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PREFATA,
LA EDITIA A TREIA

Pentru realizarea acestei editii am revizuit textul Într-o maniera radicala si
completa. Toate datele empirice continute au fost actualizate. Am Întrebuintat cele
mai recente materiale de cercetare disponibile, luate din diferite surse: carti si reviste
de specialitate, ziare si periodice, precum si informatii obtinute prin Intemet. Când a
fost cazul, am revizuit de asemenea, sectiunile teOl'etice pentru a-i familiariza pe
studenti cu problematica cea mai arzatoare a momentului. Integrând aceste materiale
noi, În partile seleetionate din textul anterior, am dorit sa alcatuiesc o lucrare care.
sa fie o introducere la cel mai avansat nivel În sociologie.

Printre schimbarile efectuate fata de editia anterioara, exista capitole complet
noi care trateaza subiecte despre sociologia trupului, despre mass media si despre
cultura populara. Sociologia educatiei beneficiaza În prezenta lucrare de un capitol
propriu. Capitolele care poarta aceleasi titluri ca si cele din editia precedenta au
fost rescrise Într-o foarte mare masura, iar În majoritatea cazurilor au fost

reorganizate. Am pastrat conceptia comparativa care socotesc ca a constituit o
caracteristica distincta a editiilor anterioare.

Sunt extrem de Îndatorat numerosilor cititori ai cartii care mi-au trimis sugestii

de revizuire sau care mi-au atras atentia asupra unor imperfectiuni sau erori. De
asemeni, vreau sa multumesc îndeosebi urmatoarelor persoane pentru diferitele tipuri
de ajutor pe care mi l-au acordat. Pentru ajutorul acordat În privinta materialelor
provenite din S.U.A., le sunt recunoscator lui Chris Allen, Mitch Duneier, Stere
Dunn, Don Fusting, Susan Ganstad si Diane Wysocki. Pentru Marea Britanie, vreau
sa aduc multumiri speciale unnatorilor: dintre academiei, Ulrich Bcck, Deirdre
Boden, Claudius Gellert, Montserrat Guibemau, David Held, Michael McGwire,

John Thompson si Benno Werlen. Avril Symods a dactilografiat cu buna vointa si
eficienta numeroasele variante ale sectiunilor de capitol. La editura Polity din
Cambridge, le sunt recunoscator Juliei Harsant, lui Gill Motley, Sue Pope, Nicola
Ross si Andy Winnard.

La editura BlackwclI - Oxford, le sunt recunoscator lui Iane de Gay, Rebeccai

Harkin, lui Sue Leigh, Lin Lucas, lane Rose si Pam Thomas. Don Hubert m-a ajutat
foarte mult la pregatirea si editarea manuscrisului. Alena Ledeneva a lucrat În calitate
de asistent de cercetare, al meu, pe parcursul pregatirii sale finale. Ea a oferit
inestimabile sugestii pentru Îmbunatatirea cartii în ansamblu. Ann Bane, redactor,
a efectuat cercetari asupra lucrarii cu multa pricepere, perspicacitate si fier.
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DESPRE LUCRAREA DE FATA,

Aceasta carte a fost scrisa deoarece sociologia joaca un rol-cheie În cultura
intelectuala moderna si ocupa un loc central în cadrul stiintelor sociale. Dupa ce
am predat vreme de multi ani sociologia la toate nivelurile, m-am convins de
necesitate a de a filtra anumite progrese si evolutii curente ale disciplinei Într-o
introducere elementara în domeniu.

Scopul meu a fost acela de a scrie o lucrare cate sa combine o anumita originalitate
cu o analiza a problemelor de interes fundamental pentru sociologi, În prezent.
Cartea nu Încearca sa introduca notiuni sofisticate peste masura; cu toate acestea,
sunt Încorporate peste tot În lucrare, idei si descoperiri extrase din avangarda
disciplinei. Sper ca nu e un mod partizan de tratare; m-am straduit sa cuprind
perspectivele majore din sociologie într-o maniera nepartinitoare, dar nu lipsita de
discernamânt.

TEME MAJORE

Cartea este construita în jurul mai multor teme de baza, fiecare dintre ele
contribuind la conferirea unui caracter distinct al lucrarii. O tema majora este cea a
lumii în miscare. Sociologia s-a nascut din transformarile care au smuls ordinea
sociala industrializata a Occidentului din manierele de. existenta caracteristice ale
societatilor precedente. Lumea care a fost creata prin aceste schimbari este obiectul
primordial al preocuparii analizei sociologice. Ritmul schimbarii sociale a continuat

sa se accelereze si e posibil sa ne aflam în pragul unei tranzitii la fel de fundamentale

ca si cele petrecute la sfârsitul veacurilor al XVIII-lea si al XIX-lea. Sociologia are
responsabilitatea esentiala de a consemna transformarile care au avut loc în trecut si
de a sesiza coordonatele majore ale dezvoltarii care au loc azi.

A doua tema fundamentala a cartii este globalizarea vietii sociale. De multa

vreme sociologi a a fost dominata de opinia ca societatile pot fi studiate ca unitati

independente. Dar, chiar si în trecut, societatile nu au existat niciodata în mod izolat.

Astazi asistam la o accel~rare clara în cadrul procesului de integrare globala. Acest
fapt este evident, de exemplu, expansiunea comertului international în: lume.
Accentul pus pe globalizare în aceasta carte este strâns legat de ponderea conferita

în prezent interdependentei dintre Lumea Întâia si Lumea a Treia.

În al treilea rând, cartea se axeaza pe o atitudine puternic comparativa. Sociologia
nu poate fi învatata doar prin întelegerea institutiilor unei anumite societati. Cu toate
ca discutia este orientata îndeosebi catre Marea Britanie, o atare dezbatere este

Întotdeauna echilibrata printr-o bogata varietate de materiale preluate din alte societati
sau culturi. Acestea includ cercetari întreprinse în alte tari occidentale, dar deseori
am Tacutreferire la Rusia si la societatile est-europene, unde în prezent au loc prefaceri
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substantiale.Aceasta calie include de asemenea, un bogat material despre tarile Lumii
a Treia decât s-a obisnuit pâna acwn în introducerile în sociologie. În plus, accentuez

cu putere relatia dintre sociologie si antropologie, ale caror preocupari se suprapun
într-o mare masura. Date fiind legaturile strânse care pun în angrenaj acum societatile
de pe glob si disparitia practica a 'multor forme de sisteme sociale traditionale,

sociologia si antropologia au devenit din ce în ce mai greu de deosebit.
A patra tema o reprezinta necesitatea de a adopta o orienta':e istorica a

sociologiei. Aceasta implica mai mult decât simpla trecere în revista a "contextului
istoric" în care se petrec evenimentele. Una dintre cele mai importante evolutii din
ultimii ani în sociologie a fost accentul deosebit pus pe analiza istorica. Acest fapt

nu trebuie înteles doar ca aplicare a unei viziuni sociologice asupr~ trecutului, ci si
ca o modalitate de a contribui la maniera în care întelegem institutiile din prezent.
Lucrarile recente de istoria sociologiei sunt folosite extensiv în cartea de fata, si
ofera un cadru pentru interpretarile existente în majoritatea capitolelor separate.

În cel de-al cincilea rând, o deosebita atentie este acordata pretutindeni în text
problematicii genului. Studiul genului este de obicei socotit a fi un domeniu specific
în cadrul sociologiei în ansamblu - iar acest volum contine un capitol care exploreaza

cercetarile asupra acestui subiect. Totusi, problemele legate de relatiile dintre genuri
sunt atât de fundamentale pentru analiza sociologica încât nu pot fi expediate catre
o subdiviziune a disciplinei.

A sasea tema este relatia dintre social sipersonal. Gândirea sociologica constituie
un ajutor vital pentru întelegerea sinelui, care, la rândul ei, poate fi transfonnata

într-o întelegere îmbunatatita a lumii sociale. Studierea soâologiei ar trebui sa fie o

experienta eliberatoare: sociologia ne largeste orizontul simpatiilor si imaginatia,
deschide noi perspective asupra izvoarelor propriului nostru comportament si creeaza
o constientizare a unor cadre culturale diferite de cele pc care le avem. În vreme ce
ideile sociologice constituie o provocare la adresa dogmei, ne învata sa apreciem
varietatea culturala si ne pennit sa discememmodul de functionare al institutiilor

sociale, practica sociologica sporeste posibilitatile libertatii umane.

ORGANIZA~EA CARTII

În introducerea acestei lucrari conceptele sociologice de baza nu sunt
dezbatute pe larg. În schimb, conceptele sunt explicate atunci când apar pentru

prima data în capitolele relevante, si pretutindeni am încercat sa ilustrez ideile,

conceptele si teoriile prin intermediul unor exemple concrete. Pentru ca acestea
sunt de obicei luate din cercetarea sociologica, deseori am folosit în scopuri
ilustrative materiale din diferite surse (cum ar fi relatarile din ziare). Am încercat

sa pastrez stilul cât se poate de simplu si direct, straduindu-ma sa fac aceasta
lucrare vie si "plina de surprize".

7



•

Capitolele sunt aranjate într-o ordine menita sa ajute la dobândirea unei
cunoasteri desavârsite, realizate progresiv, a diferitelor domenii ale sociologiei, dar
am avut grija sa fac în asa fel încât cartea sa poata fi folosita în mod flexibil si sa
poata fi adaptata cu usurinta necesitatilor cursurilor individuale. Capitolele pot fi
date la o parte sau studiate într-o ordine diferita, aceasta nefiind importanta. Fiecare
dintre capitole a fost scris sub fonna de unitate autonoma, facându-se trimiteri la
alte capitole în punctele relevante.

ÎNDRUMARI PENTRU FOLOSIREA ACESTEI CARTI

o La sfârsitul fiecarui capitol exista puncte de rezumat.

La sfârsitul fiecarui capitol se mai gaseste si o lista cu lecturi suplimentare,

indicata în margine prin simbolul W .
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1. CE ESTE SOCIOLOGIA?

CONCEPTE DE BAZA

SCOPUL SOCIOLOGIEI: UN
PRIM EXEMPLU

DEZVOLTAREA ABORDARII
SOCIOLOGIEI

Studierea sociologiei li Consecinte
intentionale si neintentionale

ESTE SOCIOLOGIA O STIINTA?

CUM NE POATE AJUTA

SOCIOLOGIA ÎN VIATA?
Constiinta diferentelor culturale
e Evaluarea efectelor politice
(il Constiinta de sine ••Rolul
sociologului în societate

CONCLuzn
PRIMELE ORIGINI

Auguste Comte • Emile Durkheim
It Karl Marx I,!l Max Weber REZUMAT

GÂNDITORI CONTEMPORANI

Michel Foucault si Jurgen Habennas TERMENI IMPORTANTI
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Ne aflam, la sfârsitul secolului XX, într-o lume care ne îngrijoreaza profund si
care totusi este plina de cele mai extraordinare promisiuni pentru viitor. Este o
lume într-o continua schimbare, marcata de adânci conflicte, tensiuni si divizari
sociale dar si de agresiunea distructiva a tehnologiei modeme asupra mediului
înconjurator. Si totusi, avem posibilitatea de a ne controla destinul si de a ne crea o
viata mai buna, imposibil de imaginat de generatiile anterioare.

Cum s-a format aceasta lume? De ce conditiile noastre de viata sunt atât de
diferite de cele ale parintilor si bunicilor nostri? În ce directii se va produce schim
barea în viitor? Aceste întrebari sunt o preocupare primordiala în societate, lilldomeniu
de studiu cu un rol fundamental, în consecinta, în cultura intelectuala modema.
~ SOCIOLOGIA este studiul vietii sociale umane, a grupurilor si societatilor.

Este un demers îndraznet si de mare responsabilitate, întrucât subiectul ei este
rezultatul propriului nostru comportament ca fiinte sociale. Scopul studierii
sociologiei este extrem de larg, de la analiza.întâlnirilor trecatoare dintre diferiti
indivizi pe strada pâna la investigarea proceselor sociale globale. Un scurt exemplu
ne va oferi 6 prima idee despre natura si obiectivele sociologiei.

SCOPUL SOCIOLOGIEI: UN PRIM EXEMPLU

Ati fost vreodata îndragostit? Cu siguranta ca da. Majoritatea oamenilor trecuti
de pubertate stiu ce înseamna a !i îndragostit. Dragostea si aventura romantica
înseamna, pentru multi dintre noi, unele dintre sentimentele cele mai intense pe care
le traim. De ce se îndragostesc oamenii? Raspunsul pare, la prima vedere, evident.
Dragostea exprima o atractie reciproca, fizica si personala, pe care doi indivizi o
resimt unul pentru celalalt. În ziua de azi am putea privi cu scepticism ideea
"dragostei vesnice", dar tindem sa credem ca a te îndragosti este o experienta nascuta
din emotii universal-umane. Pare natural de aceea ca un cuplu care se îndragosteste
sa-si doreasca împlinirea personala si sexuala a relatiei lor, eventual sub forma
casatoriei.

Si totusi aceasta situatie, atât de fireasca azi, este de fapt neobisnuita. A te
îndragosti nu este o experienta prin care trec majoritatea oamenilor din lume - iar
acolo undeea se întâmpla, arareori este considerata a avea vreo legatura cu casatoria.
Ideea dragostei romantice s-a raspândit de curând în societatea noastra si nu a existat
niciodata în majoritatea altor culturi.

Abia în vremurile modeme dragostea si sexualitatea au început sa fie percepute
una în legatura cu cealalta. John Boswell, cercetator al istoriei Europei medievale,
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observa cât de neobisnuite sunt ideile noastre moderne despre dragostea romantica.
În Europa evului mediu, practic nimeni nu se casatorea din dragoste. Exista

chiar o zicala medievala: "a-ti iubi sotia si cu sufletul înseamna adulter". În vremurile
acelea si înca secole mai târziu, barbatii si femeile se casatoreau pentru a pastra
proprietatea în familie sau pentru a creste copii care sa lucreze la ferma familiei.
Odata casatoriti, ei puteau deveni tovarasi apropiati; aceasta se întâmpla de regula
dupa casatorie, mai curând decât înainte. Uneori partenerii aveau aventuri sexuale
în afara casatoriei, dar acestea afectau prea putin emotiile pe care le asociem cu
dragostea. Dragostea romantica era privita în cel mai bun caz ca o slabiciune si în
cel mai rau caz ca o boala.

Atitudinea noastra actuala se afla aproape la polul opus. Boswell vorbeste pe
buna dreptate despre ,,0 reala obsesie a culturii industriale moderne", legata de
dragostea romantica:

Cei scufundati în "oceanul dragostei" au tendinta de a lua în serios ... Prea putine culturi

premodeme sau contemporane ne-industrializate ar fi de acord cu atinnatia - de

netagaduit în Occident - ca "scopul în viata al unui barbat este de a iubi o femeie, iar

scopul în viata al unei femei este de a iubi un barbat". Majoritatea oamenilor, din

majoritatea epocilor si locurilor, ar gasi ca aceasta este o masura camjalnica a valorilor

umane! (Boswell, 1995, p. XIX)

De aceea, dragostea romantica nu poate fi înteleasa ca parte naturala a vietii
umane; ea a fost mai curând determinata de numeroase influente sociale si istorice.
Acestea influente sunt studiate de sociologi.

Cei mai multi dintre noi percepem lumea în functie de trasaturile propriei noastre
vieti. Sociologia demonstreaza necesitatea de a ne extinde întelegerea asupra
motivatiei prezentei si comportamentului nostru. Ea ne arata ca ceea ce se considera
a fi natural, inevitabil, bun sau adevarat, poate sa nu fie asa si ca "datele" vietii
noastre sunt putemic influentate de forte istorice si sociale. Întelegerea modalitatilor
subtile, dar complexe si profunde, în care vietile noastre refleCta contextul experientei
noastre sociale, este esentiala în abordarea sociologica.

DEZVOLTAREA ABORDARII SOCIOLOGIEI

A învata sa gândim în tenneni sociologici - a tinde, cu alte cuvinte, spre o
privire mai cuprinzatoare - înseamna a cultiva imaginatia. Ca sociologi avem nevoie,
de exemplu, sa ne imaginam ce înseamna experienta sexuala si cea a casatoriei pentm
oameni - pentru majoritatea umanitatii, în fond, pâna de curând - pentru care idealurile
dragostei romantice par straine sau de-a dreptul absurde. Studierea sociologiei nu
poate fi doar un proces de mtina, de dobândire de cunostinte. Sociologul este o
persoana capabila a se desprinde de imediatetea circumstantelor personale si de a-si .
reprezenta lucrurile într-un context mai larg. Munca sociologica depinde de ceea ce
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autorul american C. Wright MiIls numea, printr-o expresie devenita celebra,
imaginatia sociologica (MiIIs, 1970).

Imaginatia sociologica necesita, mai ales, "sa ne detasam de rutina familiara a
vietilor noastre, pentru a putea privi altfel." Sa luam simplul gest aIbautului unei
cesti de cafea. Ce putem spune, din punct de vedere sociologic, despre un gest în
aparenta atât de neinteresant? O multime de lucruri. Putem arata mai întâi ca o ceasca
de cafea nu este doar o bautura reconfortanta. Ea poseda o valoare simbolica, ca pmte

a activitatilor noastre sociale zilnice. Adesea, ritualul asociat cu bautul cafelei este
mult mai important decât consumarea bauturii însesi. Doi oameni care planuiesc sa
se întâlneasca pentru a lua cafeaua împreuna sunt probabil mai interesati de întâlnirea
în sine si de discutie decât de ceea ce consuma. Bautul si mâncatul ofera, de fapt în

toate tipurile de societate, ocazii pentru interactiuni sociale si îndeplinirea de ritualuri 
iar acestea constituie un subiect important pentru studiul sociologic.

În al doilea rând, cafeaua este un drog cecontine cofeina, cu efect stimulativ
asupra creierului. În majoritatea culturilor occidentale; marii bautori de cafea nu
sunt considerati narcomani. Ca si alcoolul, cafeaua este un drog acceptabil social, în
timp ce marijuana, de, exemplu, nu este. Si totusi, exista societati care tolereaza
consumul de marijuana sau chiar de cocail1a, dar resping atât cafeaua cât si alcoolul.
Sociologii sunt interesati de ceea ce detennina ,aceste contraste.
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În al treilea rând, un individ care bea o ceasca de cafea este implicat într-un
:::-_samblucomplex de relatii sociale si economice, ce cuprinde întreaga lume.
?.:-c>ducerea,transportul si distribuirea cafelei necesita tranzactii continue între
;efsoane aflate la mii de kilometri departare de bautorul de cafea. Studierea acestor
:.:-anzactiiglobale este o sarcina importanta a sociologiei, întrucât multe aspecte ale
.:etii noastre sunt în prezent afectate de influente si de comunicatii mondiale.

În sfârsit, sorbitul unei cesti de cafea presupune un întreg proces de dezvoltare
,ccciala si economica anterioara. Alaturi de alte componente ale dietei occidentale
,,(male curente - cum ar fi ceaiul, bananele, cm10fii si zaharul alb - cafeaua a devenit

: bautura consumata pe scara larga, abia la sfarsitul secolului XIX. Desi bautura
;wyine din Orientul Mijlociu, consumul în masa, dateaza abia din pelioada expansiunii
:,:,loniale accidentale, de acum un secol si jumatate. Practic, toata cafeaua care se
: ::TIsumaîn prezent în Occident provine din zone (America de Sud si Africa) colonizate
ie europeni; în nici un caz ea nu face parte din dieta "naturala" occidentala.

