm America și să ignorăm propriile defecte7.
Totuși, există motive de îngrijorare privind reducerea
propriul nostru conținut național, o problemă cu care fără
îndoială se confruntă și sociologii din multe alte țări. Este
din ce în ce mai probabil ca sociologii canadieni să fie
instruiți în SUA și să abandoneze modelele canadiene, precum John Porter și Wallace Clement, în favoarea unor teoreticieni mai cunoscuți la nivel global8. Ceea ce constituia o
tradiție canadiană unică se diluează din ce în ce mai mult,
până la stadiul de simplu element component al unei discipline globale (a se citi: americană și eurocentrică).
Ralph Mathews a făcut un efort pentru a restabili o tradiție
canadiană unică, prin reîncarnarea „teoriei elementelor
de bază” a lui Harold Innis9, unul dintre primii teoreticieni
importanți ai societății canadiene, care a arătat că dezvoltarea geografică a orașelor canadiene se află în strânsă
legătură cu rutele comerciale pentru exploatarea economică
a resurselor noastre naturale, creând regiuni geografice extrem de diferite, cu particularități culturale diverse. Extinzând acest tablou asupra noilor preocupări contemporane
cu privire la industria combustibililor fosili, protecția mediului nostru natural și drepturile Primelor Naţiuni, obținem
o perspectivă asupra modului în care suntem unici, atât ca
națiune, cât și ca tradiție sociologică. Cu toate acestea, ceea
ce poate părea „unic” pentru Canada ar putea de asemenea
să servească drept puncte valoroase de comparație și pentru alte țări care se confruntă cu aceleași forțe globalizatoare ce interacționează cu contextul și problemele locale.
Ca o disciplină relativ nouă, care a devenit complet
instituționalizată abia în anii 1960 și 1970, sociologia
canadiană a fost marcată în mod special de un radicalism de
inspirație marxistă, cele mai multe angajări în domeniul sociologiei având loc într-o perioadă de conflict social și poli-

tic. Această intensă orientare „critică” în disciplina noastră
este dominantă și astăzi, conducând la o implicare sporită
în politici publice și în politică, spre nemulţumirea politicienilor conservatori. De exemplu, criticând apelurile pentru intensificarea cercetărilor asupra cauzelor terorismului
în vederea îmbunătăţirii prevenţiei, fostul prim-ministru
conservator al Canadei, Stephen Harper, a făcut reprobabila
declaraţie că „nu este momentul pentru a ne dedica sociologiei”. Pentru sociologii canadieni, această declaraţie a
lezat valoarea cercetării sociologice, determinând Asociația
canadiană de sociologie să înceapă să vândă în anul 2015
tricouri inscripționate „Dedicați-vă sociologiei” [„Commit
sociology”], ca un fel de protest răsunător.
Această persistență de lungă durată a elementelor critice
în sociologia canadiană a creat o audiență receptivă pentru
apelul lui Michael Burawoy pentru sociologia publică10. Un
număr de sociologi canadieni au sărit în sprijinul său sau
au susținut că Burawoy nu a mers suficient de departe cu
presiunile pentru cercetarea orientată către public11. Unii
canadieni au respins însăși ideea de sociologie publică,
evidențiind importanța unui nucleu profesional. Scott Davies
a cerut un „divorț disciplinar” odată pentru totdeauna, între ceea ce el consideră cercetătorii sociali profesionişti, pe
de o parte și teoreticieni critici dogmatici pe de altă parte12. Feminiștii din Canada au arătat că apelul lui Burawoy
neglijează potențiale parteneriate private sau sponsorizate
de stat, care ar putea să ne ajute să lucrăm cu publicul pentru rezolvarea problemelor sociale importante13.
Și, într-adevăr, pe măsură ce ne îndreptăm de la agenda
foarte conservatoare a guvernului Harper către liberalismul
lui Justin Trudeau, potențialul pentru creșterea acțiunilor
federale în abordarea problemelor de interes public – în
special a celor care îi afectează pe exponenții Primelor
Națiuni – este evident. Sociologii pot privi mai departe către
o sociologie publică robustă în Canada, una care rămâne
într-un parteneriat critic și un dialog permanent cu statul.
În timp ce războaiele sociologiei continuă astăzi,
îngrijorările inițiale referitoare la statutul disciplinei rămân
în fruntea listei. William Carroll a arătat recent că, alături de
celelalte discipline din rândul științelor sociale, sociologia
ar trebui să tindă către o legătură transdisciplinară unită
prin realismul critic14. Faptul că această lucrare a primit în
2015 titlul de cel mai bun articol din partea Revistei canadiene de sociologie [Canadian Review of Sociology] reflectă
curente culturale fundamentale, în timp ce mulți sociologi
din Canada preferă să-şi respingă angajamentele şi identitatea disciplinară.
Acest aspect constituie un obstacol serios pentru toți
cei care caută o formă relativ deschisă pentru cercetarea
academică, dar care nu doresc să renunțe la avantajele
disciplinei. Mulți ar aduce argumentul potrivit căruia cele
mai bune cercetări recente dezmint presupunerile binecunoscute că disciplinele ar avea exclusiv rolul de silozuri in-
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telectuale: disciplinele împărtășesc de fapt cunoștințe cu o
eficiență remarcabilă15. Cu toate acestea, retorica obosită a
disciplinelor-siloz, a căror unică menire este de a sancționa
intelectualii, pare să moară greu16. Și, în timp ce disciplinele pot servi într-adevăr pentru a înăbuși producția de
cunoștințe, nu putem ignora dovezi care arată că, în egală
măsură, ele fac multe pentru a o îmbunătăți. Mai bine decât
să forțăm o alegere între disciplinaritatea insulară (care este
exagerată) și transdisciplinaritatea totală (care este o utopie), probabil că cel mai bine ar fi să lucrăm între aceste idealuri, acceptând compromisurile și evitând dezavantajele
fiecărei extreme17.
Reflecțiile privind disciplina pot fi utile, dar în egală
măsură pot degenera într-o argumentație ideologică și
retorică, distrăgând atenția de la un obiectiv mai important, acela de „a se dedica” sociologiei empirice reale. Dar
există un corp academic care oferă o incursiune empirică
și istorică în textura sociologiei canadiene. Rick HelmesHayes a documentat recent originile sociologiei canadiene
în cadrul teologiei de la începutul secolului XX18, iar Bruce
Curtis a mers chiar și mai departe, făcând legătura între dezvoltarea științei sociale și „construcția statelor” din secolul
XIX19. Noile studii cantitative documentează schimbarea
tiparelor în practica angajărilor noastre pe plan intern şi
extern și în practica muncii noastre20, ilustrând minunata
noastră diversitate epistemologică21 și cum școlile noastre
teoretice de gândire se schimbă în timp. De-a lungul ultimului deceniu, pare să existe o convergență teoretică în
jurul muncii lui Pierre Bourdieu, un teoretician și cercetător
care ajută la construirea de punţi de legătură între partea
anglofonă şi cea francofonă a societăţii noastre22. Privind
către viitor, dezbaterile fundamentate empiric sunt binevenite ca o „sociologie a sociologiei”, pentru a genera forme
ale reflexivității instituționale, mai puțin narcisiste și mai
bine întemeiate empiric.
Deşi au fost aprige și au rănit câteva egouri, per ansamblu,
„războaiele canadiene ale sociologiei” au fost constructive.
Cercetători de seamă au reintrat în matcă, ajutând o nouă
generație de sociologi să socializeze într-o viziune pozitivă.
Participarea la întâlnirile noastre a crescut, stimulată de
crearea de clustere de cercetare, inspirate în parte de
ISA. Există mai multe sesiuni de limba franceză la întâlnirile noastre, iar editorul Revistei canadiene de sociologie,
Dr. François Dépelteau, este francofon. Asociația se poate
lăuda cu o sociologie feministă revigorată, în mare parte
inspirată de Dorothy Smith și de feminiștii-socialişti canadieni. Mai mult, o nouă agendă, care pune accent pe decolonizarea și reconcilierea cu locuitorii indigeni ai Primelor
Națiuni, ridică un număr de probleme unde sociologii publici sunt relevanți și necesari.