Studierea sociologiei

Imaginatia sociologica ne permite sa realizam ca multe evenimente ce par sa
:.cr1\"eascadoar individul ref1ecta, de fapt, probleme mult mai ample. Divortul, de
exemplu, poate fi un proces extrem de dificil pentru cineva care trece prin el-- ccea
:e Mills numeste, o problema personala. Dar divortul, arata el, este totodata o
.:roblema publica Într-o societate cum e cea prezenta din Marea Britanie, unde peste
J treime dintre casatorii se destrama În primii zece ani. Somajul, pentru a lua alt
exemplu, poate fi o tragedie personala pentru cineva ramas fara serviciu si aflat în
::nposibilitatea de a-si gasi o alta slujba. El devine Însa mai mult decât un motiv de
iisperare individuala atunci când milioane de oameni dintr-o anumita societate se
a.t1aîn aceeasi situatie: este o problema publica, expresia unei largi tendinte sociale.

Încercati sa aplicati propriei dumneavoastra vieti acest mod de abordare.
:\-ue necesar sa va gânditi doar la evenimentele tulburatoare. Întrebati-va, de exemplu,
de ce întoarceti paginile acestei carti, de ce ati hotarât sa studiati sociologia. S-ar
putea sa fiti un student- nehotarât, care urmeaza un curs doar pentru a îndeplini
exigentele obtinerii unei diplome. Sau ati putea deveni un entuziast domic sa descopere
mai multe în legatura cu acest subiect. Oricare v-ar fi motivatiile, este probabil ca
aveti multe lucmri în comun cu alti cititori de sociologie, rara sa fiti neaparat constient
de aceasta. Hotarârea dumneavoastra personala reflecta pozitia dumneavoastra în
societate luata în ansamblu.

Vi se potrivesc unnatoare1e caracteristici? Sunteti tânar? De rasa alba? Apartineti
intelectualitatii sau paturii functionarilor? Ati desfasurat, sau mai.desfasurati Înca,
Heo munca suplimentara pentm a va completa veniturile? Doriti sa va gasiti o slujba
buna atunci când veti tennina studiile, dar nu sunteti deosebit de studios? Nu prea
stiti ce este soeiologia, dar credeti ca are de-a face cu felul în care se comporta
oamenii în grup? Peste trei sferturi dintre dumneavoastra vor raspunde afinnativ la
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toate aceste întrebari. Studentii nu sunt o categorie tipica pentru întreaga populatie,
dar tind sa provina din mediile privilegiate. Iar atitudinile lor le reflecta adesea pe

acelea ale prietenilor si cunostintelor lor. Provenienta noastra sociala este detenninanta
în deciziile pe care le luam.

Dar închipuiti-va ca raspundeti negativ la una sau mai multe dintre întrebarile de
mai sus. Ati putea proveni dintr-un mediu minoritar sau dintr-unul sarac. Puteti fi o
persoana matura sau în vârsta. Totusi, probabil ca urmatoarele concluzii vi se potrivesc.
Ati luptat pentru a ajunge unde sunteti; a trebuit sa înfnmtati reactii ostile din partea
prietenilor si a celorlalti, atunci când le-ati spus ca intentionati sa urmati O facultate;
sau combinati educatia superioara cu concediul pentru cresterea copiilor.

Desi suntem cu totii influentati de contextul social în care ne aflam, nimeni nu
este pur si simplu determinat în comportamentul sau de acest context. Posedam si ne
cream propria noastra individualitate. Sociologia este cea care trebuie sa investigheze
conexiunile dintre ceea ce face societatea din noi si ceea ce facem noi însine din
noi. Activitatea noastra structureaza - modeleaza - I,umea sociala înconjuratoare si
este totodata structurata de ea.

Conceptul de structura sociala este important în sociologie. EI se refera la
faptul ca, contextul social al vietii noastre nu consta doar din însiruiri întâmplatoare
de evenimente sau actiuni; ele sunt structurate în moduri distincte. Exista anumite
regularitati în modul nostru de comportament si în relatiile noastre interumane. Dar
structura sociala difera de structura fizica, cum ar fi cea a unei cladiri, care exista\

independent de relatiile umane. Ea se reconstruiestc în fiecare moment prin
"caramizile" care o compun - fiinte umane ca oricare dintre noi.

Consecinte intentionale si neintentionale

Acest proces pennanent al constructiei si reconstructiei vietii sociale se bazeaza
pe sensurile date de oamcni, actiunilor lor. Dar actiunile noastre pot produce rezultate
diferite de ceea ce dorim. Sociologii fac o distinctie clara între scopul comportamentului
nostru - ceea ce intentionam sa facem sa se întâmple - si consecintele neintentionale
ale aceluiasi comportament. De exemplu, doi parinti doresc ca fiii lor sa se conformeze
modelului de comportament socialmente acceptat. Pentru aceasta, ei actioneaza într-o
maniera stricta si autoritara. Consecintele neintentionale ale autoritarismului lor îi pot
face însa pe copii sa se revolte si sa se îndeparteze de standardele obisnuite de
comportament.

Uneori, actiunile întreprinse cu un anumit scop au consecinte care de fapt
împiedica îndeplinirea acelui scop. Acum câtiva ani, la New York proprietarii
cladirilor deteriorate din cartierele sarace au fost obligati prin lege sa le renoveze
pâna la un standarrl minim de confort. Intentia era aceeea de a îmbunatati nivelul de, "

baza al caselor disponibile pentru paturil,e sociale sarace. Rezultatul a fost ca
proprietarii ae cladiri deteriorate le-au ~bandonat cu totul sau le-au dat alte
întrebuintari, asa încât s-a produs o si mai acuta lipsa de spatii locuibile decât înainte.
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Ceea ce facem în viata si modul în care actiunile noastre îi afecteaza pe ceilafti

trebuie înteles ca un amestec de consecinte intentionale si neintentionale. Sarcina
sociologiei este de a studia echilibrul rezultat dintre reproducerea sociala si

transformarea sociala. Reproducerea sociala se refera la felul în care se mentin în
timp societatile; transformarea sociala la schimbarile pe care le sufera acestea.

Reproducerea sociala are loc datorita continuitatii actiunilor oamenilor zi de zi, an
de an, în practicile lor sociale. Schimbarile se întâmpla atât pentru ca oamenii le
doresc, cât si din cauza unor consecinte pe care nimeni nu le doreste sau prevede.

PRIMELE ORIGINI

Noi, fiintele umane, am fost întotdeauna curioase sa ne cunoastem motivele

comportamentului, dar timp de mii de ani, încercarea de a ne întelege pe noi însine s-a
bazat pe modalitati de gândire transmise din generatie în generatie, adesea exprimate
în termeni religiosi. (De exemplu, înaintea afinnarii stiintei moderne, multi oameni

credeau ca unele fenomene naturale, cum ar fi cutremurele, erau produse de zei si

spirite.) Studiul obiectiv si sistematic al comportamentului uman si al societatii este o
rezultanta relativ recenta, ale carei origini dateaza de la începuturile anilor 1800.
Fundalul pe care si-au facut apariti~ originile sociologiei îl reprezinta seria de
schimbari radicale produse de Revolutia Franceza de la 1789 si de aparitia Revolutiei
Industriale în Europa. Disparitia modurilor de viata traditionale provocata de aceste
schimbari a detenninat încercarea gânditorilor de a formula o noua întelegere atât a
lul'nii sociale cât si a celei naturale.

Un factor-cheie a fost folosirea stiintei în locul religiei, în încercarea de a
întelege lumea. Tipurile de întrebari Ia care gânditorii secolului XIX îsi propuneau
sa raspunda - care este natura umana? de ce este societatea structurata asa cum

este? cum si de ce se schimba societatile? - sunt aceleasi pe care si le pun si
sociologii de azi. Lumea noastra moderna este diferita în mod radical de cea din

trecut; sarcina sociologiei consta în a ne ajuta sa întelegem aceasta lume si ceea ce
este probabil sa ne aduca viitorul.

Auguste Comte

Desigur ca, un individ singur, nu poate pune bazele unui întreg domeniu de studiu;

au existat multe contributii la initierea gândirii sociologice. Totusi, un loc impOliant

îi este acordat autorului francez Auguste Comte (1798-1857), chiar si numai pentm
meritul de a fi inventat cuvântul "sociologie". Comte a folosit initial tennenul "fizica

sociala", dar unii dintre rivalii sai intelectuali din epoca foloseau acelasi tennen.
Comte a vrut sa-si deosebeasca parerile de ale lor, de aceea a inventat tennenul de

"sociologie" pentru a descrie subiectul domeniului de care dorea sa se ocupe.
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Auguste Comte,
1798-1857

Comte credea ca acest domeniu nou putea duce la cunoasterea societatii
bazându-se pe evidenta stiintifica. EI considera sociologi a drept ultima stiinta de
dezvoltare ce deriva din fizica, chimie si biologie, dar si cea mai complexa si mai
importanta dintre toate. Sociologia, sustinea ci, ar trebui sa contribuie la bunastarea
umanitatii, folosind stiinta pentru întelegerea si, prin aceasta, prevederea si controlul
comportamentului uman. Spre sfarsitul carierei sale, Comte si-a constmit planuri

ambitioasepentm refacerea societatii franceze în special si pentm societatile umane
în general, bazându-se pe interpretarea sa sociologica.

EmileDurkheim

Scrierile unui alt auto"rfrancez, Emile Durkheim (1858-1917), au avut un im
pact de durata asupra sociologiei modemc dccât cele ale lui Comte. Desi a preluat
si dezvoltat unele aspecte din lucrarile lui Comte, Durkheim considera ca multe din
ideile predecesomlui sau erau prea speculative si vagi si ca acesta nu-si Îndeplil1ise
demersul - acela de a pune bazele stiintifice ale sociologiei. Dupa parerea lui
Durkheim, pentm a deveni stiintifica, sociologia trebuie sa studieze aCtiunile noastre
ca indivizi, cum ar fi starea economiei sau influenta religiei. Durkheim credea ca
trebuie sa ne studiem viata sociala cu aceeasi obiectivitate. cu care oamenii de stiinta

studiaza lumea naturala. Faimosul sau prim principiu al sociologiei era: !,Studiaza
faptele sociale ca pe niste lucruri!" Prin aceasta cl întelegea ca viata sociala poate
fi analizata Ia fel de riguros ca si obiectele sau fenomenele naturale.
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Ca si ceilalti gânditori importanti din sociologie, Durkheim era preocupat de
s::himbarile pe care le suferea societatea în timpul vietii sale. El credea ca ceea ce
sustine o societate sunt valorile si obiceiurile împartasi te de membrii ei. Analiza sa
asupra schimbarii sociale se baza pe dezvoltarea diviziunii muncii (adâncirea
distinctiilor complexe între diferitele ocupatii). Durkheim sustine a ca diviziunea
muncii a înlocuit treptat religia ca baza a coeziunii sociale. Pe masura ce diviziunea
muncii se adânceste, oamenii devin tot mai dependenti unul de altul, întrucât fiecare
are nevoie de bunuri si servicii oferite de cei care le furnizau. Dupa Durkheim,
procesele schimbarii în lumea moderna sunt atât de rapide si puternice, Încât dau
nastere unor dificultati sociale majore, pe care el le leaga de anomie, o stare de
inutilitate sau disperare provocata de viata sociala modema. Reperele si standardele
morale traditionale, asigurate mai înainte de religie, sunt rasturnate de dezvoltarea
socialamodema, iar aceasta inoculeaza numerosilor indivizi din societatile modeme
sentimentul ca viata lor cotidiana este lipsita de sens.

Emile Durkheim,
1858-1917

Unul dintre studiile cele mai cunoscute ale lui Durkheim s-a ocupat de analiza
suicidului (Durkheim 1952, publicata initial În 1897). Suicidul pare sa fie un act
pur personal, rezultat al unei nefericiri personale extreme. Durkheim a aratat însa
ca factorii sociali exercita o influenta fundamentala asupra comportamentului
suicidal - una dintre aceste influente fiind anomia. Ratele de suicid arata anumite
trasaturi care revin mereu, iar acestea trebuie explicate din punct de vedere sociologic.
Desi se pot aduce multe obiectii studiului lui Durkheim, ramâne o lucrare clasica, a
carei relevanta pentru sociologie nu s-a pierdut nici astazi.

2.
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Karl Marx

Ideile lui Karl Marx (1818-1883) contrasteaza putemic 'cu cele ale lui Comte si
Durkheim, dar, ca si ei, Marx a încercat sa explice schimbarile care aveau loc în
societate în vremea Revolutiei Industriale. În tinerete, activitatile sale politice l-au
pus în conflict cu autoritatile germane; dupa o scurta sedere în ·Franta, s-a stabilit
permanent în exil în Anglia. Scrierile lui acopera o mare diversitate de domenii.

Chiar si cei mai înversunati critici ai sai îi considera lucrarile ca fiind importante
pentru dezvoltarea sociologiei. Multe dintre ele se concentrau pe probleme economice
dar întrucât era preocupat întotdeauna sa lege problemele economice de institutiile
sociale, opera lui a fost si înca mai este plina de sen1l1ificatii sociologi ce.

Punctul lui de vedere era fundamentat pe ceea ce el numea conceptia
materialista asupra istoriei. Conform acesteia, nu ideile sau valorile umane sunt

cauza principala a schimbarii sociale (asa cum sustine a Durkheim). Mai degraba
schimbarea sociala este determinata, în primul rând, de influentele economice.
Conflictele dintre clase - bogatii opusi saracilor - constituie motivatia dezvoltarii
istorice. Dupa propria sa exprimare, "Toata istoria umana de pâna acum este istoria
luptei de clasa".

Karl Marx,
1818-1883

Desi a scris despre diferite epoci istorice, Marx s-a concentrat asupra schimbarii
în vremurile modeme. Pentru el, cele mai importante schimbari erau legate de
dezvoltarea capitalismului. Capitalismul este un sistem de productie care contrasteaza
radical cu sistemele economice anterioare din istorie, întrucât implica productia de
bunuri si servicii vâncfute unei largi categorii de consumatori. Cei care detin capital -
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fabrici, masini si mari sume de bani - formeaza clasa conducatoare. Populatia în
masa alcatuieste o clasa de muncitori salariati numita si clasa muncitoare, care nu
poseda mijloace pentru a se întretine, ci trebuie sa-si gaseasca slujbe oferite de
posesorii de capital. Capitalismul este deci un sistem de clasa, în care conflictul
dintre clase este un fenomen des întâlnit.

Dupa Marx, în viitor capitalismul va fi înlocuit de o societate fara clase, fara
diferente între bogati si saraci. El nu vroia sa spuna prin aceasta ca toate inegalitati le
dintre indivizi vor disparea. Mai degraba, societatile nu vor mai ti împartite într-o '
clasa restrânsa, care sa detina monopolul puterii economice si politice si marea masa
a poporului, care beneficiaza prea putin de bunurile pe care le creaza prin mmica sa.
Sistemul economic va fi reglementat de proprietatea comuna si va fi întemeiata o
societate mai egalitara decât cea cunoscuta în prezent.

Opera lui Marx a avut un ecou imens asupra lumii secolului Xx. Pâna de curând,
înaintea caderii comunismului sovietic, peste o treime din populatia lumii traia în tari
ale caror guverne sustineau ca se inspirau din ideile lui Marx. În plus, multi sociologi
au fost influentati de ideile lui Marx despre clasele sociale si diviziune a sociala.

Max Weber

Ca si Marx, Max Weber (1864-1920) nu poate ti etichetat drept simplu sociolog;
interesele si preocuparile lui au acoperit mai multe domenii de cercetare. Nascut în
Gennania, unde si-a desfasurat cea mai mare parte a carierei sale academice, Webel'
fiind o persoana cu o vasta cultura. În lucrarile sale un loc important este dedicat
economiei, dreptului, filosofiei si istoriei comparate, cât si sociologiei, iar o mare
parte din opera sa se ocupa de dezvoltarea capitalismului modem. La fel ca si ceilalti
gânditori ai vremii sale, Weber a încercat sa înteleaga schimbarea sociala. El a fost
influentat de Marx dar a avut si opinii deosebit de critice în legatura cu unele din
ideile de baza ale acestuia. Respingând conceptia materiali sta asupra istoriei, el
considera conflictul de clasa ca fiind mai putin semnificativ decât o facuse Marx. În
opinia lui Weber, factorii economici sunt importanti, dar ideile si valorile au un impact
mai mare asupra schimbarii sociale.

Unele dintre operele sale cele mai influente s-a ocupat cu analiza distinctiei
între societatea occidentala si alte tipuri majore de civilizatii. A studiat religiile din
China, India si Orientul Apropiat, aducând în cursul acestor cercetari contributii
importante la dezvoltarea sociologiei religiilor. Comparând sistemele religioase cele
mai raspândite din China si India cu cele din Occident, Weber conchidea ca anumite
aspecte ale credintei crestine au influentat puternic afinnarea capitalismului. Aceasta
perspectiva nu a rezultat, asa cum credea Marx, doar din schimbarile sociale. În
opinia lui Weber, ideile si valorile culturale contribuie la formarea societatii si a
actiunilor noastre individuale.

Modul în care Weber întelegea natura societatilor moderne si motivele raspândirii
modului occidental de viata în întreaga lume contrasteaza, de asemenea, puternic cu
cel al lui Marx. Dupa parerea lui Weber, capitalismul- un mod specific de organizare
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Max Weber,
1864-1920

a întreprinderilor economice - este doar unul dintre factorii principali care determina
schimbarea sociala. Caracteristic capitalismului, si În unele privinte fundamental,
este impactul stiintei si al birocratiei. Stiinta a detenninat tehnologia modema si va
continua sa o faca În orice societate viitoare. Birocratia este unicul mod de a organiza
în mod eficient mase largi de oameni, de aceea se dezvolta inevitabil o data cu cresterea
economiCa si politica. Dezvoltarea stiintei, a tehnologiei modeme si a birocratiei a

fost descrisa de Weber În ansamblu ca o rationalizare --;-organizarea vietii sociale si
economice confonn principiilor eficientei si pe baza cunostintelor tehnice.

GÂNDITORI CONTEMPORANI

Michel Foucault si Jiirgen Habermas

Printre cei mai proeminenti gânditori sociologi din epoca moderna trebuie
mentionati francezul Michel Foucault (1926-1984) si scriitorul german JUrgen

Habermas (n. 1929). Ca si fondatorii sociologiei clasice, nici unul dintre ei nu s-a
ocupat doar de sociologie, ci fiecare a scris de asemenea, lucrari filosofice si istorice.

FoucauIt este considerat ca fiind una dintre mintile cele mai luminate ale gândirii
sociale din secolul XX. Opera lui se refera la un subiect similar celui analizat de
Weber În studiile sale despre birocratie: dezvoltarea Închisorilor, spitalelor, scolilor
si altor organizatii cu o larga raspândire. Cercetarile ulterioare ale lui Foucault,
legate de sexualitate si ego, au exercitat si ele o influenta marcanta, în special asupra
autoarelor feministe. Dupa Foucault, "sexualitatea" (asa cum am remarcat mai
devreme despre dragostea romantica) nu a existat dintotdeauna, ci a fost creata În
procesul dezvoltariisocia1e. În societatea modema, sexualitatea devine ceva ce "avem" 
o proprietate a sinelui.
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Studierea puterii - felul în care indivizii si grupurile îsi ating scopurile în
detrimentul celorlalti - este de o importanta fundamentala în sociologie. Marx si
Weber, dintre gânditorii clasici, au acordat o importanta deosebita puterii. Foucault
a continuat câteva dintre liniile de gândire trasate de acestia. De exemplu,
sexualitatea, în opinia sa, este totdeauna legata de puterea sociala. El a lansat ideea
ca acumularea de cunostinte duce la o mai mare libertate. Însa el concepea
cunoasterea ca un mijloc de "a pastra repere" în privinta oanienilor si de a-i controla.

Habennas este probabil gânditorul de frunte al sociologiei mondiale de azi. A
fost influentat în special de Marx si Weber, dar s-a inspirat si din alte traditii si
conceptii. Dupa el, societatile capitaliste, în care schimbarea este permanent prezenta,
tind sa distruga ordinea morala de care depind de fapt. Traim într-o ordine sociala
a carei crestere economica tinde sa determine orice altceva, dar aceasta situatie
duce la o lipsa de sens în viata cotidiana. Cu aceasta Habermas revine la conceptul
de anomie a lui Durkheim, desi îl aplica într-un mod nou si original.

ESTE SOCIOLOGIA O STIINTA?

:) Durkheim, Marx si ceilalti fondatori ai sociologiei au considerat-o STIINTA.
Dar putem studia cu adevarat viata sociala umana într-un mod stiintific? Pentru a
raspunde la aceasta întrebare trebuie sa stabilim ce. înseamna cuvântul stiinta. Ce
~ste stiinta?

Stiinta este folosirea metodelor sistematice de investigare empirica, analizarea
.;'clteIOl;gândirea teoretica si exprimarea logica a argumentelor, pentl1,la forma un
ansamblu de cunostinte despre un subiect anume. Conform acestti definitii, sociologia
~steo întreprindere stiintifica. Ea presupune metode sistematice de investigare empirica,
a:'1alizadatelor si formularea de teorii în lumina evidentei si a argumentelor logice.

Totusi, studierea fiintelor umane este diferita de observarea evenimentelor din
lumea fizica, iar sociologia nu ar trebui sa fie privita ca o stiinta naturala la modul
direct. Spre deosebire de obiectele din natura, oamenii sunt fiinte constiente de sine,
fapt ce confera scop si sens actiunilor lor. Nici nu putem descrie viata sociala cu precizie,
daca nu detinem mai întâi conceptele pe care oamenii le aplica în comportamentul
~or.De exemplu, pentru a eticheta o moarte drept un suicid, este necesar sa stim ce
intentiona persoana în cauza la momentul respectiv; Suicidul are loc doar atunci când
individul are în minte o actiune autodistructiva. Despre cineva care apare întâmplator
in fata unei masini si este lovit mortal nu se poate afirma ca s-a sinucis.

Faptul ca nu putem studia fiintele umane exact în acelasi fel ca obiectele din
natura este întrucâtva în avantajul sociologiei. Cercetatorii sociologi au avantajul
ca întrebarile pot fi puse direct acelora pe care îi studiaza - fiinte10r umane. În
unele privinte sociologia întâmpina dificultati neîntâlnite. în stiintele naturale.
Oamenii constienti de faptul ca activitatile lor sunt um1arite adesea tind sa nu se
mai comporte în modul lor normal. Ei se pot înfatisa, constient sau inconstient.
intr-un mod diferit de atitudinile lor nonnale. Ei pot chiar încerca sa "ajute"

cercetatorul, dându-i raspunsurile pe care cred ca acesta le asteapta:
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CUM NE POATE AJUTA SqCIOLOGIA ÎN VIATA?

Sociologia are numeroase implicatii practice în viata noastra, asa cum sublinia
Mills dezvoltându-si ideea imaginatiei sociologi ce.

Constiinta diferentelor culturale

Mai întâi, sociologia ne permite sa percepem lumea sociala din mai multe

perspective. Adesea, daca întelegem corect cum traiesc ceilalti, capatam totodata o
mai buna întelegere a propriilor noastre probleme. Aplicarea politicilor fara sa fie

bazate pe o cunostinta informata asupra modului de viata al oamenilor pe care-i va
afecta are prea putine sanse de succes. Astfel, un asistent social alb, ce îsi desfasoara
activitatea într-o comunitate predominant neagra, nu va câstiga încrederea membrilor

ei fara a-si cultiva sensibilitatea fata de experienta sociala diferita, ce separa adesea
albii de negri.

Evaluarea efectelor politice

În al doilea rând, cercetarea sociologica ofera un ajutor practic în afirmarea

rezultatelor initiativelor politice. Un program de reforma practica poate esua pur si
simplu în realizarea· scopurilor sale s.au poate produce consecinte neintentionale
nefericite. De exemplu, în anii care au urmat celui de-al doilea razboi mondial, în
multe tari s-au construit în centrele urbane blocuri de locuinte de mari dimensiuni.
Acestea erau prevazute sa asigure o cazare la standarde înalte pentru grupurile de
oameni defavorizate din cartierele marginase si ofereau facilitati de aprovizionare
cu diferite bunuri si alte servicii civice necesare. Totusi, cercetarile au demonstrat

ca multi oameni, care se mutasera din locuintele lor anterioare în blocurile turn se
simteau izolati si nefericiti. Constructiile înalte si centrele de aprovizionare în zonele

sarace erau jefuite adesea si deveneau o adevarata oaza pentru tâlhari si alti infractori.

Con stiinta de sine

În al treilea rând, si într-un anume fel cel mai important, sociologia ne poate
înzestra cu constiinta de sine ~ o cunoastere de sine mai profunda. Cu cât stim mai
multe despre motivele actelor noastre, cât si despre actiunile în general ale societatii
noastre, cu atât devenim mai capabili în a influentarea propriul viitor. Nu ar trebui
sa concepem sociologi a ca pe un lucru folositor doar politicienilor - adica a celor
din sferele puterii - pentru luarea deciziilor în cunostinta de cauza. Nu se poate
considera ca oamenii aflati la putere au totdeauna în vedere interesele celor lipsiti
de putere sau defavorizati, în politica pe care o practica. Grupurile cu constiinta de
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sine beneficiaza deseori de pe urma cercetarii sociologice si raspund într-un mod
eficient politicilor guvemamentale sau au initiative politice proprii. Grupurile de
auto-ajutorare, cum sunt Alcoolicii Anonimi si unele miscari sociale, ca aceea
ecologica, sunt exemple de grupuri sociale care au urmarit sa produca direct refonne
practice, cu un succes considerabil.

Rolul sociologului în societate

În ultimul rând, sociologii sunt direct preocupati de probleme practice si
profesionale. Persoanele care au o fonnatie sociologica se numara atât 'printre
consultantii industriali, urbanistii, lucratorii sociali si managerii de personal, cât si
în multe alte servicii practice.

Ar trebui ca sociologii însisi sa sustina cauza si sa se lupte pentru programe de
reforma sau schimbari sociale? Unii cred ca sociologia îsi poate pastra independenta
intelectuala doar daca sociologii sunt niste persoane studioase, neutre în controversele
morale si politice. Si totusi, exista adesea o legatura între studiul sociologiei si trezirea
constiintei sociale. Nici o persoana care are o pregatire sociologica superioara nu
poate ramâne insensibila la inegalitati le existente în epoca noastra, la absenta dreptatii
sociale în multe situatii sociale si la lipsurile de care sufera milioane de oameni. Un
lucru neobisnuit ar fi ca sociologii sa nu ia atitudine fata de problemele practice si ar
fi ilogic ca ei sa fie împiedicati sa-si formuleze expertizele în decursul acestor actiuni.

CONCLUZII

Asa cum reiese din acest capitol sociologia este o disciplina în care este omis
propriul nostru punct de vedere asupra lumii, pentru a privi cu mai multa atentie la
influentele care determina viata noastra si pe cea a celorlalti. Sociologia a aparut
datorita unui efort intelectual distinct o data cu dezvoltarea societatilor moderne, al
caror studiu ramâne principala sa preocupare. Sociologii se mai ocupa însa si de o
larga varietate de probleme legate de natura interactiunii sociale si de societatile
umane în general.

Sociologia nu e doar un domeniu intelectual abstract, ci are implicatii practice
majore în viata oamenilor. A deveni sociolog nu ar trebui sa fie o ocupatie academica
plicticoasa! Cel mai bun mod pentru a ne asigura ca nu se întâmpla asa ceva este de
a aborda subiectul de studiu într-un mod imaginativ si de a lega ideile sociologice
si descoperirile de situatii din propria noastra viata.

Pentru aceasta, una dintre modalitati este de a deveni constienti de diferentele
dintre comportamentele de viata, pe care noi, în societatile modeme, le consideram
a fi normale dar si cele ale altor grupuri umane. Fiintele umane au multe trasaturi
comune. Exista numeroase variatii între diferitele societati si culturi. Ne vom ocupa
de aceste similitudini si diferente în capitolele 2 si 3.
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o Sociologia poate fi definita ca fiind studiul sistemic al societatilor umane,
punând accent în special pe sistemele modeme industrializate.

f.) Sociologia a luat fiinta din încercarile oamenilor de a întelege schimbarile
extinse care au aparut în societatile umane în ultimele doua sau trei secole.
Schimbarile luate în consideratie nu sunt doar cele pe scara larga, deoarece,
modificari majore s-au produs si în cele mai intime si personale trasaturi ale
vietii oamenilor. Un astfel de exemplu ar putea fi punerea acce.ntului pe
dragostea romantica, ca baza a casatoriei.

@) În cercetarea sociologica este important sa se faca distinctia între rezultatele
intentionale si cele neintentionale ale actiunilor umane.

O Practica sociologica implica capacitatea de a gândi imaginativ si detasarea de
ideile preconcepute asupra vietii sociale.

" Printre fondatorii clasici ai sociologiei se disting patru personalitati: Auguste
Comte, Karl Marx, Emile Durkheim si Max Webel'. Comtc si Marx, care la
mijlocul secolului XIX, au stabilit wlcle dintre problemele de baza ale sociologiei,
elaborate mai târziu de Durkheim si Weber. Acestea se refera la natura sociologiei
si la impactul dezvoltarii societatilor modeme asupra vietii sociale.

o Michel Foucault si Jlirgen Habermas sunt cei mai importanti gânditori sociologi
contemporani. Opera lor dezvolta în continuare teme formulate de fondatorii clasici.8Dupa acestia, sociologia este o stiinta, în sensul ca, implica metode sistematice
de investigare si evaluarea teoriilor, necesare evidentierii si argumentarii logice.
Aceasta însa nu putea fi modelata direct dupa stiintele naturale, deoarece.
studierea comportamentului uman este fundamental diferita, sub mai multe
aspecte, de studierea lumii naturale.

8Sociologia are.importante implicatii practice. Ea poate contribui la critica sociala
si la practica reformei sociale în mai multe feluri. Mai întâi, îmbunatatirea
întelegerii unui anumit complex de circumstante sociale ne ofera adesea o sansa
în plus de a le controla. În al doilea rând, sociologia ne asigura mijloace de a ne
spori sensibilitatea culturala, pem1itând politicii sa se bazeze pe constiinta valorilor
culturale divergente. În al treilea rând, putem investiga consecintele (intentionale
si neintentionale) ale adoptarii unui anumit program politic. În ultimul rând, si
poate cel mai important, sociologia produce constiinta de sine, oferind b'11.1Putilor
si indivizilor o sansa sporita de a-si determina conditiile propriei lor vieti.
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Conceptele de CULTURA si SOCIETATE, pe 'care le vom studia în acest capi
tol, se numara printre notiunile cu cea mai larga întrebuintare din sociologie. Atunci
când folosim cuvântul "cultura" într-o conversatie zilnica obisnuita, ni-l imaginam
adesea ca fiind echivalent pentru "lucrurile" superioare de minte" - arta, literatura,
muzica si pictura. În acceptia data termenului de catre sociologi, el include atari
activitati, dar totodata si foarte multe altele. Cultura se refera la modurile de viata
ale membrilor unei societati sau ale grupurilor apartinând unei societati. Ea include
modul în care acestia se îmbraca, traditiile de nunta si viata de familie, stilul lor de
munca, ceremoniile religioase si maniera în care îsi petrec timpul liber.

"Cultura" poate fi deosebita în mod conceptual de "societate", dar între aceste,
notiUlii exista strânse legaturi. O societate reprezinta un sistem de interrelationari
care pun în legatura un individ cu altul. Astfel de societati sunt întâlnite în Anglia,

.Franta si Statele Unite. Acestea includ milioane de oameni; alte societati sunt cu
mult mai mici asa dupa cum vom vedea în urmatorul capitol.

Nici o cultura nu poate exista fara societate, asa cum, nici o societate nu poate
exista fara cultura. Fara cultura, n-am mai fi deloc "umani", în sensul în general al
termenului. N-am avea un limbaj în care sa ne exprimam, n-am poseda simtul
constiintei de sine, iar capacitatea noastra de gândire sau de judecata ar fi extrem de
limitata. În ce masura atari caracteristici deosebesc fiintele umane de animale? De
unde provin car~cteristicile noastre în mod distinct "umane"? Care este natura firii
umane? Aceste întrebari sunt esentiale pentru sociologie, deoarece ele reprezinta
baza întregului domeniu de studiu. Pentru a da raspunsuri, vom analiza atât ceea ce
avem în comun, cât si ceea ce ne doesebeste în calitate de fiinte umane fata de
celelalte specii existente.

SPECIA UMANA

Charles Darwin, pastor hirotonisit al Bisericii Anglicane, si-a publicat cartea
Despre originea specii/ar în 1859, dupa doua calatorii întreprinse în jurul lumii
pe vasul Beagle. Strângând cu truda observatii despre diferite specii de animale,
Darwin a emis o idee cu privire la dezvoltarea fiintelor umane si a animalelor,
complet diferita de cele existente pâna atunci. În epocile trecute era un fapt
obisnuit ca lumea sa creada în fiinte jumatate fiare, jumatate oameni dar o data
cu aparitia descoperirilor lui Darwin acestea au fost înlaturate. Darwin sustinea
ca a descoperit traiectoria continua de dezvoltare de la animale la fiinte umane.
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În opinia sa, caracteristicile noastre umane au aparut în urma unui proces de
transformari biologice, ce îsi aveau originile o data cu aparitia vietii pe pamânt,
în urma cu mai mult de trei miliarde de ani. Teoria lui Darwin referitoare la

oameni si animale a fost privita cu reticenta chiar si decât cea despre creaturile
jumatate fiara, jumatate om. El a încercat sa puna în aplicare una dintre cele
mai disputate, dar în acelasi timp convingatoare teorii ale stiintei moderne 
teoria evolutiei.

Evolutia

Conform opiniei lui Darwin, dezvoltarea speciilor umane s-a produs ca urmare
a unui proces întâmplator. În multe religii, inclusiv în crestinism, animalele si fiintele
umane sunt considerate ca fiind create prin interventia divinitatii. În schimb, teoria
evolutiei socoteste ca dezvoltarea speciilor animale si umane este lipsita de finalitate.
Evolutia reprezinta un rezultat a ceea ce Darwin denumea selectie naturala. Ideea
selectiei naturale este una simpla: Toate fiintele organice au nevoie, pentru a
supravietui, de hrana si de alte resurse, cum ar fi protectia fata de fenomenele natu
rale; nereprezentând însa suficiente resurse pentru asigurarea existentei tuturor
tipurilor de animale care traiesc concomitent, din pricina faptului ca ele produc mai
multe progenituri decât are mediul înconjurator posibilitatea de a hrani. Supra
vietuiesc cele care se adapteaza la mediu, în vreme ce, celelalte, mai putin capabile
sa faca fata acestor cerinte, ·dispar. Unele animale sunt mai inteligente, se misca
mai rapid sau poseda un simt al vazului mai ascutit decât altele. În lupta pentru

supravietuire, ele sunt avantajate în comparatie cu cele mai putin înzestrate. Traiesc
mai mult si au capacitatea de a procreea, transmitându-si caracteristicile generatiilor
unnatoare. Acestea sunt "selectate" pentru a supravietui si a se reproduce.

Un proces continuu de selectie naturala are loc datorita mecanismului biologic

al mutatiei. Mutatia reprezinta o transfonuare genetica întâmplatoare care schimba
caracteristicile biologice ale anumitor componenti ai unei specii. Majoritatea mutatiilor
sunt fie daunatoare, fie inutile din punctul de vedere al supravietuirii, dar unele
dintre ele confera animalului un avantaj competitiv asupra altora: cei purtatori de
gene mutante vor avea în acest caz tendinta de a supravietui în detrimentul celor
lipsiti de ele. Acest proces explica atât modificarile minore din interiorul speciilor,

cât si schimbarile majore care conduc la disparitia completa a lor. De exemplu, în
urma cu multe milioane de ani, reptilele gigante duceau o existenta prospera în.
diferite regiuni ale pamântului. Marimea lor a devenit un handicap pe masura ce
mutatii le suferite de alte specii, de dimensiuni mai mici, le confereau acestora alte
optiuni de adaptare. Stramosii timpurii ai oamenilor se numarau printre aceste specii
care se puteau adapta la mediu.

Cu toate ca teoria evolutiei a fost perfectionata dupa epoca lui Darwin, structura
esentiala a conceptiei lui Darwin continua sa se bucure de o larga raspândire. Teoria
evolutionista ne ofera posibilitatea de a reconstitui o întelegere clara a aparitiei
diferitelor specii si a relatiilor dintre ele.
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Fiintele umane si maimutele

Exi~ta acum un consens general ca evolutia vietii a început în oceane. Cu
aproximativ patm sute de milioane de ani în unna, si-au facut aparitia primele creaturi
de uscat. Unele dintre acestea au evoluat devenind reptile de talie mare, care ulterior
au fost înlocuite de catre mamifere. Acestea simt creaturi cu sânge cald care se
reproduc prin relatii sexuale. Cu toate ca mamiferele erau cu mult mai mici ca marime
decât reptilele gigante, ele erau mai inteligente si mai mobile. Mamifere1e poseda o
capacitate sporita de a învata din experiente, în comparatie cu alte animale, iar aceasta
însusire si-a atins apogeul de dezvoltare prin evolutia speciei umane. Fiintele umane
fac parte dintr-un gmp de mamifere superioare, primatele, care au apamt în unna
cu 70 de milioane de ani.

Din rândul speciilor animale, mdele noastre cele mai apropiate sunt cimpanzeul,
gorila si urangutanuI. Se spune ca la aflarea teoriei lui Darwin despre evolutie, sotia
episcopului deWorcester ar fi remarcat: "Ca ne tragem din maimuta? Dragul meu,
sa speram ca nu-i adevarat. Dar daca e adevarat, sa speram ca nu se Împrastie
vestea." Asa cum s-a întâmplat ulterior cu multe alte persoane "ea" nu întelegea ce
anume implica evolutia. Fiintele umane nu se trag din maimute; oamenii si maimutele
descind din grupuri mult mai primitive de stramosi care au trait în urma cu multe
milioane de ani.