Asociația canadiană de sociologie așteaptă cu nerăbdare
să întâmpine sociologi din întreaga lume la Congresul Mondial al ISA de la Toronto, din 2018. Ne dorim aprofundarea
unui dialog despre cum putem înțelege și reflecta mai bine
asupra diversității sociologiilor noastre naționale, învățând
unii de la alții, într-un context comparativ mai larg.
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> Comemorându-l
pe John Urry
și opera sa
A

tunci când cunoști pe cineva
de mult timp este greu să
separi persoana de munca
sa și probabil că este mai bine să nu
încerci. John Urry a adus contribuții
științelor sociale nu doar publicând,
ci și prin propriul exemplu, prin modul
său de a fi om de știință.
El ne-a arătat că pentru a fi un
cercetător sau profesor eficace nu este
nevoie să încerci să domini ori să te
cultivi ca personaj ,,formidabil” sau cu
un stil de scriere dificil. Era total lipsit
de interes sau preocupare față de status; modul lui relaxat și cordial de a fi
indicau o minte ascuțită și critică și un
apetit extraordinar pentru muncă. Era
mai interesat să construiască decât să
demoleze; era critic fără să fie vreodată
usturător: putea să nu fie de acord într-un mod agreabil și întotdeauna era
deschis în scrierile sale și în relația cu
alții. Era bun, în special, să încurajeze
și să atragă tinerii cercetători, atât
pentru a i se alătura în călătoria sa
intelectuală, cât și pentru a porni către
noi direcții pe cont propriu.
John a avut o dragoste față de studiu,
o plăcere intelectuală foarte evidentă
de a deschide sociologia unor subiecte
și moduri de gândire noi – fie că era
vorba despre spațiu, timp, capitalism
dezorganizat, turism, natură, mobilitate, schimbare climatică sau lucruri
mai specifice precum implicațiile
sociale ale imprimării 3D. El nu era
interesat să fie devotat fondatorilor
sociologiei, ci era deschis față de
orice concepte teoretice care puteau
explica subiectele particulare care îl

John Urry.
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preocupau, indiferent de proveniența
acestora. A avut ochiul format pentru dezvoltările sociale pe care alți
sociologi, mai atașați de agendele
comune, le-au ratat - fie ele turism,
mobilitate sau „externalizare”. Pentru
el, teoria sociologică exista pentru a fi
utilizată și îmbunătățită prin aplicarea
sa la noi subiecte.
Nu pot începe să discut sfera largă
a contribuțiilor lui în acest scurt fragment, așa că voi comenta numai
asupra a două perioade – una, de la
începutul carierei sale, iar alta, de la
final. Prima dată, am cunoscut munca
sa la mijlocul anilor 1970 când interesele noastre pentru realismul critic,
economia politică și teoria sociologică
și spațiu au convers. Ca mulți alții
proveniți din sfera geografiei umane
eram în căutare de căi pentru a stabili
legături cu teoria socială. John venea
din direcția opusă, construind deschideri spre geografie. Relații sociale și
structuri spațiale, a lui Gregory și Urry,
explora implicațiile teoretice ale acestei
întâlniri și mai târziu, în cariera sa, – în
special în munca sa asupra localităților,
mobilităților și externalizărilor – John a
continuat să regândească relația dintre
spațiu și societate.
La finalul anilor ’70 și la începutul
anilor ’80, mare parte din științele

sociale britanice erau radicalizate de
marxism, iar John a fost unul dintre
cei care s-au implicat în acest curent
într-un mod deschis, non-dogmatic
și prolific. La acea vreme, Conferința
Economiștilor Socialiști oferea un
punct de concentrare a cercetării
radicale și a dezbaterilor pe o gamă
variată de subiecte, cu workshop-uri
organizate cu regularitate în weekenduri, atrăgând cercetători și activiști
din toată țara. La unul dintre aceste
ateliere – Grupul de regionalism al
CES – l-am întâlnit pentru prima oară
pe John. „Grupul de regionalism
Lancaster” era unul dintre multele
grupuri de cercetare din Marea Britanie care utiliza teoria radicală
pentru a investiga ce se întâmpla în
anumite locuri. Aceste ,,studii de localitate” au fost realizate pe fundalul
unor dezbateri continue despre cum
se schimba capitalismul, multe dintre acestea caracterizând noua eră ca
,,post-Fordistă”. În timp ce în prezent a
devenit limpede că aceasta din urmă
era o distragere de la dezvoltări mai
importante ale proceselor financiare și
ale neoliberalismului, John și colegul
său, Scott Lash, au combinat cercetarea teoretică și empirică pentru a produce perspective diferite și originale
asupra schimbării feței capitalismului
în Sfârșitul capitalismului organizat și
în Economii ale semnelor și spațiului.

În ultimii lui cinci ani a publicat
– dincolo de altele! – trei cărți care
explorează o serie de probleme legate
de schimbări climatice, resurse și societate: Schimbări climatice și societate,
Societăți dincolo de petrol și Externalizare. Așa cum Scott Lash observă,
John a fost întotdeauna interesat în
special de evoluţii sociale viitoare, de
curând ajutând la înființarea noului
Institut pentru evoluţii sociale viitoare
la Universitatea Lancaster.
Schimbările climatice sunt, fără
îndoială, cea mai mare provocare a
societății umane. Deși numeroase
volume recente despre viitorul capitalismului și al societății menționează
rar încălzirea globală, John a fost unul
dintre primii specialiști în științe sociale care au recunoscut importanța
combustibililor fosili în dezvoltarea modernității și care au analizat
implicațiile schimbărilor climatice
asupra vieții cotidiene. Pe când cei
mai mulţi dintre noi își avansează
cercetarea uitându-se în oglinda retrovizoare, studiind trecutul, John s-a
uitat și înainte. Alte lumi – mai bune
sau mai rele – sunt posibile și, așa cum
a arătat, specialiștii în științele sociale
pot și ar trebui să le analizeze și să le
evalueze. În aceste vremuri nesigure,
sper ca mai mulți să urmeze exemplul
pe care l-a oferit John.

Andrew Sayer, Universitatea Lancaster, Marea Britanie
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> John Urry

Sociolog al viitorului
La o întâlnire a directorilor Institutului pentru
evoluții sociale viitoare, Lancaster, 2015.