Sociobioiogia

Cu toate ca a fost recunoscuta continuitatea evolutiei dintre animale si fiintele
umane, pâna de curând majoritatea biologiIorCtu încercat sa sublinieze calitatile
distincte ale speciei umane. Aceasta pozitie a fost pusa la îndoiala de catre
sociobiologi, c.are disting paralele strânse dintre comportamentul uman si cel al
animalelor. Termenul de sociobiologie îi apartine americanului Edward Wilson
(Wilson, 1975, ] 978). Acest tennen se refera la aplicarea principiilor biologice În
explicarea activitatilor sociale ale tuturor animalelor, inclusiv fiintele umane. Dupa
Wilson, multe aspecte ale vietii sociale umane se bazeaza pe alcatuirea noastra
genetica. De exemplu, anumite specii de animale poseda complicate ritualuri
prenuptiale, prin care sunt realizate uniunea sexuala si reproducerea. Dupa spusele
sociologilor, curtatul si comportamentul sexual uman implica În general ritualuri
similare cu cele ale animalelor, Întemeiate de asemeni pe caracteristici înnascute. Un
al doilea exemplu, ar fi ca Ia majoritatea speciilor animale masculii au dimensiuni
mai mari, sunt mai agresivi decât femelele si manifesta tendinta de a domina "sexul
slab". Deci, e posibil ca factorii genetici sa explice motivul pentru care, În toate
societatile umane cunoscute, barbatii au tendinta de a ocupa pozitii de autoritate
superioara fata de cea a femeilor ..

O modalitate prin care sociobiologii au Încercat sa elucideze relatii existente
între sexe este cea care Întrebuinteaza ideea de "strategie reproductiva". Acest
concept reprezinta un model de comportament la care s-a ajuns prin intermediul
selectiei evolutioniste, care favorizeaza sansele de supravietuire ale progeniturilor.
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Evolutia ti-a prins bine, Sid.
Desen de Lorenz; © 1980 The New Yorker Magazine, lnc.

Trupul femeii detine un mare procent de celule reproductive în comparatie cu
masculul. În acest fel femeile vor beneficia de acest procentaj, nesimtind nevoia
de a 'avea relatii sexuale cu multi parteneri; scopul lor precumpanitor este acela
de a avea grija si de a proteja progenitura. Pe de alta parte, barbatii sunt înclinati
catre promi.scuitate. Dorinta lor de a face sex cu mai multe partenere reprezinta o
strategie judicioasa din punctul de vedere al speciei; ei îsi îndeplinesc rolul, care
este acela de a mari la maxim posibilitatea de fecundare dar neoprindu-se aici. S-a
sugerat ca, prin aceasta modalitate, putem justifica diferentele de atitudine si
comportament sexual dintre barbati si femei având asadar, posibilitatea de a explica
fenomene precum violul.

Problemele majore generate de atari explicatii au fost amplu dezvoltate în epoca
noastra continuând însa sa fie extrem de controversate. Exista tendinta de a împarti
savantii în doua tabere, într-o oarecare masura în functie de formatia lor intelectuala.
Autorii care sustin punctul de vedere sociologic poseda, majoritatea dintre ei o
formatie bazata pe biologie, nu pe stiintele sociale, în timp ce, cei mai multi sociologi
si antropologi manifesta tendinta de a privi critic pretentiile sociobiologiei. Probabil
cunostintele lor sunt reduse în ceea ce priveste bazele genetice ale vietii omenesti,
si, în mod similar, biologii poseda cunostinte extrem de limitate în domeliiul cercetarii
sociologice sauantropologice. Fiecarei tabere fiindu-i dificil sa înteleaga pe deplin
forta argumentelor avansate de cealalta.
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Unele dintre pasiunile timpurii generate de opera lui Wilson par sa nu mai
existe, si pare posibila efectuarea unei evaluari suficient de clare a acestor
probleme. Sociologia este importanta - dar mai mult pentru ceea ce ea arata despre
viata animalelor, decât pentru ceea ce a demonstrat referitor la comportamentul
uman. Inspirându-se din studiile etologilor (biologi care practica "munca de teren"
în mijlocul grupurilor de animale, în loc sa studieze animale în circumstantele
artificiaJe din gradini zoologice sau laboratoare), sociobiologii au aratat ca multe
specii animale sunt mai "sociale" decât se crezuse pâna acum. Grupurile de animale

. exercita o influenta considerabila asupra comportamentului individual al
membrilor speciei. Pe de alta parte, s-au descoperit putine dovezi care sa
demonstreze ca mostenirea genetica detilie controlul asupra unor forme complexe

de activitate umana. Ideile sociologi lor despre viata sociala umana nu sunt astfel,
decât cel mult speculative. Multi critici resping complet interpretarea comporta
mentului sexual uman mentionata mai sus. Ei afirma ca nu exista posibilitatea ca
ea sa fie dovedita. În plus, nu toti barbatii sunt promiscui, iar daca avem în vedere

comportamentul sexual din societatile moderne, în care fen1eile sunt cu mult mai
libere sa-si aleaga implicarile în relatii sexuale decât o faceau înainte, în medie
ele au la fel de multe relatii ca si barbatii. Chiar daca generalizarea ar fi corecta,
exista numerosi factori psihologiei, sociali si culturali care ar putea-o explica. De
exemplu, barbatii detin o putere mai mare în societate; în cautarea mai multor
partenere ei ar putea fi propulsati de dorinta de a-si exercita aceasta putere si de
a le tine sub controlul lor total.

Instinctele si necesitatile biologice

Majoritatea biologilor si sociologilor sunt de acord ca fiintele umane nu poseda
"instincte". Un astfel de enunt intra în contradictie nu numai cu ipotezele
sociobiologiei, ci si cu parerea majoritatii oamenilor de stiinta. Nu exista oare o
multime de lucruri pe care le facem "din instinct"? Daca cineva ne loveste cu pumnul,
oare nu clipim sau ne ferim în mod instinctiv? De fapt, acesta nu este un exemplu de
instinct în care termenul de instinct este folosit în mod corect. Conform accepti ei
sale din biologie si sociologie, instinctul reprezinta un model complex de comportament

determinat în mod genetic. Ritualurile prenuptiale ale multor animale inferioare sunt
instinctive în acest sens. Plevusca-ghimpoasa (un mic peste de apa dulce), de
exe!TIplu,are un set de ritualuri extrem de complicate care trebuie respectate atât de
mascul cât si de femela atunci când are loc împerecherea (Tinbergen, 1974). Fiecare
peste produce o etalare complicata de miscari, la care raspund ceilalti, creând un
complicat "dans de împerechere". Acest lucru este înscris genetic pentru întreaga
specie. O clipire spontana din ochi, o ferire a capului în fata unei lovituri anticipate
reprezinta un act rejle:t, nu un instinct. Este un raspuns singular, simplu, nu un
model complicat de comportament. Asa ceva nu poate fi considerqt "instinctiv" în
sensul tehnic al cuvântului.
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Fiintele umane se nasc cu mai multe reflexe de baza similare de exemplu, reactia
de a clipi din ochi, în care majoritatea lor par a avea o anumita valoare de supravietuire
evolutionista. De exemplu, bebelus ii umani vor suge atunci când li se ofera un
sfârc sau un obiect în fonna de sfârc. Un copil îsi ridica rapid mâinile în sus pentru
a se echilibra atunci când îsi pierde echilibrul si îsi retrage iute mâna daca atinge o
suprafata fierbinte. Fiecare dintre aceste reactii reprezinta o modalitate de a
supravietui.

De asemeni, fiintele umane poseda mai multe necesitati stabilite biologic. Exista
un temei organic al nevoii noastre de hrana, bautura, sex si mentinere a unor anumite
nivele climaterice. Dar modalitatile în care sunt satisfacute sau rezolvate aceste
necesitati variaza mult între - si în interiorul diferitelor culturi.

De exemplu, toate culturile tind sa aibe un anumit tip de comportament prenuptial
standardizat. Cu toate ca acesta este legat de natura universala a necesitatilor sexuale,
expresia lor în cadruUeluritelor culturi - chiar incluzând actul sexual în sine - difera
enorm. O pozitie comuna pentru actul sexual în cultura occidentala este cea în care
femeia sta întinsa pe spate, iar barbatul este deasupra ei. Aceasta pozitie este
considerata ca fiind absurda de catre membrii altor societati, care în cadrul actului
sexual prefera pozitia în care cei doi parteneri stau întinsi alaturi, sau femeia deasupra
barbatului, sau barbatul îndaratul femeii, sau în alte pozitii. Modalitatile prin care
oamenii cauta sa-si satisfaca necesitatile sexuale par astfel a fi învatate pe cale
culturala, si nu implantate genetic.

Mai mult, fiintele umane pot trece peste necesitatile lor biologice în maniere
care nu-si gasesc echivalentul printre animale. Misticii religiosi au posibilitatea de a
posti perioade extrem de îndelungate. Indivizii pot decide sa ramâna celibatari pentru
o parte sau pentru toata viata lor. Toate animalele, dar si fiintele umane, au un
impuls catre autoconservare însa oamenii, spre deosebire de alte animale, au
capacitatea de a se opune acestui impuls, riscându-si viata cum ar fi de exemplu, în
excaladari sau alte întreprinderi riscante sau chiar sinucigându-se.

DIVERSITATE A CULTURALA

Diversitatea culturii omenesti este remarcabila. Formele de comportament
variaza mult de la o cultura la alta, deseori contrastând într-o maniera radicala cu
ceea ce oamenii din societatile occidentale considera "normal". De exemplu, În
Occidentul modem noi socotim uciderea deliberata a nou-nascutilor sau a bebelusilor
drept una dintre cele mai îngrozitoare crime. Cu toate acestea, în cultura chineza
traditionala, nou-nascutii de sex feminin erau sugrumati În mod frecvent dupa nastere,
pentru ca erau considerati o piedica, nu un avantaj pentru familie.

În Occident, consumam stridii, dar nu mâncam pui de pisica sau catel usi, care
sunt considerati delicatese în anumite parti ale lumii. Evreii nu consuma carne de
porc, În timp ce hindusii manânca acest tip de came, nu Însa si pe cea de vita.
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Occidentalii socotesc sarutul drept o parte nonnala a comportamentului sexual, dar
în multe culturi aceasta practica fie nu este cunoscuta, fie este socotita ca fiind
dezgustatoare. Toate aceste trasaturi dife.rite de comportament reprezinta aspecte
ale diferentelor culturale evidente care disting o societate de alta.

Societatile mici (precum societatile de "vânatori si pescari" discutate în capitolul
ar doilea) manifesta tendinta de a fi unifonne elin punct de vedere cultural, dar
societatile industrializate sunt ele însele diverse din acelasi punct de vedere, implicând
numeroase subculturi diferite. Îf1 orasele modeme,de.exemplu, multe comunitati
subculturale traiesc una lânga alta - antilezi, pakistanezi, indieni, italieni, greci si
chinezi în anumite zone ale centrului Londrei, în prezent. Totusi acestia au posibilitatea
de a avea propriile lor teritorii si moduri de viata ..

IDENTITATE CULTURAL1\. SI ETNOCENTRISM

Fiecare cultura poseda propriile sale modele w1ice de comportament, care par
straine oamenilor din alte medii culturale. Ca exemplu, îi putem lua pe Nacirema, un
grup descris în cadrul unei renumite investigatii stiintifice, de catre Horace Miner

(1956). Miner si-a concentrat atentia asupra ansamblului complicat de ritualuri în
care se angreneazamembrii grupuluiNacirema, ritualuri care au caracteristici stranii
si exotice. Investigatia sa merita sa fie citata detaliat:

Credinta fundamentala care sta la baza întregului sistem pare sa fie cea confonn
careia corpul omenesc este urât,. iar înclinatia sa naturala este catre neputinta si
boala. Prizonier al unui astfel de corp, singura speranta a omului consta în a
înlatura aceste caracteristici prin folosirea puternicelor influente exercitate de
ritual si ceremonie. Fiecare gospodarie are unul sau mili multe altare dedicate
acestui scop ... Punctul central al altarului este o cutie. sau un dulap construit în
zid. În acest dulap sunt pastrate numeroasele vraji si potiuni magice fara de care
nici. un bastinas nu crede ca ar putea trai. Aceste pregatiri suntefectuate de o
multime de doctori specializati. Cei mai puternici dintre acestia sunt vrajitorii,
al caror sprijin trebuie rasplatit cu daruri substantiale. Totusi, vrajitorii nu le

ofera clientilor lor Tetete tamaduitoare, ci decid lista de ingrediente, pe care apoi
le scriu într-un limbaj stravechi si secret. Aceasta scriere este înteleasa doar de
catre vrajitori si de specialistii în ierburi care, în schimbul altui dar, ofera vraja
dorita ...

Nacirema manifesta o groaza si o fascinatie aproape patologica fata de gura, a
carei stare se crede ca executa o influenta supranaturala asupra tuturor relatiilor
sociale. Daca n-ar exista ritualurile gurii, ei cred ca le-ar cadea dintii, le-ar sângera
gingiile, li s-ar scofâlci maxilarele, i-ar parasi prietenii sau iubitii lor i-ar respinge.

Ei mai cred de iisemeni, ca între caracteristicile orale si cele morale este o relatie
strânsa. De exemplu, exista o ablutiune rituala a gurii pentru copii despre care se
spune ca le îmbunatateste fibra morala.
Ritualul corporal zilnic efectuat ·de fiecare include si un rit al gurii. În ciuda
faptului ca acesti oameni sunt atât de meticulosi în privinta îngrijirii gurii, acest
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rit implica o practica ce îl uimeste pe strainul neinitiat considerând-o ca fiind
revoltatoare. Mi s-a relâtat ca ritualul consta în introducerea În gura a unui mic

maiml1chi de fire de par de porc, împreuna cu anumite prafuri magice, apoi se
remarca prin miscarea manul1chiului Într-o serie de gesturi extrem de formalizate.
(Miner, 1956, pp. 503-504).

Cine sunt Nacirema, si în ce parte a lumii traiesc ei? Puteti raspunde singuri la
aceste întrebari si puteti identifica natura ritualuri lor corporale descrise, prin simpla
citire a cuvântului "Nacirema" invers. Aproape orice activitate familiara va parea
stranie daca este descrisa fiind scoasa din context, în loc sa fie luata în considerare

ca parte a unui întreg mod de viata al unui popor. Ritualurile de purificare occidentale
nu sunt mai mult sau mai putin ciudate decât obiceiurile unor grupuri din Pacific
care îsi scot dintii din fata pentru înfrumusetare sau decât cele ale anumitor grupuri
tribale din America de Sud care îsi introduc discuri în interiorul buzelor, facându-le
apoi sa iasa în afara, considerând ca acest lucru le sporeste atractivitatea.

~ Nu putem întelege aceste practici si credinte separându-Ie de culturile diverse

din care fac parte. O cultura trebuie studiata în termenii propriilor sale întelesuri si
VALORI - o supozitie-cheie a sociologiei. Sociologii se straduiesc pe cât pot sa
evite etnocentrismuI, care reprezinta judecarea altor culturi prin comparatia cu cea
:areia îi aparitii. Având în vedere ca, culturile umane difera atât de mult, nu este
3urprinzator ca În mod frecvent oamenilor care provin dintr-o anumita cultura le este
greu sa înteleaga ideile sau comportamentul alteia.

SOCIALIZAREA

Animalele aflate la baza inferioara a scarii evolutioniste, cum ar fi majoritatea
5peciilor de insecte, sunt capabile ,sa se apere singure la foarte scurta vreme dupa
::l3stere, cu ajutor foarte putin sau deloc din partea adultilor. În rândul animalelor
~nferioare nu exista generatii, pentru ca modul de comportament al ,;tinerilor"
~ste mai mult sau mai putin identic. cu cel al "adultilor". Însa, pe masura ce urca
:Je scara evolutionista, aceste observatii se aplica din ce În ce mai putin; animalele
5uperioare trebuie sa învete modalitati le cuvenite de comportament. În rândul
.11amiferelor, puii sunt complet neajutorati la nastere, si trebuie îngrijiti de catre
::arinti, iar bebelusul uman este cel mai neajutorat dintre toti. Un copil apartinâlid
o peciei umane nu poate supravietuineajutat cel putin pe parcursul primilor patru
S 2.U cinci ani de viata.
::; SOCIALIZAREA reprezinta procesul prin care copilul neajutorat devine treptat
: persoana constienta de sine, inteligenta, integrata, În tipul de cultura în care s-a
:-"ascut.Socializarea nu este un fel de "programare culturala," În care copilul absoarbe
:::-.mod pasiv influentele cu care intra în contact. Chiar si llou-nascutul are necesitati
S :::J exigente care afecteaza comportamentul celor responsabili cu grija sa: de la
:-.::.stere,copilul este o fiinta activa.
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Socializarea leaga între ele diferitele generatii. Nasterea unui copil modifica
vietile 'celor care sunt raspunzatori pentru educatia sa - iar prin urmare ei însisi trec
prin noi experiente de învatare. Faptul de a deveni parinte de obicei leaga activitatile
adultilor de cele ale copiilor pentru tot restLilvietii. Oamenii în vârsta ramân parinti
atunci când devin bunici, desigur, generândastfel un alt set de relatii' care pun în
legatura 'generatii diferite. Cu toate ca procesul de învatare culturala este cu mult

mai intens în pruncie si în faza timpurie a copilariei decât ulterior, învatarea si
adaptarea continua pe parcursul întregului ciclu de viata.

În sectiunile care urmeaza, vom continua tema "natura" în opozitie cu
"educatie". La început analizam dezvoltarea individului uman din pnmcie pâna la
faza timpurie a copilariei, identificând principalele stadii ale schimbarii pe care o
implica.

Copiii nesocializati

Cum ar arata copiii daca ar fi crescuti rara influenta adultilor umani? Este limpede
ca nici o persoana umana nu ar putea educa cu titlu experimental un copil în afara
sferei de influenta umana. În toate acestea, au existat mai multe eazuri mult-discutate
de copii care si"au petrecut primii ani departe de un contact uman nonnal.

"Copilul salbatic din Aveyron "

p'e data de 9 ianuarie 1800 din padurile de lânga satul Saint-Setin din sudul
Frantei a aparut o creatura stranie. În ciuda faptului ca mergea în doua picioare,
parea mai degraba animal decât om, desi la scurta vreme s-a descoperit ca era un
baiat în vârsta de unsprezece sau doisprezece ani. Vorbea doar prin urlete stridente,
care sunau ciudat. Se parea ca baiatul nu avea simtul igienei personale si se usura
când si acolo unde îi venea la îndemâna. A fost infonnata politia din localitate si a
fost dus la un orfelinat. La început a încercat în mod constant sa evadeze, fiind
prins cu oarecare dificultate. Refuza sa poarte haine, sfâsiindu-Ie imediat ce erau
puse pe el. Nimeni nu a venit sa-I revendice.