J

ohn Urry, care a decedat de
curând, a fost unul dintre cei
mai citați sociologi din Marea
Britanie, cu peste douăzeci de
cărți, multe dintre acestea fiind foarte
influente. După absolvirea Universității
Cambridge, John și-a petrecut întreaga
carieră la Universitatea Lancaster, unde
am fost colegi din 1977 până în 1998.
Împreună am scris două cărți, Sfârșitul
capitalismului organizat (1987) și Economiile semnelor și spațiului (1994). Ambele cărți au vorbit despre viitor; în
multe feluri, John a fost un futurolog.
Ca doctoranzi, John și Bob Jessop
au fost la seminarul despre revoluții
al lui John Dunn, ținut la Cambridge,
un seminar care a fost influențat de
Quentin Skinner, poate cel mai bun
intelectual din lume preocupat de
Hobbes. Revoluțiile cu dimensiunile
lor escatologice au loc întotdeauna
oarecum în viitor; Teoria lui Hobbes
vizează în mare parte subiectul puterii statului. Este posibil ca aceste
influențe – revoluțiile și statul – să
îi fi conferit lui John un fler pentru
realitățile puterii statului.

În 1975, John și Russell Keat au
scris Teoria socială ca știință, o carte
care făcea referire la epistemologia sociologică, în cadrul unui anumit ,,realism”. ,,Realul” nu era ceea
ce întâlneau agenții sociali, ci, mai
degrabă, era constituit din structurile
adânci care determină relațiile sociale
empirice. Acesta era un structuralism
sociologic influențat de structuralismul marxist din anii ’70 al lui Louis
Althusser. Dar, pe când structuralismul marxist consta întotdeauna în determinare pe bază economică, structuralismul lui Urry era un set mult mai
general de structuri sociale care implicau o cauzalitate structurală ce nu
determina doar experiența empirică
de zi cu zi, ci aducea schimbarea
socială și dezvăluia relațiile sociale
ale viitorului.
Sfârșitul capitalismului organizat
și Economiile semnelor și spațiului au
primit critici pozitive și au fost citate
intens, influențându-i pe (și fiind,
de asemenea influențate de) David
Harvey și Manuel Castells. Sfârșitul
capitalismului organizat dezbătea

acumularea de capital, dar argumenta că noua faza a capitalismului
nu mai este guvernată de organizarea
socială și instituțională, ci de fragmentarea socială. John și cu mine am
ajuns la acest argument din perspective întrucâtva diferite.
Eu am ajuns la dezorganizarea
capitalistă din punctul de vedere
al disoluției negocierii colective
centrale (sindicate și federații ale
angajaților). John a văzut faza post
1980 a capitalismului mai mult în termeni de mișcare și flux, și în termeni
de timp, orientat nici spre trecut, nici
spre prezent, ci spre viitor. Astfel, cartea a inclus capitolele lui John despre
timp și mișcarea oamenilor în cadrul
turismului – o discuție care va fi mai
târziu dezvoltată în volumul lui John,
Privirea turistului, despre care se
poate spune că, într-un anumit sens,
a contribuit la întemeierea sociologiei turismului.
La finalul anilor 1980, John a editat cartea Relații sociale și structuri
spațiale împreună cu Derek Gregory.
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Figura centrală a acestui proiect a fost
Doreen Massey și ideea acesteia de
,,restructurare”, implicând o transformare a ,,lanțurilor valorice”. Un lanț
valoric urmăreşte originea unei mărfi,
de pildă, în materiile prime din America de Sud și analizează transformările
sale în cadrul unei fabrici din Mexico, de exemplu și comercializarea și
distribuția sa în Europa sau în Statele Unite ale Americii. Aceste lanțuri
valorice se ,,extindeau”, conectând
locuri din ce în ce mai îndepărtate unele de altele în timp și spațiu. Ele ne
dau reprezentarea empirică a ceea ce
Giddens numea ,,distanțare spațiotemporală” și Harvey numea ,,condensare spațio-temporală”.
Aceasta a fost o precursoare a unei
sociologii mai consistente a fluxurilor
globale, la care John și cu mine neam referit în Economii ale semnelor
și spațiului. Castells începuse deja
să abordeze schimbarea de la precedenta societate a structurilor la noua
societate globalizată a ,,fluxurilor”,
implicând o mulţime de fluxuri: flu-

xuri de capital, de mobilitate a muncii, de mărfuri și bunuri, de otrăvuri
sau factori nocivi pentru mediu, precum și de informație și comunicare.
John le-a dezvoltat pe acestea întro ,,sociologie a mobilităților”, care a
devenit un pilon al cercetării și scrierilor sale de la finele anilor 1990,
până la sfârșit. El era interesat în mod
special de modul în care oamenii
circulă dintr-un loc în altul, în cadrul
turismului, dar fiecare din cărțile sale
despre mobilități a inclus un capitol
despre ,,automobilități”, acestea fiind lecturi necesare şi obligatorii. Aici
putem vedea lumea prin prisma unei
mașini, înțeleasă din punct de vedere
tehnologic.
Ulterior John a scris o serie de
cărți despre schimbarea climatică,
întorcându-se la tema mobilității,
sau a fluxului ,,relelor” – o schimbare
care a coincis cu un viraj evident spre
stânga în viziunile sale politice. Eu
am fost întotdeauna mai de stânga
decât John, dar de pe la 2010, el a

devenit un critic mai puternic al capitalismului, spre exemplu în cartea sa
recentă, Externalizare [Offshoring]. Îmi
amintesc o conferință a Consiliului de
Cercetare din Marea Britanie, la a cărei
organizare în Shanghai am participat
şi eu şi la care au fost invitați diverși
sociologi și economiști. A fost prezent
şi un economist francez eminent, mai
degrabă neoliberal și chiar sceptic în
ceea ce privește climatul; John, aflat
deja la mijlocul vârstei de 60 de ani,
s-a duelat cu el cu pasiunea unui tânăr
de 25 de ani.
John a fost un sociolog al viitorului.
L-am întâlnit când amândoi aveam în
jur de 30 de ani; am fost colegi timp
de 21 de ani și cei mai buni prieteni
pentru restul anilor. Sylvia Walby,
partenera lui John în toți acești ani, a
spus că John mă vedea ca pe un fel de
inteligență instinctivă, ale cărei energii erau aproape mereu gata să scape
de sub control. Îi rămân dator lui
John pentru efortul nepreţuit de a fi
disciplinat această energie sălbatică.
Îmi lipsește. Tuturor ne va lipsi.

Scott Lash, Goldsmiths, Universitatea din Londra, Marea Britanie
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Mai mult decât un
sociolog al sociologilor
Conferința Inovații ce se bazează pe un conținut
redus de carbon [Low-Carbon Innovations
Conference], Shenzhen, China, 2016.