Copilul a fost supus unui examen medical amanuntit, care n-a scos în evidenta
vreo anomalie majora. Atunci când i s-a aratat o oglinda, se pare ca a vazut imaginea,
dar nu s-a recunoscut pe sine. Într-o anumita ocazie a încercat sa treaca prin oglinda
spre a însfaca un cartof pe care l-a vazut în ea. (De fapt cartoful era tinut îndaratul
capului sau). Dupa mai multe încercari, fara a întoarce capul, a luat cartoful întinzând
mâna peste umar. Un preot care l-a tinut sub observatie zilnica pe baiat, a descris în
acest în acest mod incidentul cu cartoful:

Toate aceste mici detalii, si multe altele pe care le-am mai putea adauga, dovedesc
ca acest copil nu este total lipsit de i,nteligenta, gândire si putere de judecata.
Totusi, suntem obligati sa spunem ca, în toate ipostazele fara legatura cu
necesitatile sale naturale sau cu satisfacerea apetitului sau, în el se poate vedea
doar comportamentul animal. Daca poseda senzatii, acestea nu dau nastere nici
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unei idei. El nici macar nu le poate compara Între ele. S-ar putea crede ca nu exista
legatura Între sufletul sau mintea si trupul sau. (Shattuck, 1980, p. 69, vezi de
asemeni, Lane, 1976).

Ulterior baiatul a fost mutat la Paris si s-a încercat sistematic schimbarea lui
"din fiara în om." Efortul a fost doar partial încununat de succes. A fost învatat sa
mearga la toaleta, a acceptat sa poarte haine si a învatat sa se îmbrace singur. Totusi
nu-l interesau jucariile sau jocurile, si n-a reusit niciodata sa stapâneasca mai mult
de câteva cuvinte. Din câte ne putem da seama, pe baza descrierilor detaliate ale

comportamentului si reactiilor sale, acest lucru nu are ca explicatie faptul ca ar fi
fost întârziat mental. 'El parea fie refractar, fie incapabil sa deprinda graiul uman. A .
facut mici progrese si a murit în 1828, la vârsta de aproximativ 40 de ani.

Desigur, trebuie sa fim precauti în interpretarea cazurilor de acest tip. E posibil
ca o anomalie mentala sa fi ramas nediagnosticata. În mod altemativ, experientele la
care a fost supus copilul s-ar fi putut sa-i produca niste daune psihologice care sa-I
fi împiedicat sa învete deprinderi le pe care majoritatea copiilor le dobândesc la o
vârsta mult mai timpurie. Totusi între aceasta istorie de caz si altele care au fost
consemnate exista suficiente similitudini care sa sugereze cât de limitate ar fi facuItatile
noastre în absenta unei perioade extinse de socializare timpurie.

Daca vom trece peste fazele timpurii ale dezvoltarii copilului, vom avea
posibilitatea de a întelege în profunzime procesele prin care pnmcul devine în mod
recognoscibil "uman".

DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI

Dezvoltarea perceptuala

Toti copiii umani se nasc cu capacitatea de a realiza anumite distinctii
perceptuale si de a raspunde la ele (Richard si Light 1986). Exista credinta conform
careia nou-nascutul era coplesit de o multitudine de senzatii fara a avea posibilitatea
sa faca distinctie între ele. În cadrul unei faimoase observatii, psihologul si filosoful
William James scria: "Bebelusul, asaltat de ochi, urechi, nas, piele si maruntaie în
acelasi timp, are senzatia unei confuzii zumzaitoare, fara pereche" (James, 1890).
Acest lucru nu mai este considerat a fi o descriere corecta, de catre majoritatea
cercetatorilor comportamentului infantil- chiar si nou-nascutii reactioneaza selectiv
fata de mediul lor.

De la vârsta de o saptamâna, o suprafata cu modele (dungi, cercuri concentrice
sau o pictura sub fonna unui chip) este privita mai des decât o suprafata obisnuita
viu colorata. Pâna la vârsta de o luna, aceste capacitati perceptuale sunt înca slabe,
iar imaginile aflate mai departe de treizeci de centimetri sunt încetosate. Dupa aceea,
aptitudinile vizuale si auditive sporesc în ritm rapid. La vârsta de aproximativ patru
luni, bebelusul va putea sa fixeze persoana care se misca prin Gamera. Sensibilitatea
tactila si senzatia caldurii sunt prezente de la nastere.
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Plânsul si zâmbitul

Dupa felul în care copiii mici raspund în mod selectiv la mediu, adultii disting
modelele de comportament ale bebelusului, presupUIlând ca acestea ofera indicii în
privinta dorintelor sau nevoilor sale. Se considera ca plânsul indica starea de fonne
saujena, zâmbetul sau alte anumite expresii sociale denota o multumiry. Însasi aceasta

recunoastere trateaza respectivele reactii ca pe niste actiuni sociale din partea
bebelusului. Totusi, presupunerile cultura le sunt adânc implicate în acest proces.
Plânsul este un bun exemplu. În multe culturi, bebelusul este separat la modul fizic
de mama, în cea mai mare parte a zilei, într.,un leagan, carucior sau tarc. Aici plânsul
tinde sa fie un selm1al ca bebelusul necesita atentie. În multe alte culturi, riou-nascutul
petrece o mare parte a zilei, vreme de mai multe luni, în contact direct cu trupul
mamei, fiind purtat Într-o esarfa. În acest caz, mama poate da atentie doar crizelor
de plâns, care sunt tratate ca urgente. Miscarile agitate ale bebelusului sunt socotite
a fi principalul semn ca acesta are nevoie de hrana sau de un anumit tratament
special.

Diferente culturale au fost demonstrate de asemeni, În interpretarea zâmbetului.
Toti bebelusii normali zâmbesc, în anumite împrejurari, dupa aproximativ o luna
sau sase saptamâni. Un bebelus va zâmbi daca îi este aratata o forma ca un chip
având doua gauri în loc de ochi. De asemeni, va zâmbi unui chip uman si atunci când
gura este ascunsa sau nu. Zâmbetul pare a fi un raspuns înnascut, nu deprins sau
nici 'macar declansat de vederea unei alte fete zâmbitoare. Un motiv pentru care
putem fi siguri de acest lucru este acela ca acei copii c,are s-aunascut orbi încep sa
zâmbeasca la aceeasi vârsta ca si copiii cu veder~ nonnala, cu toate ca nu au sansa
de a-i imita pe altii care fac acest lucru. Totusi situatiile în care zâmbetul este considerat
ca fiind potrivit variaza de la o cultura la alta, iar acest lucru este legat de reactiile
timpurii pe care le au adultii la reactia zâmbitoare a copiilor. Bebelusii nu trebuie sa
deprinda sa zâmbeasca, ci trebuie sa învete când si unde se cuvine sa faca acest
lucru. Astfel chinezii, de exemplu, zâmbesc mai rar În locuri "publice" decât
occidentalii - cum ar fi de pilda la întâmpinarea unui strain.

Bebelusi si îngrijitori

Bebelusul este capabil sa-si distinga mama - sau alt îngrijitor important - de
alte persoane începând cu vârsta· de trei saptamâni. El înca nu recunoaste individui

celalalt ca fiind o persoana; mai degraba, el raspunde la anumite. caracteristici,
probabil ochii, glasul si maniera în care este tinut. O mama stie ca este recunoscuta
atunci când copilul Înceteaza plânsul doar în momentul în care îl ia în brate, îi
zâmbeste mai mult decât altor persoane, Îsi ridica bratele sau bate din palme pentru
a marca aparitia ei în încapere, sau, în momentul în care copilul face miscari, se
târaste ca sa se apropie de ea. Deosebirile culturale au influenta asupra reactiilor
care tind sa apara în mod regulat. Într-un studiu despre cultura din Uganda, Ainsworth
a descoperit ca îmbratisarea si sarutul între mame si copii erau rare, în timp ce
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batutul din palme pentru a exprima placere, atât din partea mamei cât si a copilului,
era mult mai comun decât se obisnuieste în familiile europene (Ainsworth, 1977).

,Atasamentul copilului fata de cel eare are grija de el devine puternic doar dupa
aproximativ luna a saptea de viata. Înainte de acest termen, separarea de mama nu
va genera nici un protest specific, iar alte persoane care au grija de copil vor fi
acceptate fara vreo schimbare a niveluriior obisnuite de reactie. Aproximativ la aceeasi
vârsta copiii vor începe sa zâmbeasca doar anumitor persoane, nu fara discemamânt.
De asemeni, la acest stadiu copilul începe sa dobândeasca perceperea mamei ca
persoana distincta. Copilul îsi da seama ca mama exista chiar si atunci când ea nu se
afla în imediata apropiere a lui, si poate pastra un fel de imagine a ei în minte. Acest
lucru implica începutul experientei tirnpului, pentru ca bebelusul are memoria mamei si
în acelasi timp anticipeaza întoarcerea ei. Copiii de opt sau noua luni au capacitatea de a
cauta obiecte ascunse, începând sa înteleaga ca obiectele poseda o existenta independenta,
indiferent daca slmt sau nu vizibile la un moment dat.

Selma Fraiberg a ilustrat aceasta faza a comportamentului copilului pe parcursul
unei lucrari menite sa-i informeze pe parinti despre cresterea copiilor.

Aveti un copil de sase sau sapte luni care va însfaca ochelarii de pe nas. Daca da,
nu aveti nevoie de acest sfat. Îndepartati ochelarii atunci când copilul se întinde
dupa ei, bagati-i într-un buzunar sau sub o perna de pe canapea (si nu uitati locul
unde i-ati ascuns!) Nu va chinuiti sa faceti pe furis aceasta manevra, lasati-1 pe
copil sa va vada cum ii ascundeti. El nu va porni în cautarea lor. Se va uita lung
la locul unde i-a vazut ultima oara - pe nasul dumneavoastra - apoi îsi va pierde
interesul pentru aceasta problema. El nu cauta ochelarii pentru ca nu îsi poate
închipui ca exista atunci când nu-i vede.

Când copilul are vreo noua luni, nu va bazati pe vechile trucuri. Daca va vede ca
va scoateti ochelarii si îi vârâti sub perna de pe canapea, el va misca perna si se
va arunca asupra ochelari lor. El a învatat ca un obiect poate fi ascuns vederii, si
totusi poate exista! El poate ul111arimiscarile mâinii dumneavoastra catre locul
unde va fi ascuns si îl va cauta negresit acolo. Acesta reprezinta un pas colosal în
învatare si care nu poate fi trecut cu vederea de catre parintii ai caror ochelari,
pipe, stilouri si port-chei le sunt acum nu numai luate, ci sunt în pericol de a nu
fi pastrate în siguranta. Parintii care au cqpii în acest stadiu de dezvoltare nu
manifesta interes prea rpare pentru aspectele teoretice ale problemei asa cum
sunt ele expuse aici, dar' o teorie poate întotdeauna sa aduca rezultate practice.
Înca mai avem câteva trucuri în manseta. Hai sa-I încercam pe acesta: lasati-1 pe
copil sa vada cum strecurati ochelarii îndaratul pernei. Lasati-1 sa-i gaseasca,
convingeti-l sa vi-i dea, apoi ascundeti ochelarii sub o a doua perna. Acum el este
prada confuziei. Va cauta ochelarii sub prima perna, în primul ascunzis, dar
nu-i va cauta în cel de-al doilea. Aceasta înseamna ca bebelusul poate concepe ca

ochelarii au. o existenta atunci când sunt ascunsi, dar numai într-un singur loc,
primul ascunzis unde cautarea lui fusese anterior încununata de succes. Atunci

când copilul nu gaseste ochelarii sub prima perna, el continua sa-i caute acolo,
dar nu-i trece prin cap sa-i caute în cel de-al doilea ascunzis sau în alta parte.
Obiectele înca pot disparea. În câteva saptamâni, el îsi va extinde cautarea de la
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primul ascunzis la cel de-al doilea si e pe cale sa descopere ca un obiect poate fi

mutat din loc în loc, pastrându-si în acelasi timp o existentapem1anenta.(Fraiberg,
1959, pp. 49-50).

Primele luni din viata unui copil sunt totodata o perioada de învatare pentL
mama. Mamele sau alte persoane care au grija de copil, precum tatii sau alti copi:
învata sa priceapa comunicarea pe care o implica comportamentul copilului si Se

raspunda în mod adecvat. Unele mame sunt mai sensibile la aceste indicii deâ:
altele, iar indicii diferite tind sa fie subliniate si sa capete o reactie la ele, în divers~
cadre cultura le. "Criticile" pe care la fac mamele dupa comportamentul copiilo~

influenteaza modelul de interactiune care se dezvolta între ei. De exemplu, o mamE.
poate considera ca neastâmparul copilului e semn de oboseala si îl va duce la culcare
O alta poate interpreta acelasi comportament ca semnificând ca dorinta copilulu:

este sa se joace. Mamele deseori îsi proiecteaza asupra copiilor lor propriile
caracteristici, drept pentru care una care are dificultati în pastrarea unei relatii stabile
de afectiune cu copilul ei poate percepe bebelusul ca fiind agresiv si având o reactie
de respingere fata de ea.

Fonnarea legaturilor afective cu anumite persoane marcheaza un prag funda
mental în socÎalizare. Relatia primara, de obicei între mama si copil, ajunge sa fie
una în care sunt investite sentimente putemice, iar pe baza sa încep sa se petreaca
procese complexe de educatie sociala.

Dezvoltarea receptivitatii sociale

Relatia dintre copil, mama si alte persoane care au grija de copil se modifica la
sfârsitul primului an de viata al bebelusului. Nu numai ca acesta începe sa vorbeasca,
dar el devine totodata capabil sa stea în picioare - majoritatea copiilor sunt în stare
sa mearga singuri pe la paisprezece luni. În ceLde-al doilea si cel de-al treilea an,
copii dezvolta o capacitate sporita de întelegere a interactiunilor si emotiilor altor
membri ai familiei. Copilul învata cum sa-i consoleze si sa-i supere pe ceilalti.

Copiii în vârsta de doi ani pot întelege daca unul dintre parinti se supara pe celalalt;
si poate sa-I îmbratiseze pe unul sau pe celalalt daca respectiva persoana este vizibil
afectata. Un copil de aceeasi vârsta este capabil sa necajeasca un frate sau o sora,
sau un parinte.

Începând cu vârsta de un an, joaca începe sa ocupe o mare parte din viata
copilului. La început, copilul se va juca mai mult singur, dar va solicita din ce în ce
mai mult o persoana care sa-i fie partenera de joaca. Prin joaca, copiii îsi îmbunatatesc
coordonarea fizica si încep sa-si extinda cunoasterea despre lumea adultilor. Ei
încearca noi deprinderi si de asemeni, încearca sa imite comportamentul adultilor.

În cadrul unui studiu mai vechi, Mildred Parten a definit câteva categorii ale
dezvoltarii jocului care, în linii generale, continua sa fie acceptate si în prezent (Parten,
1932). La început, bebelusii se implica în joaca independenta solitara. Chiar si
atunci când se afla în tovarasia altor copii, ei se joaca singuri, fara a fi atenti la ce
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fac ceilalti. Aceasta faza este unnata de activitatea paralela, în care copilul imita
ceea ce fac ceilalti, dar nu încearca sa intervina în activitatile lor. Mai târziu (în
.;urul vârstei de trei ani), copiii se implica din ce în ce mai mult înjoaca asociativa,
in cadrul careia ei îsi pun în evidenta propriul comportament. Fiecare copil continua
sa se comporte asa dupa cum doreste, dar observa si raspunde la ceea ce fac ceilalti.
ulterior, la vârsta de patru ani, copiii încep joaca cooperativa - activitati care cer ca
fiecare copil sa colaboreze cu celalalt (ca în jocul "de-a mama si de-a tata").

De-a lungul perioadei care se întinde de la vârsta de un an pâna la vârsta de
patru sau cinci, copilul învata de asemeni, disciplina si auto-controlul. Acest lucru
:nseamna ca el învata sa-si controleze necesitatile trupesti si le trateaza în mod adecvat.
Copiii depind mersul la toaleta (un proces dificil si îndelungat) si învata sa manânce
:n mod civilizat. Totodata ei învata sa se "poarte frumos" în diferitele contexte ale
activitatii lor, mai ales atunci când interactioneaza cu adulti.

Pela cinci ani, copilul a ajuns o fiinta oarecum autonoma, nu mai e un bebelus,
ci este aproape independent în rutinele elementare ale vietii în casa. El este pregatit
sa se aventureze si mai mult în lumea exterioara, fiind capabil sa petreaca ore întregi
departe de parinti, fara a se îngrijora prea mult. Copilul devine mai mult ca niciodata
un individ. Una dintre cele mai distinctive trasaturi ale fiintelor umane, în comparatie
cu alte animale, este aceea ca oamenii au constiinta de sine. Cum am putea întelege
aparitia sentimentului sinelui - constiinta ca individul poseda o identitate distincta,
separata de a celorlalti? Pe parcursul primelor luni de viata, bebelusul nu întelege
(aproape) deloc deosebirile dintre fiintele umane si obiectele materiale din jurul
sau si nu are constiinta de sine. De-abia la vârsta de doi ani sau si mai mult copiii
incep sa foloseasca concepte precum "eu", "pe mine", "tu" si "pe tine". Apoi doar
treptat ajung sa înteleaga ca, ceilalti au identitati distincte, constiinta si necesitati
separate de ale lor.

TEORII DESPRE DEZVOLTAREA COPILULUI

Problema aparitiei sinelui este extrem de dezbatuta si este perceputa diferit din
perspective teoretice aflate în contrast. Într-o anumita masura, acest lucru se întâmpla
din cauza ca, cele mai importante teorii despre dezvoltarea copilului pun accentul
pe aspecte diferite ale socializarii. Opera marelui psiholog si întemeietor al
psihanalizei Sigmund Freud se concentreaza în principal asupra modului În care
bebelusul controleaza anxietatile si asupra aspectelor emotionale ale dezvoltarii
copilului. Filosoful si sociologul american Herbert Mead acorda atentie în princi
pal felului în care copiii învata sa foloseasca conceptele de "eu", "unde" si "pe
mine". Cercetatorul elvetian Jean Piaget a studiat comportamentul copilului si a
lucrat asupra mai multor aspecte ale dezvoltarii lui, multe din scrierile sale ale sale
având ca obiect de studiu cunoasterea - modalitatile în care copiii învata sa
gândeasca despre ei însisi si despre mediul în cate traiesc.
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Freud si psihanaliza

:) Sigmund Freud, psihanalist vienez care a trait între 1856-1939, nu numai ca (:
influentat putemic dezvoltarea psihologiei modeme, ci a fost totodata una dintre figurile
intelectuale majore ale secolului XX. Impactul pe care l-au avut ideile sale s-a resimtit
în arta, literatura si filosofie, precum si în stiintele sociale umane. Freud n-a fost doar
un profesor care a cercetat comportamentul uman, preocupându-se si de tratamentul
pacientilor nevrotici. Psihanaliza, tehnica terapiei inventate de el, consta în a-j
face pe pacienti sa vorbeasca în mod deschis despre vietile lor, îndeosebi despre
amintirea experientelor trai te anterior. Freud a ajuns la concluzia ca o mare parte
din ceea ce ghideaza comportamentul nostru se afla în INCONSTIENT si implica
persistenta la maturitate a metodelor de a face fata realitatii dezvoltate anterior.
Majoritate acestor experiente din faza timpilrie a copilariei sunt pierdute pentru
memoria noastra constienta, cu toate ca ele alcatuiesc temelia pe care se sprijina
CONSTIINT A noastra.

Dezvoltarea personalitatii

Conform teoriei lui Freud, bebelusul este o fiinta pretentioasa, posedând o
energie pe care nu o poate controla datorita faptului ca este în mod esential
neajutorata. Bebelusul trebuie sa învete ca necesitatile sau dorintele lui nu pot fi
satisfacute imediat întotdeauna - un proces dureros. În opinia lui Freud, copiii mici
nu au doar necesitati vizâI).d hrana si bautul, ci si satisfactia erotica. Freud nu voia
sa spuna ca bebelusii manifesta dorinte sexuale în acelasi fel ca adolescentii sau ca
adultii. Tennenul de "erotic" se refera la o nevoie generala de contact apropiat si
placut cu altii.

Dupa opinia lui Freud, dezvoltarea psihologica umana reprezinta un proces
care implica tensiuni majore. Bebelusul învata în mod progresiv sa-si controleze

pomirile, dar acestea ramân sub forma unor motivatii puternice în inconstient.
Freud distinge mai multe stadii tipice ale dezvoltarii aptitudinilor bebelusului

si copilului de vârsta mica. El acorda o deosebita atentie fazei - de la patru pâna la

cinci ani ~ în care majoritatea copiilor sunt capabili sa paraseasca compania constanta
a parintilor lor si sa patrunda în lumea sociala. Freud denumeste aceasta faza stadiul
oedipian. Legaturile timpurii pe care bebelusii si copiii de vârsta mica le fonneaza
cu parintii lor au un element erotic lamurit, în sensul mentionat mai sus. Daca unor
atari legaturi li s-ar permite sa continue si sa se dezvolte în continuare, pe masura
ce copilul s-ar maturiza din punct de vedere fizic, el ar începe sa aiba o relatie
sexuala cu parintele de sex opus. Acest lucru nu se întâmpla deoarece, copiii învata
sa-si reprime dorintele emtice fata de parinti.

Baietii învata ca nu mai pot continua sa fie "legati de fusta mamei". Dupa
Freud, baietii mici simt un puternic antagonsim fata de tata, pentru ca acesta are
posesiasexuala asupra mamei. Aceasta este baza complexului lui Oedip. Complexul
lui Oedip este depasit atunci când copilul îsi reprima atât atasamentul erotic fata de
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mama lui, cât si antagonismul fata de tatal lui (acest lucru se petrece, în cea mai
mare pmtc, la nivel inconstient). Acest lucru marcheaza începutul unui stadiu im-i
portant în dezvoltarea sinelui autonom, pentru ca, copilul s-a desprins de dependenta
anterioara fata de parintii sai, mai ales fata de mama sa.

Descrierea facuta de Freud dezvoltarii feminine este mult mai putin prelucrata.

El considera ca are loc un proces oarecum tnvers fata de cel descoperit la baieti.
Fetita îsi reprima dorintele erotice fata de tata si îsi depaseste respingerea inconstienta
a mamei straduindu-se sa ajunga ca ea - sa devina "feminina", În opinia lui Freud,
felul în care copiii fac fata complexului lui Oedip influenteaza puternic relatiile
ulterioare, mai ales relatiile sexuale, la care ia parte individul.

Critici

Teoriile lui Freud au fost amplu criticate si deseori au avut parte de reactii
ostile. Unii au respins ideea ca bebelusii au dorinte erotice, precum si teza conform
careia ce se petrece în pruncie si la începutul copilariei stabileste metodele inconstiente

de a face fata anxietatii care dureaza de-a lungul vietii, Criticii feministi au considerat
teoria lui Freud ca fiind directionata într-o prea mare masura catre experienta
masculina, dând o prea mica atentie psihologiei feminine. Cu toate acestea, ideile lui
Freud continua sa exercite o puternica influenta. Chiar daca nu le acceptam în
totalitate, unele dintre ele si-au dovedit validitatea. Exista a,specte inconstiente legate
de comportamentul uman, bazate pe metode de a face fataanxietatii care îsi au
originea în copilarie,

Teoria lui G.M. Mead

Fonnatia intelectuala si cariera lui G.H. Mead (1863-1931) au fost în majoritatea
privintelor complet diferite de cele ale lui Freud. Mead a fost la origine filosof,
petrecându-si cea mai mare parte a vietii de profesor la Universitatea din Chicago.
Lucrarile sale sunt putine, iar cartea în virtutea careia este cel mai bine-cunoscut,
Mind Self and Society (1934) a fost alcatuita de catre studentii sai pe baza notitelor
luate la cursurile lui dar si din alte surse. Având în vedere ca dezvolta principala
baza a unei traditii generale de gândire teoretica, interactionismul simbolic, ideile
lui Mead au avut un impact putemic în sociologie. (Pentru detalii suplimentare despre
interactionismul simbolic, vezi capitolul 21, "Teoria sociologica".) Dar opera lui
Mead ofera în plus o interpretare a principalelor faze ale dezvoltarii copilului, dând
o atentie deosebita aparitiei sentimentului sinelui.

Exista câteva similitudini interesantc între parerile lui Mead si cele ale lui
Freud, cu toate ca Mead considera personalitatea umana ca fiind mai putin tensionata.
Conform teoriei lui Mead, bebelllsii si copiii mici se dezvolta ca fiinte sociale în
primul rând prin imitarea actiunilor celor din jurul lor. Una dintre modalitatile în
care se petrece acest lucru este joaca. Asa dupa cum s-a remarcat mai sus, In joaca
lor, copiii mici deseori imita ceea. ce fac adultii. Un copil mic va face placinte din
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noroi, dupa ce a vazut un adult facând de mâncare, sau va sapa cu o'lingura, dupa Ce'

a vazut pe cineva lucrând în gradina. Joaca copiilor evolueaza de la simpla imitatie
la jocuri mai complicate în cadrul carora un copil de patTI,lsau cinci ani va interpreta
rolul unui adult. Mead denumeste aceasta preluarea rolului celuilalt - învatarea a
ceea ce înseamna sa fii în pielea altei persoane. De-abia în aceasta faza copiii
dobândesc un sentiment dezvoltat al sinelui. Copiii capata o întelegere a lorînsi si în
calitate de agenti separati - în calitate de "eu" - vazându-se pe sine prin ochii
celorlalti.

Dupa Mead, noi dobândim constiinta de sine atunci când învatam sa distingem
între "pe mine" si "eu".*"Eu" este bebelusulnesocializat, o adunatura de nevoi si
dorinte spontane. "Pe mine", asa dupa cum foloseste Mead tennenul, reprezinta
sinele social. Mead sustine ca indivizii dezvolta constiinta ajungând sa se vada asa
cum îi vad altii pe ei. Atât Fre].ld cât si Mead considera ca la vârsta de aproximativ
cinci ani copilul devine un agent autonom, capabil de întelegere de sine si în stare sa
opereze în afara contextului familiei. Pentru Freud, acesta este rezultatul fazei
oedipiene, în timp ce pentru Mead el este consecinta unei capacitati dezvoltate de
constientizare a sinelui.

Un stadiu mai avansat în dezvoltarea copilului se evidentiaza, în opinia lui Mead,
atunci când copilul are opt sau noua ani. Aceasta este vârsta la care copiii tind sa ia
parte mai mult la jocuri organizatesi mai putin la "joaca" nesistematica. De-abia în
aceasta perioada încep copiii sa înteleaga valorile si moralitatea globale în functie
de care se desfasoara viata sociala. Pentru a învata j ocuri organizate, trebuie întelese
regulile jocului si notiunile de onestitate si participare egala. În acest stadiu, copilul
învata sa priceapa ceea ce Mead numeste celalalt generalizat - valorile generale si
regulile morale prezente în cultura în care se dezvolta el. Acest lucru este plasat de
catre Mead la o vârsta oarecum mai mare decât de Freud, dar înca o data se poate
observa ca în acest.punct exista similitudini dare între ideile lor.

Opiniile lui Mead sunt mai putin controversate decât cele ale lui Freud. Ele nu
contin atât de multe idei inconstiente surprinzatoare si nu depind de teoria bazei
inconstiente a personalitatii. Teoria lui Mead despre dezvoltarea constiintei de sine a
exercitat în mod deosebit o puternica influenta. Pe de alta parte, parerile lui Mead nu
au fost niciodata publicate într-o forma completa si mai degraba sunt folosite în
calitate de sugestii, oferind într-o mai mica masura o interpretare generala a dezvoltarii
copilului.

Piaget: fazele dezvoltarii cognitive

Influenta operei lui Jean Piaget nu este cu mult mai prejos decât cea a lui
Freud. Nascut în Elvetia în 1896, Piaget si-a petrecut cea mai mare parte a vietii
conducând un institut de cercetare-dezvoltare a copilului, din Geneva. A publicat
un numar de mare de carti si lucrari stiintifice, nu numai despre dezvoltarea copilului,

* În original, "me" si ,,1" (n.t.).
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ci si despre educatie, istorie a gândirii, filosofie si logica. El si-a continuat prodigioasa
activitate pâna la sfârsitul vietii, în 1980.

Cu toate ca Freud a acordat o atât de mare importanta începuturilor copilariei,
elnu a studiat niciodata copilul în mod nemijlocit. Teoria sa s-a dezvoltat pe baza
observatiilor efectuate în cursul tratamentelor psihoterapeutice administrate pacientilor
sai. Nici Meadnu a studiat comportamentul copiilor, conturându-si ideile în contextul
discutiei filosofice. În schimb, Piaget si-a petrecut cea mai mare parte a vietii
observând comportamentul bebelusilor, la copii mici si la adolescenti. El si-a întemeiat
o mare parte a operei pe observarea în detaliu a unui numar limitat de indivizi, nu pe
studierea unor esantioane ample. Cu toate acestea, el a pretins ca descoperirile sale
majore sunt valabile pentru dezvoltarea copilului în toate culturile.

Fazele dezvoltarii cognitive

Piaget a pus uri accent deosebit pe capacitatea copilului de a întelege practic
lumea. Copiii nu colecteaza infonnatia în mod pasiv, ci selecteaza si interpreteaza
ceea ce vad, aud si simt îll1umea din jurul lor. Din observatiile facute pe copii si din
numeroase experiente efectuafe în privinta modurilor lor de gândire, el a conchis ca
fiintele umane parcurg mai multe stadii distincte de dezvoltare cognitiva - adica
învata sa gândeasca despre ei însisi si despre mediul în. care traiesc. Fiecare stadiu
implica dobândirea unor noi deprinderi si depinde de încheierea cu succes a celui
precedent.

Primul stadiu este cel sensorimotor, care dureaza de la nastere pâna aproximativ
la vârsta de doi ani. Pâna la vârsta de aproximativ patru luni, un bebelus nu se poate
deosebi pe sine de mediu. De exemplu, copilul nu realizeaza ca propriile sale miscari
fac ca laturile( leaganului sau sa zomaic. Obiectele nu sunt diferentiate de persoane,
iar bebelusul nu e constient ca exista altceva si în afara câmpuluisau vizual. Asa
dupa cum arata cercetarile mentionate, bebelusii învata treptat sa deosebeasca oamenii
de obiecte, ajungând sa-si dea seama ca, atât unii, cât si celelalte au o existenta
independenta de perceptiile lor imediate. Piaget denumeste acest stadiu timpuriu
sensorimotor, pentru ca bebelusii învata din simturile lor, îndeosebi prin atingerea
obiectelor, prin manipularea lor si prin explorarea fizica a mediului. Principala

realizare a acestui stadiu este aceea ca la sfârsitul lui copilul întelege ca mediul sau
poseda proprietati distincte si stabile.

Unnatoarea faza, denumita stadiul pre-operational, este cea careia Piaget i-a
dedicat cea mai mare parte a cercetarilor sale. Acest stadiu dureaza de la vârsta de
doi ani la vârsta de sapte ani, când copiii dobândesc stapânirea limbii si sunt capabili
sa foloseasca cuvinte ce desemneaza obiecte si imagini într-o maniera simbolica.
De exemplu, un copil de patru ani poate folosi miscarea palmei în aer pentru a
reprezenta conceptul de "avion". Piaget denumeste acest stadiu pre-operational,
deoarece, copiii înca nu sunt capabili sa-si foloseasca în mod sistematic capacitatile
mentale aflate în dezvoltare. Viziunea caracteristica a copiilor în acest stadiu este
egocentrismul. În opinia lui Piaget, acest concept nu se refera la egoism, ci la
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tendinta copilului de a interpreta lumea în mod exclusiv În tennenii propriei SL
pozitii. De exemplu, baietelul sau fetita nu întelege ca altii vad obiectele dintr-:
perspectiva diferita de a sa. Tinând o carte.În fata sa, copilul poate întreba despre ~
imagine din ea, fara a-si da seama ca persoana care sta în fata lui im poate vede~
decât coperti le cartii.

Copiii aflati în stadiul pre-operational nu sunt În stare sa sustina conversat:
coerente cu altcineva. În vorbirea egocentrica, ceea ce spune fiecare copil este m2.
mult sau mai putin lipsit de legatura cu ceea ce au spus vorbitorii anteriori. Cop:.
vorbesc împreuna, dar nu unul cu celalalt, în acelasi sens ca adultii. Pe parcurse
acestei faze de dezvoltare, copiii nu au o întelegere generala a categoriilor de gândir;:
pe care adultii tind sa le considere subîntelese: concepte precum cauzalitate, vltez2.
greutatesilU numar. Chiar daca copilul vede tumându-se apa dintr-un recipient îna}:
si subtire Într-unul mai larg si mai plat, nu va Întelege ca volumul de apa ramân;:
acelasi tragând concluzia ca în noul recipient e mai putin lichid, pentm ca nivelu
apei este mai. scazut.

Cea de-a treia faza, stadiul operational concret, dureaza de la vârsta de sapte
ani pâna la zece ani. Pe parcursul acestei faze, copi'ii stapânesc notiuni abstracte.
logice. Ei sunt capabili sa manipuleze idei precum cauzalitatea fara mare dificultate.
În acest stadiu de dezvoltare copilul va recunoaste rationamentul fals prezent lE

ideea ca recipientul mai larg contine mai putina apa decât cel înalt si subtire, chiar
daca nivelurile apei sunt diferite. El devine capabil sa realizeze operati matematice
de înmllltire, împartire si scadere. În acest stadiu copiii sunt mai putin egocentrici.
În stadiul preoperational, daca o fetita este întrcbata "Câte surori ai?", ea poate
raspunde în mod corect "una". Dar daca e întrebata: "Câte surori are sora ta?" ea va
raspunde probabil "nici una", din cauza ca nu se poate percepe din punctul de
vedere al surorii ei. În stadiul operational concret copilul este capabil sa raspunda
la o astfel de întrebare, în mod corect, cu usurinta.

Vârsta cuprinsa între 11-15 ani acopera ceea ce Piaget numeste perioada
operationala-formala. În timpul adolescentei, copilul aflat în faza de dezvoltare
devine capabil sa înteleaga idei extrem de abstracte si ipotetice. Atunci când se
confmnta cu o problema, copiii aflati la aceasta vârsta sunt capabili sa analizeze
toate modalitatile posibile de a o rezolva si le parcurg în mod teoretic spre a gasi o
solutie. Tânara persoana aflata în stadiul operational-fonnal este capabila sa înteleaga
de ce anumite tipuri de întrebari contin siretlicuri. La Întrebarea "Ce creaturi sunt
în acelasi timp pudeli si câini?" Copilul poate sau nu poate fi capabil sa dea raspunsul
corect (raspunsul este "pudelii"), dar el va întelege motivul pentm care acest raspuns
este corect si va aprecia umoml continut.

Dupa Piaget, primele trei stadii de dezvoltare sunt universale; dar nu toti adultii
ajung la stadiul operational formal. Dezvoltarea gândirii operationaleformale
depinde într-o mare masura de procesele de învatamânt. Adultii cu performante
educative limitate tind sa continue sa gândeasca în termeni mai concreti si sa pastreze
ramasitele de egoism.
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Critici

Margaret Donaldson a pus sub semnul întrebarii opinia lui Piaget conform
careia copiii sunt extrem de cgoisti în comparatie cu adultii (Donaldson, 1979).
Sarcinile date de Piaget copiilor pe care i-a studiat, sustine ea, au fost prezentate

mai degraba din punctul de vedere al unui adult, nu în termeni care sa fie îpteIesi de
catre acestia. Egocentrismul este caracteristic în egala masura comportamentului

uman- în anumite situatii. Pentru argumentare, ea citeaza un pasaj din autobiografia
poetului englez Laurie Lee, în care descrie prima sa zi de scoala pe vremea când era
copil.

Prima zi mi-am petrecut-o gaurind hârtie, apoi am plecat acasa cu o furie înabusita.
Ce s-a întâmplat, iubitule? Nu ti-a placut la scoala?
Nu mi-au dat nici un cadou.
Cadou? Ce cadou?
Au zis ca or sa-mi'dea un cadou.
Ei haide, sunt sigura ca n-au zis asa ceva.
Ba au zis! Au zis: Tu esti Laurie Lee, nu-i asa?

Bine; stai aici deocamdata* . Am stat acolo toata ziua, dar nu mi-am primit cadoul.
Nlf ma mai duc acolo.

Ca adulti, suntem înclinati sa credem ca, într-o maniera comica, copilul a înteles
gresit instructiunile învatatorului. Cu toate acestea Donaldson arata ca, la un nivel
mai profund, adultul nu a reusit sa înteleaga copilul, nedându-si seama de
ambiguitatea exprimarii "stai aici deocamdata". În acest caz, adultul, nu copilul
~ste vinovat de egocentrism.

Opera lui Piaget a fost de asemeni, mult criticata pentru metodele sale folosite.

Cum putem generaliza pe baza unor descoperiri întemeiate pe observatii asupra
unui numar restrâns de copii, traind cu totii într-un singur oras? Cu toate acestea,
cea mai mare parte a ideilor lui Piaget au rezistat testului enonnei cantitati de cercetari
ulterioare la a caror geneza au contribuit Stadiile de dezvoltare pe care le identifica
sunt probabil mai putil1limpezi decât pretindea el, dar multe dintre ideile sale sunt
acum acceptatepeste tot.

Legaturile existente Între teorii

Exista deosebiri majore între perspetivele de abordare ale lui Freud, Mead si

Piaget; cu toate acestea se poate sugera o imagine a dezvoltarii copilului care se
bazeaza pe toate trei.

Autorii accepta ca, în primele luni de viata, bebelusul nu poseda o întelegere
distincta a naturii obiectelor sau persoanelor din mediul sau sau a propriei sale

* Joc de cuvinte: "deocamdata" este traducerea pentru/oI' the present din original, dar aceste

cuvinte pot fi traduse si prin: "pentru cadou". (n.t.).
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identitati luata separat. Pe parcursul primilor doi ani de existenta, înainte c;
stapânirea aptitudinilor lingvistice dezvoltate, cea mai mare parte a învatarii c;
catre copil este inconstienta pentru ca el înca nu poseda constiinta de sine. Probat
ca Freud avea dreptate sustinând ca modalitati le de a face fata anxietatii stabilite .;:;
parcursul acestei perioade timpurii -legate, îndeosebi, de interactiunea cu mama,
cu tata - ramân importante pentru dezvoltarea ulterioara a personalitatii.