M

oartea subită a lui John Urry a reprezentat un șoc pentru familia, prietenii și colegii săi. Prima oară când ne-am cunoscut
eram amândoi doctoranzi la Universitatea
Cambridge între anii 1967 și 1970, având același coordonator și interese comune, apoi am interacționat la Conferința
Economiștilor Socialiști, precum și în adunările sociologice;
am devenit iar colegi în 1990, când am obținut un post la
catedra de sociologie la Universitatea din Lancaster.
John Urry a obținut mai întâi două diplome în economie și
politică la Christ's College din Cambridge, unde a fost coordonat, printre alţii, de James Meade, un economist care ulterior
a primit Premiul Nobel. În acei ani opera lui John Maynard
Keynes era încă serios studiată la Cambridge, iar economia
heterodoxă încă avea locul său în economia politică. Apoi
John a început doctoratul la Facultatea de Economie și
Politică (la momentul respectiv la Cambridge nu exista Facultatea de Științe Sociale și Politice) pe tema deprivării relative
și revoluției, sprijinit de un grant de cercetare de la Consiliul
Britanic de Cercetări Sociale [British Social Science Research
Council (SSRC)]. Acestea s-au întâmplat înainte ca Sir Keith
Joseph, secretarul de stat pentru educație și științe în timpul
conducerii Thatcher, cunoscut pentru susținerea utilizării
forței în relațiile politice, ofensat de critica severă adusă de
către sociologi teoriei sale de deprivare culturală ciclică axată
pe sărăcia familiei, să nege faptul că sociologia este o știință
și să propună redenumirea SSRC în Consiliul de Cercetare
Socială și Economică [Economic and Social Research
Council]. Ani mai târziu, John a fost președintele filialei
naţionale a Grupului profesorilor şi decanilor de sociologie

(1989-1992), fiind puternic implicat în apărarea științelor sociale de atacuri similare; în 1999, a contribuit la înființarea
Academiei naționale britanice a cercetătorilor, centrelor de
studiu și practicienilor în ştiințele sociale [National Academy
of Academics, Learned Societies and Practitioners in the
Social Sciences] (mai târziu redenumită Academia de Științe
Sociale [Academy of Social Sciences]).
În 1970, înainte de finalizarea doctoratului, John a devenit
lector în sociologie la Lancaster. În cei 46 de ani de activitate
didactică neîntreruptă, a contribuit mult la cultura de cercetare puternică și flexibilă a departamentului, atât prin propria activitate, cât și prin consolidarea instituțională la nivelul universităţii. De la zilele impetuoase ale expansiunii în
timpul „emoționantei revoluției tehnologice” și influențele
gândirii de stânga din anii 1970, universitățile s-au schimbat semnificativ și exigenţele impuse cercetătorilor și profesorilor au crescut într-o proporţie considerabilă. Cu toate
acestea, John și-a păstrat mereu dragostea pentru studiu,
curiozitatea legată de schimbarea socială, o remarcabilă
plăcere intelectuală de a cerceta amănunțit noi subiecte și
moduri de a gândi – fie că era vorba despre putere, teorii sociale, spațiu, timp, localism și regionalism, capitalism dezorganizat, recreere și turism, natură și mediu, mobilități,
complexitățile societății globale, utilizarea energiei și
schimbări climatice, proiectare urbană, implicațiile sociale
ale imprimării 3-D și, recent, evoluții sociale actuale și viitoare. Multe dintre aceste interese s-au regăsit în eforturile
sale de a înființa Institutul pentru evoluții sociale viitoare
[Institute for Social Futures] din Lancaster.
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În demersul lor de a celebra viața lui John, Scott Lash și
Andrew Sayer au prezentat o parte dintre cărțile lui influente. Preferata mea este riguroasa și comprehensiva carte
Teoria socială ca știință [Social Theory as Science], scrisă
împreună cu Russell Keat (1975, republicată în 2015), lucrare care a consolidat traiectoria sa teoretică de până atunci și
care mi-a inspirat propria cercetare în filosofia științelor sociale. Totuși, mereu interesat în a fi la curent cu schimbările
teoretice și dezbaterile teoretice, John citea mult și își
punea întrebări despre valoarea intelectuală adăugată
a lucrărilor respective, despre ce noi perspective pot genera acestea, ce anomalii și noutăți dezvăluie și către ce ar
putea duce. Interesele sale erau vaste, implicau legături cu
științele naturale și de mediu și reflectau abordarea accentuat „post-disciplinară” ce caracterizează departamentul
de sociologie de la Lancaster. Acest fapt a fost un element
cheie pentru abilitatea sa de a media între discipline, paradigme și comunități epistemice, de a lucra cu atât de mulți
studenți și cercetători în felul său adogmatic și democratic,
încurajându-i să își urmeze propriile interese și proiecte și
oferindu-le idei și sugestii izvorâte din capitalul său intelectual impresionant, care, la rândul său, să reînnoia şi se extindea prin intermediul acestor interacțiuni.
Sunt multe moduri prin care poți deveni și poți rămâne un
sociolog remarcabil. John a excelat în cele mai multe dintre ele, dar nu a vizat niciodată faima cedând în fața puterii
ori sacrificându-și integritatea intelectuală. El a fost reconfortant de „local” în loialități și angajament critic, oferind
mereu susținere entuziastă studenților și colegilor. Cu toate
acestea, continuând cu distincția lui Alvin Gouldner între
identități organizaționale, John a fost în același timp și „cosmopolit”, având o prezență intelectuală globală. Interesele
și proiectele sale au cuprins lumi naturale și sociale, iar

influența lui s-a extins pe plan global prin rețele personale
și intervenții prompte în dezbateri emergente.
John a fost un „sociolog al sociologilor”, care a cunoscut și a respectat această disciplină, însă a dorit și să o
dezvolte. S-a făcut remarcat pentru inovații progresiste,
precum și pentru promovarea și apărarea fermă a disciplinei împotriva atacurilor violente ale politicienilor. Dar în
acelaşi timp a fost şi un spirit intelectual neobosit – opusul
unui sociolog profesionist cu un proiect de substanţă axat
pe un domeniu restrâns şi subsumat unei înţelegeri extrem
de limitate a disciplinei. Curiozitatea sa nelimitată a creat o
lume mobilă, legând diverse domenii și stimulând apariția
de noi inițiative de cercetare și dezbateri asupra politicilor
publice. Într-adevăr, John a făcut cercetare de pionierat în
domeniile teoretice, empirice și aplicate ale științelor sociale, reflectând tendințe și modelând cercetări inovatoare.
Este uimitor cât de mult a realizat în lucrările proprii şi cele
realizate în colaborare cu alţi cercetători, în dezvoltarea
de rețele internaționale, în managementul de cercetare, în
negocierea interminabilelor succesiuni de audit și în promovarea științelor sociale. La fel de uimitor este şi faptul că
a făcut toate astea fără să își piardă vreodată stilul relaxat,
generos, abordabil și cordial.
De asemenea, John avea o minte eroică – fiind de părere,
la fel ca C. Wright Mills (autorul clasicului text din 1959
Imaginația sociologică), că este mai important să spui ceva
semnificativ cu riscul de a greși decât să ai mereu dreptate
prin repetarea unor adevăruri triviale. În ultimii ani el devenise mult mai activ ca intelectual public, intervenind în
dezbateri și luând atitudine în problemele cruciale ale omenirii și ale planetei. Însă mai presus de toate a fost un coleg
minunat și influența sa va continua prin activitatea continuă
și dezbaterile celor pe care i-a inspirat.
Bob Jessop, Universitatea din Lancaster, Marea Britanie
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IN MEMORIAM

> În proximitate
și mobilitate
Comemorându-l pe John Urry
Conferința „Orașele viitorului: inteligente sau
fericite?”, Lancaster, 2016.
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S

ociologul britanic John
Urry a murit, din păcate,
în martie, chiar când
sărbătoream publicarea
articolului nostru comun „Paradigma mobilizării noilor mobilități”
în noua revistă Mobilități aplicate
[Applied Mobilities] – un articol în
care am evaluat impactul paradigmei mobilităților în științele sociale în ultima decadă. Ne aflam,
de asemenea, în plin proces de
elaborare a unui eseu comun pentru
Sociologie actuală [Current Sociology] despre relația dintre „transformarea mobilității” și „transformarea
spațiului”; mă consider norocoasă
că am avut șansa de a discuta cu
John despre originile teoriei sale
referitoare la spaţiu și mobilitate,
precum și despre relația acestei teorii cu sociologia ca disciplină.