Prin intermediul procesului sugerat de Mead învata copiii sa devina fiin~~
constiente de sine - diferentierea dintre "eu"si "pe mine". Copiii care au dobânc:'
sentimentul sinelui pastreaza, totusi, metode egocentrice de gândire, asa dupa cu=:
a indicat Piaget. Dezvoltarea autonomiei copilului probabil ca implica dificulta~.
emotionale mai mari decât par a-si da seama Mead sau Piaget -iar aici ideile L
Freud devin deosebit de relevante. Ideea confonn careia este capabil sa faca fati.
anxietatilor timpurii poate influenta disponibilitatea ulterioara de a se misca c
succes prin stadiile de cunoastere distinse de Piaget.

Pâna aici, mai ales în discutia despre Freud si Mead, ne-am concentrat în prir.·
cipal asupra prunciei si copilariei timpurii - pe buna dreptate, pentru ca primii aL
de viata sunt esentiali. Ce se poate spune despre fazele ulterioare ale cursului vietii·
Viata fiecaruia trece prin mai multe astfel de faze, de la copilarie, adolescent~
începutul vietii adulte pâna la vârsta medie si batrânete. În contrast cu sectiuni\;;

anterioare ale capitolului, pe acestea le vom avea în vedere nu atât din punctul ce
vedere al individului, ci mai mult din prisma gradului în care fazele dezvoltarii sur.:
organizate social. Trebuie sa întelegem dezvoltarea individuala în contextul sL
social mai larg.

CURSUL VIETII

Diferitele perioade de tranzitie pe care indivizii le parcurg în timpul vietii lo~
par la prima vedere a fi stabilîte din punct de vedere biologic - de la copilarie le.

maturitate si în cele din unna la moarte. Însa lucrurile sunt mult mai complicate
Stadiile cursului vietii umane sunt de natura biologica si sociala. Ele sunt influentate
de diferentele culturale si totodata de circumstantele materiale ale vietii oamenilor ÎI:

tipuri date de societate. De exemplu, în Occidentul modem, moartea este de obice:
asociata cu batrânetea, pentru ca majoritatea oamenilor se bucura de o durata de viat~
de saptezeci de ani sau chiar mai mare. Însa în societatile traditionale, mai mulr
oameni au murit în grupe de vârsta mai tinere decât cei care au supravietuit pâna 1"

batrânete.

Copilaria

Cei mai multi dintre noi suntem înclinati sa consideram copilaria drept un
stadiu·clar si distinct al vietii. Copiii, presupunem noi, sunt altceva decât "bebelusii"
si copiii mici care abia încep sa mearga. Copilaria se intercaleaza între pruncie si
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COMPARATIE ÎNTRE TEORIILE LUI FREUD, MEAD SI PIAGET'

Piaget

Cel de-al treilea mare teoretician al cercetarii
dezvoltarii copilului, Piaget, se deosebea de
ceilalti doi. EI era psiholog, întemeindu-si
majoritatea ideilor pe observatii directe asupra
copiilor. Nici Freud, nici Mead nu au studiat
copiii în mod direct. Asemenea lui Mead, Piaget
nu a pus accent asa cum a facut-o Freud pe
inconstient; totusi, el a scris mult mai mult decât
Mead despre dezvoltarea emotionala a copilului.
PentIU Piaget, bebelusul este la început egocen
tric - el vede lumea din perspectiva propriei sale
pozitii. Copiii trebuie sa Învete ca exista altii care
poseda gânduri si sentimente eomparabile cu ale

lor si au nevoie de mult timp pentru a întelege
concepte care pentru adulti sunt de la sine
Întelese, precum cele de viteza, greutate sau
numar. A învata mânuirea limbajului reprezinta
o parte esentiala a stapânirii unor atari notiuni.
Drumul de la egocentrismul infantil la
maturitatea deplina trece prin mai multe stadii
distincte. Piaget sustine ca cu fiecare dintre
acestea copilul îsi extinde treptat capacitatea de
a pricepe concepte abstracte si de a întelege
sentimentele celorlalti. De-abia pe la vârsta de
aproximativ cincisprezece ani, copiii sunt
capabili sa stapâneasca notiuni mai complexe de
logica si judecata, iar anumiti copii nu ajung
nic'iodata la acest stadiu.

se întâmpla în pruncie si la începutul copilariei

calauzeste în mare masura experienta noastra
ulterioara. Pentru Mead, adolescenta este la fel
de importanta ca si copilaria în termeni de

deprindere sociala.

Mead a subliniat semnificatiajocului în dezvoltarea
copilului. Prin intermediul aspectelor imaginative
ale jocului, copilul învata sa preia rolul celuilalt
sa vada lumea asa cum o vad altii si sa se detaseze
de un punct de vedere egocentric. Ca urmare a

acestui proces, copiii îl separa pe "eu" de "pe mine".
Acest din urma concept reprezinta sinele social,

sinele la care reactioneaza ceilalti. La srarsitul
copilariei si la începutul adolescentei, baiatul sau
fata învata sa preia rolul celuilalt generalizat 
nonnele si valorile abstracte pe care se întemeiaza
societatea în ansamblul ei. Acest lucIU tinde sa fie
învatat mai întâi prin joc eooperativ.

Mead

Abordarea lui Mea:d se deosebeste în câteva
aspecte fundamentale de cea a lui Freud. Acesta
din urma a fost doctor în medicina si terapeut
(psihanalist). Mead a fost filosof si sociolog. Pe
el îl preocupau mai putin activitatile emotionale
launtrice ale personalitatii individului si dadea
o atentie mai mare proceselor de interactiune
sociala. Mead punea un accent mai redus decât
Freud pe inconstient. Ideea reprimarii apare foarte
putin în lucrarile lui Mead. În plus, Mead nu. a
acceptat ideea freudiana conform careia ceea ce

Teoria lui Freud referitoare la dezvoltarea
copilului este deosebita, pentru ca pune accent
pe sursele inconstiente si emotio17ale ale
dezvoltarii copilului. Dupa Freud, aspectele
fundamentale ale personalitatii fiecarui individ
se stabilesc de timpuriu, îndeosebi ca urmare a
interactiunii cu mama. Având în vedere ca
aceste scheme timpurii de comportament sunt
deprinse înainte ca, copilul sa stapâneasca
folosirea limbajului, ele au tendinta de a ramâne
la un nivel inconstient.

Bebelusul trebuie sa învete ca necesitatile sale

nu pot fi satisfacute întotdeauna imediat. Toate
mamele impun copiilor lor un fel de disciplina
de hranire. Treptat, bebelusul ajunge sa-si
reprime - sa-si blocheze în mod inconstient 
nevoile de satisfacere imediata a nevoilor. Con
form teoriei lui Freud, reprimarea se afla la

originea unora dintre cele mai importante
trasaturi ale dezvoltarii copilului. Aceasta are
atât o relatie pozitiva, cât si una negativa cu
mama sa, în care se amesteca iubirea si
împotrivirea.

Tranzitia oedipiana, care de obicei are loc pe la
vârsta de patIU sau cinci ani ocupa un rol central
în teoria lui Freud. Ideea provine din mitul antic
elenist al lui Oedip, care fara sa stie îsi ucide tatal
si se casatoreste cu mama sa. În studiul oedipian,
copilului i se cere din partea societatii sa para
seasca adapostul emotional oferit în pnmcie de
catre mama. Tatal este principalul agent din cadrul
familiei al acestei cereri de autonomie si inde
pendenta sporita. Copilul trebuie sa-si reprime ura

fata de tata, si în acelasi timp o mare parte a fostei
sale dependente de mama.
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instalarea adolescentei. Totusi conceptul de copilalie, asemenea multor altor aspecte
ale vietii noastre sociale de azi, a luat fiinta doar în ultimele doua sau trei secole. În
culturile traditionale, cei tineri treceau direct de la o pruncie îndelungata la roluri
active în cadrul comunitatii. Istoricul francez Philippe Ari6s a sustinut ca, în calitate
de faza separata de dezvoltare, "copilaria" nu a existat în epoca medievala (Aries
1973). În picturile Europei medievale, copiii erau înfatisati ca niste "mici adulti,"
având chipuri mature si acelasi stil de vestimentatie ca si parintii lor. Copiii luau
parte la aceleasi munci si distractii ca si adultii, nu aveau juCariile sau jocurile
specifice pc care noi le consideram implicite.

Chiar de la începutul secolului XX, în Anglia si în majoritatea celorlalte tari
occidentale, CQpiide sapte-opt ani au fost pusi la munca, de la ceea ce acum pare a
fi o vârsta foarte frageda. De fapt, în prezent exista în lume multe tari în care copii
muncesc cu nonna întreaga, deseori în împrejurari solicitante din punct de vedere
fizic (mine de carbuni, de exemplu) (UNICEF, 1987). Ideea conform careia, copiii
au drepturi distincte si notiunea ca folosirea muncii copiilor este incompatibila din
punct de vedere moral sunt evolutii relativ recente.

Unii istorici, dezvoltând opinia sugerata de catre Aties, au afirmat ca în Europa
medievala majoritatea oamenilor erau indiferenti sau chiar ostili fata de copiii lor.
Însa, aceasta parere a fost respinsa de altii si nu este sprijinita de ceea ce stim
despre culturile traditionale care înca exista astazi. Multi parinti, în special mamele,
au format cu siguranta aceleasi tipuri de legaturi fata de copiii lor ca si cele care
sunt obisnuite în prezent. Totusi, din pricina îndelungatei perioade de "copilarie"

pe care o acceptam astazi, societatile modeme sunt în anumite privinte mai "centrate
pe copil" decât cele traditionale. Atât capacitatea de a creste copii cât si copilaria
au devenit distincte fata de alte stadii decât se obisnuia în comunitatile traditionale.

Trebuie subliniat ca o societate în centrul careia se afla copilul nu este una în

care toti copiii au parte de dragoste si grija din partea parintilor sau a altor adulti.
Abuzul fizic si sexual la care copiii sunt supusi reprezinta o trasatura comuna a
vietii de familie în societatea noastra - cu toate ca adevarata dimensiune a unor
atari abuzuri a fost scoasa la lumina doar în ultima vreme. Abuzul la care sunt

supusi copiii are legaturi cIare cu ceea ce, în conformitate cu standardele de azi.
apare drept frecventul compOliament urât fata de copii în Europa moderna.

Pare posibil ca, drept urmare a schimbarilor care au loc la ora actuala în
societatile modeme, "copilaria" devine din nou erodata în calitate de statut distinct.

Unii observatori au sugerat ca acum copiii "cresc atât de repede" încât caracterul
separat al copilariei se diminueaza înca o data (Suransky, 1982; Winn, 1983). De

exetnplu, chiar si copiii destul de mici pot umlari aceleasi programe de televiziune
ca si adultii, devenind cu mult mai familiarizati de timpuriu cu "lumea adulta"

decât generatiile precedente ..
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Adolescenta

Termenul de "teenager'" este relativ recent. Schimbarile biologice implicate
în pubertate (momentul în care o persoana devine capabila de activitate sexuala.
adulta si reproducere) sunt esentiale. Cu toate acestea, în multe culturi ele nu produc
gradul de confuzie si nesiguranta deseori Întâlnit printre tinerii din societatile
modeme. Atunci când exista un sistem de scolarizare pe vârste, de exemplu, cuplat
cu rituri distincte care semnaleaza tranzitia unei persoane la viata de adult, procesul
de dezvoltare psihosexuala în general, pare mai usor de parcurs. În societatile
traditionale adolescentii au mai putin de "dezvatat" decât omologii lor din societatile
modeme, pentru ca ritmul schimbarii la ei e mai lent. Exista un moment în care
copiilor li se cere sa nu mai fie copii: sa-si lase deoparte jucariile si sa termine cu
distractiile copilaresti. În culturile traditinale, unde copiii deja lucreaza alaturi de
adulti, acest proces de "dezvoltare" este În mod nonnal mai putin strict.

Caracterul distinct al faptului de a fi "teenager" în ziua de azi este legat atât de
extinderea generala a drepturilor copilului cât si de procesul de educatie formala.
Adolescentii deseori încearca sa unneze caile adulte, dar În justitie ei sunt considerati
copii. Adolescentii se afla "Între" copilarie si maturitate crescând Într-o societate
supusa unei continue schimbari.

Tânarul adult

Vârsta de tânar adult pare din ce În ce mai mult a deveni un stagiu specific În
cadrul dezvoltarii personale si sexuale în lumea moderna. Mai ales printre grupurile
mai bogate, dar fara a se limita la ele, persoanele cu putin peste douazeci de ani Îsi
iau "pauze" spre a calatori si a explora asocieri sexuale, politice si religioase.
Importanta acestui "moratoriu" are sanse de a spori, având În vedere perioada extinsa
de educatie pe care o parcurg acum foarte multi indivizi.

Vârsta adulta matura

Majoritatea tinerilor adulti din Occident din ziua de azi se pot astepta la o viata
care sa ajunga pâna la batrânete. În timpurile premoderne, putini erau cei care aveau
posibilitatea de a anticipa cu multa încredere un atare viitor. Moartea datorata bolilor,
ciumei, de exemplu, era mult mai"frecventa în rândul tuturor grupelor de vârsta
decât în ziua de azi, iar îndeosebi femeile Înfnmtau riscuri foarte mari din cauza
ratei Grescute a moralitatii la nastere.

Pe de alta parte, multe dintre tensiunile la care suntem supusi acum erau mai
putin pronuntate în epocile trecute. De obicei oamenii pastrau o strânsa legatura cu
parintii lor si cu alte rude, decât în cadrul populatiilor migratoare din prezent, iar
rutinele de munca pe care le parcurgeau erau identice cu cele ale stramosilor lor. În

• Vârsta cuprinsa Întrc 13 si 19 ani (n.t.).
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societatea noastra, incertitudinile majore trebuiesc rezolvate în casnicie, viata de
familie si alte contexte sociale. Trebuie sa ne "facem" propria viata mai mult decât
aurocut-o predecesorii nostri. Crearea legaturilor sexuale si maritale,de exemplu.
depinde acum de initiativa· si selectia individuala, nu mai sunt stabilite de parinti.
Acest lucru reprezinta o libertate mai luare pentru individ, dar responsabilitatea
poate impune de asemeni tensiuni si dificultati.

În prezent a pastra o "viziune îlldreptatacatre viitor" la o vârsta medie are o
deosebita importanta. Cei mai multi oamenî nu se asteapta sa "faca acelasi lucru

toata viata lor" - asa cum se întâmpla cu majoritatea populatiei în culturile
traditionale. Barbatii sau femeile care si-au petrecut viata în vederea realizarii unei
cariere pot descoperi ca nivelul la care au ajuns la vârsta medie este nesatisfacator
si ca le sunt blocate alte oportunitati. Femei care si-au petrecut prima parte a vârstei
adulte având grija de familie si ale caror copii au ple~at de acasa, pot avea sentimentul
ca sunt lipsite de valoare sociala. Fenomenul "crizei vârstei de mijloc" este extrem
de real pentru multe persoane de vârsta mijlocie. O persoana poate avea sentimentul
ca si-a irositoportunitatilepe care le-a avut sau ca nu va atinge niciodata teluri la
care a nutrit din copilarie. Totusi, tranzitiile implicatenu trebuie sa conduca la
resemnare sau la disperare; o emancipare a visurilor din copilarie poate fi
eliberatoare.

Batrânetea

În societatile traditionale, implicit oamenilor în vârsta li se acorda foarte mult
respect. "Batrânii" ~ grupele de vârsta înaintata - de obicei aveau un cuvânt impor
tant, deseori final în probleme de importanta pentru comunitate, în ansamblu. În

cadrul familiilor, autoritatea atât a barbatilor ~ât si a femeilor deseori creste o data
cu vârsta. În schimb, în societatile industrializate, exista tendinta ca oamenii în
vârsta sa fie lipsiti de autoritate atât în cadrul familit;i, cât si în cel al comunitatii
sociale. Dupa ce s-au pensionat, exista posibilitatea ca venitul lor sa fie mai mic. În

acelasi timp, a existat o mare crestere a proportie~ din rândul populatiei în vârsta de
peste 65 de ani. În 1900, în Anglia doar una din 30 de persoane avea peste 65 de

ani; astazi proportia este de unu la cinci.
Trecerea la categoria de vârsta a batrânilor într-o societate traditionala deseori

a marcat apogeul statutului pe care îl putea dobândi cineva. În societatea noastra,
exista tendinta ca pensionarea sa produca exact urmari inverse. Nemailucrând cu
copiii lor si fiind înlaturati din arena economica, nu este usor pentru oamenii mai în
vârsta sa faca în asa fel încât perioada finala a existentei lor sa fie recompcnsatorie.
S-a obisnuit sa se creada ca cei care fac fata cu succes batrânetii reusesc acest lucru
recurgând la resursele lor interioare, devenind mai putin interesati de avantajele
oferite de viata sociala. Desi nu exista nici o îndoiala ca acest lucru poate fi adevarat,

se pare ca, într-o societate în care multi sunt sanato~i din punct de vedere fizic la
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batrânete, îsi face din ce în ce mai mult simtita prezenta o viziune "îndreptata catre
exterior". Cei aflati la vârsta pensionarii pot descoperi o renastere în cadrul a ceea
ce s-a numit "vârsta a treia" (care unneaza dupa copilarie si maturitate), în care
incepe o noua faza de educatie.

SUCCESIUNEA GENERATIILOR

În Europa medievala, moartea ocupa un loc aparte decât în prezent. În lumea
moderna majoritate a oamenilor mor în incintele închise ale spitalelor, departe de
contactul cu rudele si prietenii lor. Moartea este considerata azi de catre multi
occidentali ca fiind sfârsitul unei vieti individuale, nu ca parte a procesului de reîlllioire
a generatiilor; într-atât diminuarea credintelor religioase a schimbat atitudinea noastra
fata de moarte. Pentru noi, moartea tinde sa fie un subiect care trece nediscutat. Este
de la sine înteles ca oamenilor le este frica de moarte, si de aceea doctorii sau rudele
de obicei ascund unei persoane suferinde de o boala incurabila faptul ca, poate muri
m scurta vreme.

Dupa Elisabeth Kiibler-Ross, precesul de adaptare la iminenta mortii este un
proces comprimat de socializare care implica mai multe stadii, Primul îl reprezinta
'iegarea - individul refuza sa accepte ceea ce se întâmpla. Cel de-al doilea stadiu
este mânia, mai ales în rândul celor care mor relativ tineri si sunt constienti de acest
lucru, fiind revoltati de faptul ca sunt privati de durata completa a existentei. Acesta
este unnat de stadiul tocmelii. Individul face un târg cu destinul, sau cu divinitatea,
de a muri împacat daca i se permite sa traiasca spre a vedea un anumit eveniment
insemnat, cum ar fi o casatorie în familie sau o zi de nastere. Pe urma, individul
deseori cade în depresie. În sfârsit, daca are puterea de a iesi din aceasta stare, el se
poate îndrepta catre faza de acceptare, în care este obtinuta o atitudine de calm în
fata mortii care se apropie.