M-am alăturat departamentului
de Sociologie de la Universitatea
Lancaster în 1998, în parte pentru că
John era acolo. Prin abilitatea sa de
a crea un mediu de colaborare transdisciplinar de succes, John atrăgea
în nord-vestul Angliei nenumărați
absolvenți, cercetători implicați în
programe post-doctorale, cercetători
aflați în programe de mobilitate și noi
lectori. După ce am lucrat împreună la
mai multe articole legate de mobilități,
am fondat Centrul pentru cercetarea
mobilităților la Lancaster în 2003; de-a
lungul următorilor ani, am organizat
o conferință inaugurală despre viitorul mobilității alternative; am fondat
revista Mobilități, alături de Kevin
Hannam; am editat împreună un număr
special din Mediu și planificare A despre
„materialități și mobilități” şi am coeditat publicaţia Tehnologii mobile ale

orașului. În acest ritm trepidant al muncii de pionierat pe care o desfăşuram,
am pus un accent deosebit pe un mod
de gândire de-a lungul scalelor spațiale,
pe estomparea granițelor interdisciplinare, pe explorarea de materialități
și temporalități, pe depăşirea paradigmelor naționale sau societale „sedentare”, și pe explorarea posibilităţii
„mobilităților” de a oferi o viziune pentru un alt fel de științe sociale: mai deschise, mai cuprinzătoare, mai sincronizate la alte domenii, mai relevante.
Sunt foarte recunoscătoare pentru
conversația noastră recentă în care John
a plasat originile interesului său pentru
mobilități în momentul apariţiei discursului spaţial în teoria socială, începând
cu Producția spațiului lui Lefebvre din
1974 și în dezbaterile britanice determinate de o altă mare gânditoare, pe
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care de asemenea am pierdut-o recent,
Doreen Massey. A sa Diviziune spațială a
muncii din 1984 examinează o mișcare
complexă și variată a capitalului în
și din spațiu și formele de sedimentare rezultate în cadrul fiecărui spațiu.
Această lucrare a fost urmată în 1985
de Relații sociale și structuri spațiale,
scrisă de Gregory și Urry, lucrare
care a reunit contribuții geografice
și sociologice de la Harvey, Giddens,
Massey, Pred, Sayer, Soja şi Thrift.
Această colecție a pregătit orientarea
lui John către ceea ce el numea „mobilitatea liberă a oamenilor în interiorul
și în afara locului”, dezvoltată apoi în
Privirea turistului (1990), precum şi către
mobilitățile multiple și consecințele lor
spațiale, discutate în lucrările scrise de
Lash și Urry Sfârșitul capitalismului organizat (1987) și Economii ale semnelor și
spațiului (1994). Cărțile mai vechi ale lui
John, Teoria socială ca știință (1975, cu
Russell Keat) și Anatomia societăților
capitaliste (1981), au constituit, de asemenea, importante contribuții teoretice, punând bazele pentru viitoarele
sale direcții de cercetare. Până la mijlocul anilor 1990, teoretizările privind
spațiul de „flux” și „rețea” au devenit
deosebit de semnificative odată cu
trilogia lui Castells din 1996 despre
Societatea rețelelor, iar la începutul
anilor 2000, conceptul de „mobilitate”
s-a consacrat ca termen cheie. Lucrarea
lui Urry Sociologie dincolo de societăți a
contribuit la consolidarea atenției asupra
mobilităților ca noţiune de bază în cadrul
unei științe sociale a spațiului aflată

atunci în curs de definitivare numită şi
„sociologia mobilă” – o abordare care a
devenit din ce în ce mai influentă în ultimii cincisprezece ani, cel puțin în afara
Statelor Unite ale Americii.
Această evoluţie către evidențierea
mobilităților a coincis cu înfiinţarea,
împreună cu Polity Press, la începutul anilor 1980, a revistelor Mediu și
planificare D: societate și spațiu și
Teorie, cultură și societate. John a descris aceste publicații ca parte a unui
efort de a dezvolta o știință socială și
o teorie socială post-disciplinare în
replică la atacurile guvernului Thatcher
la adresa universităților și, în special, la
reducerile programelor de științe sociale din universități.
John a descris munca sa ca fiind în
opoziție atât cu științele sociale americane, cât și cu „empirismul britanic”.
Din perspectiva mea din Statele Unite,
accentul teoretic anti-pozitivist şi critic
din lucrările lui John Urry ajută în explicarea aparentei ezitări a Asociației
Americane de Sociologie și a multor
altor departamente importante de sociologie din SUA de a se implica în paradigma noilor mobilități – o paradigmă
pe care eu o consider o picătură de
speranță pentru o știință socială critică,
implicată și post-disciplinară.
În ciuda pretinsei sale îndrăzneli de
a anunța un soi de „paradigmă nouă”,
John era o persoană foarte umilă și
modestă, niciodată nu își trâmbița

reușitele. Atitudinea lui era complet
anti-elitistă și anti-neoliberală, cum era
evident din punct de vedere material în
interacțiunile sale de zi cu zi și cum era
evident din punct de vedere simbolic
în proverbiala sa uniformă de lucru
mono-cromatică, de obicei o cămașă
albastră de bumbac, o jachetă albastră
și pantaloni, mereu cu gulerul descheiat și fără cravată. A fost un egalitarist
dedicat, intolerant la pretenții, ierarhii,
sau parvenitism. Întâmpina studenți și
vizitatori din întreaga lume cu un zâmbet contagios și oferea întotdeauna
atenţie tuturor.
John Urry a creat un nou tip de sociologie mobilă: care ajunge dincolo
de discipline, care creează noi forme
de construcţii intelectuale și permite
sociologiei să-și înnoiască relevanța în
întreaga lume, pe măsură ce abordează
probleme publice de importanță
crucială – inclusiv cea mai recentă
lucrare a sa pe tema schimbărilor climatice, a extracției de resurse și a
economiilor subterane. Paradigma
noilor mobilități și corpusul mai amplu de lucrări ale lui Urry continuă să
fie în contrast cu tradițiile empiriste
cantitative din științele sociale americane și britanice, contestând în acelaşi
timp ierarhiile din departamentele
academice, corpurile profesionale și
închistarea disciplinară din universitatea neoliberală. Sociologia ar face
bine să continue pe această cale.

Mimi Sheller, Universitatea Drexel, SUA
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> Campaniile studențești
împotriva violenței sexuale
de Ana Vidu, Universitatea din Barcelona, membră a Comitetului ISA de cercetare privind economia şi societatea (RC02) şi
Tinka Schubert, Universitatea Loyola Andalusia, membră a
Comitetului ISA de cercetare privind femeile în societate (RC32)1
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Ilustrație de Arbu.
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niversitatea din California – Berkeley ocupă de
mult timp un loc central în dezbaterile privind
hărțuirea sexuală și agresiunea sexuală în campus, nu pentru că ar avea un număr neobișnuit
de incidente, ci pentru modalitatea în care a răspuns la acestea.
Din nefericire, această problemă este extrem de răspândită în
majoritatea universităților. Între numeroasele colegii care se
confruntă cu această situație, UC Berkeley este recunoscută
pentru mobilizarea neobișnuită a studenților în vederea combaterii hărțuirii sexuale – o mișcare care a luat amploare și în
alte campusuri.
UC Berkeley are o tradiție de pionierat a protestelor studențești
împotriva violenței de gen din campusuri, fapt ce o recomandă
ca un lider în acest demers. Problema a fost ridicată pentru prima dată la finalul anilor 1970, când studenții de la sociologie au
format Organizaţia femeilor împotriva hărțuirii sexuale [Women
Organized Against Sexual Harassment (WOASH)], un grup de fe-

mei care au decis să acționeze în numele a treisprezece studente care au depus plângeri împotriva unui profesor de sociologie.
Fiind unul dintre primele cazuri, acesta a ajutat la ruperea tăcerii
privind violența de gen din învățământul superior din SUA și a
marcat o nouă etapă în lupta împotriva hărțuirii și agresiunii
sexuale în universităţi.
Plângerea federală din 1979 pe care a depus-o WOASH împotriva universității reprezintă una din primele situații în care
Articolul IX al legislației a fost utilizat drept cadru legal împotriva
agresiunii sexuale din mediul academic. Dar WOASH nu s-a
oprit aici. Doi ani mai târziu, a creat primele ghiduri de orientare pentru studenții proaspăt sosiţi în campus, cu materiale
menite să ajute studenții în identificarea hărțuirii sexuale și care
evidenţiau conduita nepermisă în universitate – dar care oferea
și sfaturi victimelor cu privire la locurile în care acestea puteau
primi consiliere și puteau depune plângeri, în eventualitatea
unui comportament inacceptabil.
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Până în anii 1990, numărul plângerilor, precum și numărul
politicilor, resurselor pentru victime și al birourilor speciale
pentru prevenirea și rezolvarea cazurilor de hărțuire sexuală
din campusuri au crescut semnificativ. În 2003, „Nu înseamnă
nu” a fost introdus în Legea penală a atacului sexual, cu scopul
de a stipula „consimțământul” drept condiție necesară pentru
activități sexuale.
La începutul anilor 2010, o nouă cohortă de studenți activiști de
pe teritoriul întregii țări a susținut că universitatea nu ia în serios
plângerile și că încalcă astfel Articolul IX. Au fost depuse plângeri
împotriva universităților americane, acestea fiind acuzate că au
eșuat să protejeze studenții în mod adecvat împotriva violenței
sexuale. În 2013, Legislația statului California a cerut UC Berkeley
să își reexamineze politica privind hărțuirea sexuală și agresiunea
sexuală; un an mai târziu, în 2014, studenții au solicitat insistent o
lege a consimțământului la nivelul campusurilor universitare „Da
înseamnă da”, care să stipuleze necesitatea unui acord afirmativ,
conștient și voluntar în orice contact sexual şi care să admită faptul că victimele nu pot spune întotdeauna „nu”.
În 2015, activismul studențesc a devenit mai vocal ca niciodată,
creând un context de solidaritate și sprijin pentru comunitatea
universitară și încurajând membrii colegiului să acționeze împotriva violenței de gen. Recent, presiunea socială din partea
membrilor facultății și ai departamentului l-a determinat pe un
faimos profesor de astronomie de la Berkeley și candidat la Premiul Nobel să demisioneze, ca urmare a plângerilor de hărțuire
sexuală cumulate de-a lungul a numeroși ani. La puțin timp
după aceasta, Universitatea din California a creat un comitet
pentru a investiga procedurile universității referitoare la gestionarea situațiilor în care un membru al facultății este pasibil
de acuzații de agresiune sexuală.
Lupta împotriva violenței sexuale din campusurile universitare americane a implicat atât activism social, cât și modificări
legislative. Protestele WOASH din 1979 au fost esențiale pentru
crearea contextului, stabilind un precedent prin caracterul lor
vocal și prin depunerea de plângeri împotriva hărțuitorilor și
împotriva universității pentru că îi tolera pe hărțuitori. Aceste
proteste au contribuit la schimbarea culturii din campus, sensibilizând publicul de pe întreg teritoriul țării, creând o cultură
a respectului și a toleranței zero faţă de hărțuirea sexuală din
partea oricărui membru al universității. Agresiunea sexuală în
campusurile universitare este în prezent unanim recunoscută
ca fiind o problemă a întregii comunități – o schimbare care
înseamnă că acum victimele pot apela atât la mecanisme formale, cât și informale pentru sprijin.
Studenții activiști din campus continuă să conteste și să
îmbunătățească politicile din campusul de la Berkeley – întro tradiție care poate fi văzută în plină acțiune, de exemplu, la
intrarea principală din campus, unde studenții își fac publice
diversele preocupări sociale. Chiar și în autobuzul către Berkeley pot fi auzite conversații despre hărțuire sexuală. În campus,
studenții pot fi văzuți protestând, în timp ce o „expoziție” de
tricouri pictate cu diverse sloganuri împotriva violenței de gen
este vizibilă în apropiere de clădirea administrativă. Prelegerile
despre agresiunea sexuală sunt acum o practică obișnuită în

campus, iar ziarul studenților publică pe prima pagină cele mai
recente știri despre violența domestică.
În SUA, campania împotriva hărțuirii sexuale s-a desfășurat
prin conferințe naționale și locale, dar și sub forma unei asociații
naţionale dedicate acestui demers. O campanie de referință
implică o acţiune numită Opriți violul din campus, fondată
de către victime și activiști. Alte inițiative includ programul O
analiză a agresiunii sexuale al celor de la Cal TV; un documentar
intitulat Terenul de vânătoare; și cărți și romane precum „Iar și
iar”. În sfera politică, Guvernul Statelor Unite a deschis un site
web denumit „Nu singur/ă, ci împreună împotriva agresiunii
sexuale”, publicând resurse, date, legislație și informații utile
pentru școli, studenți și toți cei interesați de această problemă.
Însăși Casa Albă și Consiliul Liderilor din Campusurile Naționale
au promovat campania (n.t. „Vina”) Este asupra noastră pentru
a sensibiliza publicul, pentru a acționa și a preveni agresiunea
sexuală din campusuri, în ceea ce este considerată o problemă
națională. Guvernul afirmă că Își ia angajamentul nu de a fi un
spectator, ci de a face parte din soluție. (n.t. „Vina”) Este asupra noastră vizează obținerea unei schimbări culturale în ceea
ce privește agresiunea sexuală din campusurile universitare și
oferirea resurselor pe care le merită fiecare victimă.
Acțiunile întreprinse de studenți la Berkeley, precum și la
alte campusuri universitare americane nu au schimbat doar
răspunsurile instituționale față de hărțuirea sexuală, dar au
și influențat mobilizări globale ale studenților. Așa cum a fost
menționat anterior, rețele puternice de solidaritate dintre victime sunt esenţiale peste tot în lume și vor accelera progresul în
această luptă. De exemplu, în Spania, campaniile studențești au
apărut în ultimii ani, în ciuda unei tăceri impuse de structurile
feudale și a amenințării cu repercusiuni din partea agresorilor. Rețeaua de solidaritate a victimelor violenței de gen din
universități promovează în prezent o puternică mișcare pe teritoriul Spaniei. Cu toate acestea, chiar și în aceste timpuri, foarte
puțini membri ai facultății sunt implicați în această luptă, iar
dacă fac acest lucru, riscă repercusiuni serioase. Rețeaua a fost
creată de către activiști și victime ale primei plângeri depuse
împotriva unui profesor universitar acuzat de hărțuire sexuală.
În faţa lipsei de răspuns instituțional, aceștia au decis să se mobilizeze, să contacteze mass-media și să fie o rețea de referință
pentru toţi acei studenți și victime ale agresiunii sexuale din
cadrul universităților. Rețeaua a fost recunoscută ulterior ca o
„bună practică” de către Ministerul Spaniol al Sănătăţii, Serviciilor Sociale și Egalității.
Mișcarea socială și activismul studenților din SUA pe teme de
violenţă de gen au inspirat studenții din campusurile spaniole și
nu numai. Asemenea mișcări, sprijinite de o puternică implicare
publică, vor juca un rol major în construirea universităților pe
care le merită generațiile viitoare.

Adrese de corespondență:
Ana Vidu <ana.vidu@ub.edu>
Tinka Schubert <tschubert@ub.edu>
Cercetarea pentru acest articol a fost realizată pe durata vizitei Anei Vidu la Universitatea
din California, Berkeley și a vizitei realizate de Tinka Schubert la Graduate Center al City
University din New York.
1
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> A treia cale
a Mondragon
Replică la Sharryn Kasmir

de Ignacio Santa Cruz Ayo, Universitatea Autonomă din Barcelona, Spania și Eva Alonso, Universitatea
din Barcelona, Spania

O pictură murală în orașul Mondragon.
Fotografie de Christian Weber.

se scufundă sub nici o formă, mulți critici – inclusiv Kasmir
– încearcă să demonstreze că Mondragon a degenerat într-o
firmă tipic capitalistă, cu condiții precare de lucru. Această
critică are de obicei două elemente: proliferarea angajaţilor pe
perioade determinate și expansiunea internațională a filialelor
de tip non-cooperativ. În articolul de față, oferim informații pentru a demonstra că, în loc să renunțe la principiile cooperatiste,
membrii Mondragon văd aceste provocări drept oportunități
pentru a-şi consolida modelul. În cercetarea noastră, am identificat o a treia cale pentru cooperative, un nou model cooperatist competitiv non-capitalist.
Mai bine de 60 de ani, crearea de locuri de muncă de calitate
și sustenabile a fost obiectivul central al Mondragon. Conform
Raportului Anual 2014, Mondragon este în prezent un grup de
263 de organizații, cuprinzând 103 cooperative și 125 de companii subsidiare de producție. În total, grupul furnizează 74.117
locuri de muncă. De-a lungul existenţei sale, Mondragon a reuşit
să creeze locuri de muncă și să le mențină chiar și pe parcursul
recesiunii economice; acolo unde este posibil, locurile create
sunt permanente. Astăzi, cele mai multe locuri de muncă din
afara sectorului cooperatist se regăsesc în următoarele trei domenii: sectorul distribuției, sucursalele industriale spaniole și
sucursalele industriale internaționale.

Î

n calitate de cercetători care am studiat cooperativele, am dori să mulțumim Global Dialogue pentru
că a inițiat dezbaterea despre cooperative și pentru că
ne-a permis să avem un drept la replică faţă de evaluarea Cooperativei Mondragon întreprinsă de Sharryn Kasmir şi
publicată în Global Dialogue (martie 2016).
Comentatorii critici ai cooperativelor, precum faimoasa
cooperativă spaniolă Mondragon, au argumentat adesea că,
„pentru a face față competiției, cooperativele degenerează
în firme capitaliste sau se scufundă”. Întrucât Mondragon nu

Mondragon utilizează trei strategii distincte de transformare
a locurilor de muncă temporare în locuri de muncă de tip cooperatist. În sectorul distribuției, Mondragon aplică planul EMES
(Statutul Cadru al Structurii Corporatiste). Eroski, grupul de
distribuție al Mondragon, a achiziționat un alt grup de distribuție
(Caprabo) și apoi a realizat fuziunea dintre supermarketurile
celor două grupuri. În anul 2009, Adunarea Generală a Eroski a
aprobat planul EMES, oferind tuturor angajaților oportunitatea
de a deveni parteneri în cooperativele de muncitori. Cu toate că
acest plan este încă în vigoare, cooperativele Eroski s-au aflat
într-o situație dificilă, confruntându-se cu pierderi imense, iar
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angajați le lipsesc resursele economice necesare pentru a deveni membri; în unele sucursale, mulți angajaţi nu înțeleg ce
înseamnă o cooperativă. Cultura Mondragon a răsărit de mai
bine de șaizeci de ani în Țara Bascilor și a fost transmisă din
generație în generație. Transferul acestei culturi în alt context
nu este facil. Cu toate acestea, au fost înregistrate și succese. De
exemplu, Angel Errasti (2014) descrie integrarea reprezentanților
sindicatului în Consiliul Administrativ al sucursalei create de
Fagor Electrodomésticos în Polonia, care a reprezentat un
punct de referință în ceea ce privește participarea angajaților în
conducerea companiei.

Capacitatea globală a cooperativelor Mondragon.

acum sunt în plin proces de restructurare internă pentru a reduce și a refinanța datoriile acumulate. Acesta nu este cel mai
bun context pentru a invita angajații din afara sectorului cooperativ să devină membri.
A doua strategie implică transformarea sucursalelor industriale în cooperative mixte, permițând angajaților să devină
membri – o alternativă fezabilă doar atunci când companiile sunt viabile și când atât partenerii cooperativelor, cât și
angajaţii subsidiarelor doresc extinderea calității de membru.
Aceasta s-a întâmplat în câteva situații: Maier Ferroplast Limited
care a aparținut de Maier Cooperative Society (2012); cooperativa Victorio Luzuriaga Usurbil (2004); Fit Automotive (2006);
și cooperativa Victorio Luzuriaga Tafalla (2008). Acestea sunt
exemple despre cum se cooperativizează sucursalele industriale şi nu sunt nici neobișnuite, nici izolate.
A treia strategie vizează subsidiarele internaționale din afara
Țării Bascilor, despre care se spune că reprezintă degenerarea
modelului cooperatist. Grupul a creat subsidiare internaționale
pentru a sprijini menținerea sau chiar expansiunea ocupării în
cooperativele –mamă. Din acest punct de vedere, această strategie a fost reușită, din moment ce cooperativele din străinătate
au creat mai multe locuri de muncă decât cele care au rămas
acasă. În mod contrar cu ceea ce pretind unii critici, cifrele arată
o creștere a procentajului angajaților care sunt membri. Conform lui Altuna (2008), în 2007 membrii reprezentau 29,5% din
angajați. Până în 2012, membrii constituiau 40,3% din totalul
forței de muncă.
În anul 2003, la al optulea Congres Mondragon s-a decis că
principalul obiectiv al grupului va fi extinderea valorilor cooperatiste, promovând participarea (în conducere, capital și
beneficii) prin extinderea Modelului de Management Corporatist în sucursalele internaționale ale Mondragon. Deși efortul
este bine intenționat, multe obstacole îi stau în cale. Transformarea acestor companii într-un model de business cooperatist
implică binecunoscutele bariere economice, juridice, culturale
și financiare (Flecha și Ngai, 2015). De exemplu, unele cadre
legale naționale nu recunosc modelele cooperativelor; multor

Mondragon a ridicat multe întrebări complexe privind rolul
cooperativelor în economia globală competitivă. Cooperativele Mondragon sunt nevoite să funcționeze într-un mediu
competitiv, astfel încât uneori eșecul în a se internaționaliza
ar risca pierderea șansei de a crea locuri de muncă în Spania și în străinătate. Deşi companiile din sectorul cooperatist
reprezintă o minoritate, iar societățile pe acțiuni fac regulile jocului pe piață, aceasta nu înseamnă că există o singură direcție
de supravieţuire în economia globală. Grupul Mondragon s-a
dovedit capabil să abordeze internaționalizarea în moduri inovative. Când sunt create sucursale în străinătate, prioritatea
Mondragon este în primul rând de a menține locurile de muncă
și de a păstra cooperativele înfiinţate la nivel local, mai degrabă
decât de a delocaliza şi de a externaliza producția.
Mondragon a reușit, de asemenea, să mențină condiții mai
bune de muncă decât alte cooperative sau societăți pe acțiuni.
Chiar și cei care au fost critici la adresa Mondragon au recunoscut această contribuție, binecunoscut fiind faptul că membrii
cooperativei de astăzi speră ca urmașii lor să aibă acces la locuri
de muncă similare în cooperative atât stabile, cât și de calitate.
Principiul creării de locuri de muncă sustenabile și de calitate
este de asemenea transferat sucursalelor internaționale. Astfel,
Luzarraga și Irizar (2012) demonstrează că, pe lângă alinierea
la reglementările naționale și locale, sucursalele Mondragon
au îmbunătățit condițiile de muncă, de exemplu, în ceea ce
privește salarizarea și oportunitățile de formare profesională.
Deși mișcarea cooperatistă Mondragon nu a fost capabilă să
schimbe de una singură evoluţia capitalismului global, și-a continuat totuși eforturile istorice de a crea o lume mai bună pentru
angajați și pentru comunitățile acestora.
Adrese de corespondență:
Ignacio Santa Cruz Ayo <Inaki.SantaCruz@uab.cat>
Eva Alonso <eva.alonso@ub.edu>
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Experiența de traducere a revistei Global Dialogue
în limba română.

cest articol descrie originea și structura echipei
editoriale românești a Global Dialogue, axându-se pe dezvoltarea și procesul său de lucru,
precum și asupra unora dintre practicile idiosincratice ale echipei.

A

doctorale și de profesoara Cosima Rughiniș și Ileana-Cinziana Surdu, care au ajutat ca echipa să își dezvolte procesele
de producție. Ileana a îndrumat echipa la fiecare pas și a
avut o contribuție importantă la conturarea activităților actuale din cadrul colectivului.

Echipa editorială românească a fost inițiată de profesorul
Marian Preda, care a încurajat studenții postuniversitari să
se implice (n.t. „în acest proiect”) ca parte a pregătirii lor

După primirea versiunii în engleză a articolelor pentru
Global Dialogue, sunt trimise invitații către colegele și colegii
care au făcut deja parte din echipa editorială și către studenți
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ai Școlii Doctorale de Sociologie din cadrul Universității din
București. Printre stimulentele cele mai convingătoare pentru înscrierea în echipă se numără oferirea oportunității de
a exersa abilitățile sociologice și lingvistice în lecturarea,
prelucrarea și traducerea fiecărui articol – cu o motivație
suplimentară oferită de oportunitatea de a deveni membru
ISA prin contribuţia la cinci ediții ale revistei.
Din momentul listării lor într-un dosar Dropbox, articolele
în limba engleză sunt traduse în decursul a două săptămâni.
Fiecare este rugat să traducă o anumită parte, de obicei
cuprinsă între patru și zece pagini, în funcție de ediție. În
cea de-a treia săptămână, are loc un proces de revizuire în
care fiecare membru al echipei verifică un articol tradus de
un alt coleg. Versiunile în engleză și în română ale articolelor sunt comparate în mod constant, pentru a surprinde cât
mai bine sensul și stilul inițiale. Pe parcursul celei de-a patra
săptămâni, un alt membru al echipei, neimplicat până în
acest moment în proces, revizuiește fiecare articol, căutând
să mențină consecvența între articole (e.g. să folosească
același stil de citare, să decidă ce sinonim este cel mai
potrivit), iar, la final, echipa corectează și editează articolele
în limba română.
Cu toate acestea, lucrurile nu se desfășoară întotdeauna
cu ușurință: fiecare dintre noi a trebuit să-și îmbunătățească
abilitățile sociale, inclusiv răbdarea și adaptabilitatea. Una
dintre cele mai dificile provocări este redarea sensului originalului din limba engleză într-o română fluentă și naturală;
uneori a fost nevoie să traducem termeni pentru concepte
relativ noi, precum efectul „trickle down” în economie, pe
care l-am întâlnit într-unul dintre articolele ediției GD5.4.

Această provocare rezultă din diferențele structurale dintre
limba engleză (o limbă germanică) și limba română (o limbă
latină), două limbi care uneori folosesc reguli discordante
de sintaxă și ordine în frază. Discuțiile înflăcărate despre ce
termeni sau formulări reprezintă cea mai bună traducere
oferă nu doar șansa de a ne îmbunătăți cunoștințele de
limbă engleză, dar și de a ne cizela utilizarea limbii materne.
Câteodată ne străduim să găsim echivalentul în română al
unor concepte sociologice relativ noi – dezbatere care deseori se încheie atunci când un voluntar poate dovedi că un
sociolog român a folosit deja termenul tradus al versiunii
din limba engleză. Astfel, provocarea traducerii ne ajută în
două moduri: în îmbunătățirea competențelor lingvistice și
în consolidarea cunoștințelor sociologice. O altă provocare
este să respectăm termenul limită pentru traducere, având
însă grijă să dezbatem subiectele teoretice – mai ales că toți
membrii trebuie să își integreze activitatea lor la Global Dialogue în programul academic și profesional personal.
Având în vedere varietatea largă de subiecte acoperite de
revistă, înscrierea în familia Global Dialogue implică o experimentare consistentă cu diferite culturi academice și locale.
De-a lungul întregului proces de traducere, fiecare membru al echipei aduce cu sine expertiza proprie, astfel încât
fiecare număr al versiunii românești să fie rodul implicării
entuziaste, interesului ridicat și al dăruirii fiecăruia.
Adrese de corespondență:
Costinel Anuța <costinel.anuta@gmail.com>
Corina Brăgaru <bragaru_corina@yahoo.com>
Anca Mihai <anca.mihai07@gmail.com>
Oana Negrea <oana.elena.negrea@gmail.com>
Ion Daniel Popa <iondanielpopa@yahoo.com>
Diana Tihan <tihandiana@yahoo.com>
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