Kiibler-Ross observa ca atunci când îi întreaba pe cei care asculta conferintele
ei ce anume îi înspaimânta cel mai mult în privinta mortii, majoritatea raspund ca

le este frica de necunoscut, de durere, de separarea de cei iubiti sau de parasirea
unor proiecte dragi neterminate. Dupa opinia sa, aceste lucruri sunt doar partea
yizibila a aisbergului. Cea mai mare parte din ceea ce asociem cu moartea este
inconstient, iar acest lucru trebuie sa fie adus la lumina daca vrem sa' avem

posibilitatea de a muri într-un mod acceptabil. În mod inconstient, oamenii nu-si
pot imagina propria moarte decât sub forma unei entitati negative care vine sa-i
pedepseasca. Daca ei îsi pot da seama ca aceasta asociatie este irationala - ca
faptul de a suferi de o maladie incurabila nu reprezinta o pedeapsa pentru pacatele
savârsite - procesul este usurat (Kiibler-Ross, 1987).

În societatile traditionale, în care copii, parinti si bunici deseori traiesc în aceeasi
gospodarie, de obicei exista constiinta limpede a legaturii dintre moarte si succesiunea
generatiilor. Indivizii se considera ca tacând parte dintr-o familie si o comunitate
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care dureaza indefinit, indiferent de efemeritatea existentei personale. În atari
circumstante, moartea poate fi privita cu mai putina anxietate decât în circumstantele
sociale individualiste mult mai rapid schimbatoare, ale lumii moderrie.

SOCIALIZAREA SI LIBERTATEA INDIVIDUALA

:> Pentru ca mediile culturale În care ne nastem si ajungem la maturitate influen
teaza în acest fel comportamentul nostru, ar putea parea ca suntem lipsiti de orice
individualitate sau vointa libera. Ar putea parea ca suntem doar tumati în tiparele
preexistente pe care le-a pregatit pentru noi societatea. Unii sociologi manifesta
într-adevar tendinta de a scrie despre socializare - si chiar despre sociologie la
modul mai general! - ca si cum acesta ar fi obiectul discutiei, dara atare opinie este
complet eronata. Faptul ca de la nastere si pâna la moarte suntem implicati în procesul
de interactiune cu ceilalti ne conditioneaza cu certitudine formarea personalitatilor,
valorile pe care le sustinem si comportamentul pe care ni-l asumam. Totusi
socializarea se afla de asemeni la originea a Însasi individualitatii si libertatii noastre.

În cursul socializarii fiecare dintre noi dezvolta un sentiment de IDENTITATE si
capacitatea de gândire si actiune independenta.

Aceasta chestiune este ilustrata de exemplul învatarii limbajului. Nici unul
dintre noi nu inventeaza limbajul pe care îl învatam copii fiind si cu totii suntem
constrânsi de regulile fixe ale folosirii metodei lingvistice. Însa, În acelasi timp,
întelegerea unui limbaj reprezinta unul dintre factorii mentali care fac posibila
creativitatea si constiinta noastra de sine. Fara limbaj noi nu am fi niste fiinte
constiente de sine, si am trai mai mult sau mai putin în "aici si acum". Stapânirea
limbajului este necesara pentru constientizarea caracteristicilor noastre individuale
distinctive si pentru a stapâni practic mediul.

REZUMA l'

o .Conceptul de cultura reprezinta lma dintre cele mai importante notiuni ale
sociologiei. Cultura se refera la modalitatile de viata ale membrilor unei societati
sau ale grupurilor din cadrul unei societati. Ea include arta, literatura si pictura,
dar este totodata mult mai extinsa. Alte chestiuni culturale, de exemplu, sunt
portul, obiceiurile, planurile de munca si ceremoniile religioase.

€} Cultura reprezinta o parte importanta din ceea ce ne face umani. În calitate de
fiinte umane, însa, noi avem În comun si o mostenire biologica. Specia umana
si-a facut aparitIa ca urmare a unui îndelungat proces de evolutie genetica.
Fiintele umane fac parte din grupurile de mamifere superioare, primatele, cu
care au foarte multe în comun din punct de vedere fiziologic.
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€) Sociobiologia este importanta în primul rând din cauza felului în care întelege

comportamentul animal; ideil~ sociobiologilor referitoare la viata sociala
umana sunt însa speculative. Comportamentul nostru este influentat din punct
de vedere genetic, dar înzestrarea noastra genetica probabil, conditioneaza doar
potentialitatile comportamentului nostru, nu si continutul efectiv al activitatilor
noastre.

O Fiintele umane nu poseda instincte în sensul unor scheme complexe de
comportament ne studiat. Un set de reflexe simple, plus o gama de nevoi
organice, sunt caracteristici înnascute ale individului uman.

o Fonnele de comportament gasite în toate, sau practic toate, culturile se numesc
universalii culturale. Limbajul, prohibitia împotriva incestului, institutia
casatoriei, familia, religia si proprietatea reprezinta principalele tipuri de
universaliiculturale - dar în cadrul acestor categorii generale exista numeroase
variatii în privinta valorilor si modalitati1or de comportament între diferite
societati.

@ Învatarea caracteristicilor culturii noastre se poate realiza prin intermediul
procesului de socializare. Socializarea este procesul prin care, intrând în contact
cu alte fiinte umane, bebelusul neajutorat devine treptat o fiinta cunoscatoare,
constienta de sine, deprinsa cu modalitatile respectivei culturi.

fj Opera lui Sigmund Freud sugereaza ca, copilul mic învata sa devina o fiinta
autonoma doar atunci când învata sa echilibreze solicitarile mediului cu dorintele
presante care provin din inconstient. Capacitatea noastra de a fi constienti de
sine se bazeaza, în mod dureros, pe reprimarea impulsurilor inconstiente.

m Dupa G.B. Mead, copilul dobândeste întelegerea faptului ca este un agent separat
vazându-i pe ceilalti ca se comporta fata de el în maniera normala. Într-un stadiu
ulterior, atunci când începe sa participe la jocurile organizate, când învata
regulile jocului, copilul ajunge sa înteleaga "celalaltul generalizat" - valori
generale si reguli culturale.

CD Jean Piaget distinge mai multe stadii importante în dezvoltarea capacitatii
copilului de a întelege lumea. Fiecare stadiu implica dobândirea unor noi
aptitudini cognitive si depinde de încheierea cu succes a celui precedent. Con
form opiniei lui Piaget, aceste. stadii de dezvoltare cognitiva sunt trasaturi
univers ale de socializare.

m> Socializarea este un proces ce se desfasoara pe tot parcursul vietii. În fiecare

faza distincta a vietii exista tranzitii de realizat sau crize de depasit. Aceasta
include ideea de moarte, ca stadiu final al existentei.
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Pentru a întelege diversitatea culturilor umane, trebuie sa avem cunostinte despre
diferitele tipuri de societate care au existat de-a lungul istoriei. În acest capitol ne
vom ocupa de cele mai importante tipuri de societate premodema,concentrându-ne
asupra schimbarilor care au transformat lumea sociala în trecutul nu prea îndepartat.
Vom starui si asupra unui important eveniment global recent, ale carui consecinte
ne afecteaza în prezent pe toti: disparitia unui întreg tip de sistem social, societatile
din Lumea a Doua, sau comunismul sovietic.

Vom lua În considerare mai întâi câteva dintre primele forme de societate, ale
caror origini dateaza din cele mai vechi timpuri.

SOCIETATILE PRIMITIVE: vÂNA TORII SI CULEGA TORII

Cu mult timp În urma, fiintele umane au trait în societati de vânatori si
culegatori, mici grupuri sau triburi care adesea nu depaseau 30-40 de persoane.
Vânatorii si culegatorii îsi asigurau hrana din vânat, pescuit si culegerea plantelor
comestibile pe care le gaseau în natura. Aceste culturi continua sa existe în unele
parti ale lumii, cum ar fi anumite zone desertice din Africa si jungla braziliana sau
cea din Noua Guinee. Totusi, majoritatea culturilor vânatoresti si de culegatori au
fost distruse sau absorbite de raspândirea culturii occidentale, iar cele care mai
persista este putin probabil ca vor dainui În viitor. În prezent, în Întreaga lume mai
putin de un sfert de milion de oameni se Întretin din vânat si din cules, adica 0,001 din
populatia lumii (fig. 3.1.).

Daca le comparam cu societatile mari, în special cele modeme, cum ar fi Anglia
sau Statele Unite, în majoritatea grupurilor de vânatori si culegatori se gasesc prea
putine inegalitati. Bunurile materiale de care au nevoie sunt limitate la arme, unelte
pentru sapat si construit, capcane si ustensile de gatit. Astfel ca exista putine diferente
între membrii societatii, în privinta numarului sau felului posesiunilor materiale - nu
exista împartirea în bogati si saraci. Diferentele de pozitie sau rang tind sa fie limitate Ia
vârsta si sex: aproape totdeauna barbatii sunt vânatori, în timp ce femeile culeg plante
salbatice, gatesc si cresc copiii. Aceasta diviziune a muncii între barbati si femei este
totusi foarte importanta: barbatii tind sa domine pozitiile publice si ceremoniale.

"Vârstnicii" - cei mai batrâni si mai experimentati barbati ai comunitatii 
luau de regula deciziile importante în ce privea grupul. Dar asa cum bogatia membrilor
comunitatii difera prea putin, la fel si diferentele de putere sunt mult mai mici decât·
în alte tipuri de societate. Societatile de vânatori si culegatori erau de obicei
"patiicipative" - toti barbatii adulti se adunau atunci când se luau decizii importante
sau în momente de criza.
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Populatia:

10 milioane

Populatia:

350 milioane

Populatia:

3 miliarde

Figura 3.1. - Societatile de vânatori si culegatori
s-au restrâns pe masura ce populatia lumii crestea

10000î.Ch.

1500 d.Ch.

1960 d.Ch.

Sursa: Richard B. Lee si Irven de Vore (eds), Man the Hunter (Aldine de Gruyter, 1968), frontispiciu.

(3 miliarde = 3.000 milioane)
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Vânatorii si culegatorii nu hoinaresc Însa pur si simplu. Majoritatea au teritorii
fixe si migreaza cu regularitate În jurul lor an de an. Multe comunitati de vânatori si
culegatori nu au o componenta stabila; oamenii se muta dintr-o tabara Într-alta sau
grupurile se despart si se alatura altora pe acelasi teritoriu comun.

Pigmeii Mbuti

Dintre numeroasele descrieri ale unor societati de vânatori si culegatori despre
care s-a scris, ne vom ocupa de una singura, pentru a ilustra modul lor de viata:
societatea pigmeilor Mbuti, care traiesc Într-o regiune a Zairului, În Africa Centrala
(Tumbull, 1983). Mbuti locuiesc Într-o zona Împadurita, greu de patruns. Acestia
Însa cunosc bine padurea si se pot deplasa nestânjeniti. Exista apa din belsug si
sunt multe plante si animale salbatice care pot servi drept hrana. Locuintele lor nu
sunt permanente, ci sunt facute din frunze, puse pe un cadru din crengi. Ele pot fi
ridicate în câteva ore si abandonate, lucru pe care Mbuti îl fac În permanenta, durata
de sedere nedepasind mai mult de o luna Într-un loc.

Mbuti traiesc În grupuri mici, formate din patru-cinci familii. Componenta
grupurilor este constanta, dar oricare dintre membrii doreste poate sa paraseasca un
grup si sa se alature altuia. Nimeni nu "fuge" - nu exista sefi. Batrânii au totusi
datoria de a curma "zarva" (certurile), despre care pigmeii cred ca, nu este agreata
de spiritele padurii. Daca un conflict nu poate fi aplanat, membrii' grupului se despart
si se alatura altora.

Mbuti au fost studiati pentru prima data prin anii ' 60, pe când modul lor
traditional de viata era Înca intact. De atunci, ei au fost supusi unor presiuni con
tinue. Lumea din afara a patruns tot mai adânc În padure, iar Mbuti s-au lasat atrasi
de economia de piata a satelor de dincoio de'marginile padurii. Am prezentat modul
lor de viata la timpul prezent, dar el se afla de fapt pe cale de disparitie. Acelasi lucru
este În mare masura adevarat si pentru alte tipuri de mici societati traditionale, la
care ne vom referi în carte.

"Societatile îndestulate" originale?

Spre deosebire de Mbuti, majoritatea societatilor de vânatori si culegatori
existente si În prezent traiesc În zone sarace. Asemenea grupuri pot trai aproape de
nivelul de Înfometare, deoarece mediul înconjurator nu le asigura mai mult decât
un nivel de subzistenta minim. Vânatorii si culegatorii au fost de mult scosi din
zonele cele mai fertile ale lumii, iar faptul ca acum traiesc În conditii În care
supravietuirea este o lupta continua i-a facut pe unii cercetatori sa-si Închipuie ca
toti acesti oameni traiau În conditii de mari lipsuri materiale. Probabil ca nu asa
stateau lucrurile În trecut. Un renumit antropolog, Marshall Sahlins, i-a numit pe
vânatorii-culegatori "societatile Îndestulate originare", deoarece aveau mai mult
decât le trebuia casa-si satisfaca necesitatile (Sahlins, 1972). Vechii vânatori si
culegatori care traiau În regiunile cele mai bogate ale lumii nu trebuiau sa-si petreaca
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cea mai mare parte a zilei muncind, "angajati în procesul de productie". Multi
dintre ei munceau un numar mai mic de ore pe zi decât un lucrator dintr-o fabrica
sau într-un birou modem ..

Vânatorii si culegatorii nu prea sunt interesati de bogatiile materiale dincolo
de ceea ce este suficient pentru a le asigura nevoile de baza. Preocuparea lor funda
mentala se rezuma însa de regula la valorile religioase si la activitatile ceremoniale
si rituale. Multi vânatori si culegatori participa cu regularitate la ceremonialuri
elaborate si pot petrece mult timp pregatind îmbracamintea, mastile, vopselurile
sau alte obiecte sacre folosite în asemenea ritualuri .

.Unii autori, în special cei inf1uentati de sociologie, au perceput predominanta
vânatorii în aceste societati ca fiind legata de impulsurile general-umane catre

razboi, dar de fapt societatile de vânatori si culegatori par sa fie cât se poate de
pasnice. Uneltele folosite pentru vânatoare sunt arareori folosite pc post de arma
împotriva altor fiinte umane. Uneori au loc înfruntari între grupuri diferite, dar
acestea sunt de regula limitate si au loc putine accidente sau deloc. Razboiul, în
sensul modern al cuvântului, este complet necunoscut vânatorilor si culegatorilor,
care nu 'poseda razboiniCi specializati. Vânatoarea este, în sine, într-un anumit
sens, o importanta activitate colectiva. Indivizii pot pleca sa vâneze singuri, dar
aproape întotdeauna vor împarti vânatul- de exemplu, carnea unui porc mistret
cu restul grupului.

Vânatorii si culegatorii nu sunt doar oameni "primitivi", care nu prezinta
importanta studierea culturii lor ne permite sa vedem cu mai multa claritate ca
unele dintre institutiile noastre sunt departe de a fi trasaturi "firesti" ale vietii umane.
Desigur, circumstantele în care traiesc vânatorii si culegatorii nu sunt ideale, dar,
cu toate acestea, lipsa razboiului, lipsa inegalitatilor majon~ în bogatie si putere si
accentul pus mai degraba pe cooperare decât pe competitie ne amintesc ca lumea

creata de civilizatia modema industriala nuînseamna în mod necesar "progres".

SOCIETATILE PASTORALE SI AGRARE

Aproximativ acum douazeci de mii de ani, unele grupuri de vânatori si culegatori'
s-au apucat de cresterea animalelor domestice si de cultivarea unor loturi alese de
pamânt, ca mod de a-si câstiga existenta. Societatile pastorale sunt cele care cultiva
cereale (practica agricultura). Multe societati au avut economii mixte, pastorale si
agrare.

Societatile pastorale

În functie de mediul în care traiesc, pastorii cresc tunne de animale precum vite,
oi, capre, camile sau cai. Mai exista înca numeroase societati pastorale în lumea
moderna, concentrate în special în anumite zone din Africa, Orientul Mijlociu si
Asia Centrala. Aceste societati se afla de regula în regiuni unde exista pasuni bogate,
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'dar si în deserturi sau 'munti. Respectivele regiuni nu sunt propice agriculturii dar
contin suficienta hrana pentru cresterea animalelor.

Societatile pastorale migreaza de obicei între diferitele zone, în functie de
. schimbarile de anotimp. Întrucât transportul le este asigurat de animale, parcurg

distante mult mai mari decât vânatorii sau culegatorii. Datorita obiceiurilor lor
nomade, oamenii societatilor pastorale nu acumuleaza posesiuni materiale, desi modul
lor de viata este mai complex la capitolul material decât cel al vânatorilor si
culegatorilor. Întrucât domesticirea animalelor pennite o aprovizionare constanta cu
hrana, aceste societati sunt de regula mai numeroase decât comunitatilede vânatori
si culegatori. Unele societati pastorale numara un sfert de milion de membri sau
chiar mai mult.

Întinzându-se, asa cum se întâmpla adesea, pe suprafete mari de teritoriu, se
poate întâmpla ca pastorii sa vina în contact cu alte grupuri. Ei fac adesea comert
dar pot de asemenea, sa aiba loc si conflicte. Multe societati pastorale au fost pasnice,
dorind doar sa-si îngrijeasca turmele si sa respecte ceremonialurile rituale ale
comunitatii. Altele au fost însa s-au pronuntat razboinice, realizându-si constant
supravietuirea prin jefuirea altora dar si prin cresterea animalelor. În societatile
pastorale exista mari inegalitati în functie de bogatie si putere fata de comunitati1e
de pastori si c:ulegatori. În mod special sefii, capeteniile razboinice si conducatorii
de trib detin adesea o considerabila putere personala .

. O descriere clasica a societatii pastorale este cea data de E.E. Evans-Pritchard,
care a studiat tribul Nuer, din sudul Sudanului (Evans-Pritchard, 1940). Supnivietuirea
tribului Nuer depinde în principai de cresterea vitelor, desi ei cultiva si cereale. Oamenii
traiesc în sate la distante de zece si tTeizeci de kilometri unul de altul. În anii '30, când
Evans-Pritchard a facut acest studiu, populatia Nuer nwnara cam 200.000 de indivizi.
Toti vorbeau aceeasi limba si respectau aceleasi obiceiuri, dar nu exista ciautoritate

politica centrala sau vreo fonna de guvernare. Populatia Nuei"este împa11itaîn triburi,
care colaboreaza uneori între ele, dar locuiesc mai mult separat.

Fiecare trib poseda pamântul sau, împartirea fiind marcata de obicei prin
cursurile de apa. Populatia Nuer nu acorda o însemnatate deosebita pamântului
decât ca loc unde-si pot creste vitele. O parte din an, în sezonul secetos, locuiesc în
tabere lânga ochiurile de apa. Îndeletnicirea populatiei Nuer este legata de cresterea
vitelor, care sunt, în multe privinte, punctul central al culturii lor. Ei manifesta un
profund dispret pentru populatiile învecinate, care au vite putine sau deloc. Fiecare
faza majora a vietii - nasterea, maturizarea, casatoria si moartea este marcata de
ritualuri legate de vite. Barbatii poarta adesea numele boilor lor favoriti, iar femeile
pe cele ale vacilor preferate.

Triburile Nuer pornesc adesea la razboi unulîmpotliva altuia, iar lmeoli formeaza
aliante împotriva strainilor. Asa cum traiesc pentru vite, la fel se lupta pentru ele,
pedepsindu-i, de exemplu, pe vecinii Dinka, alta societate pastorala, pentru furtul
turmelor. Confonn unei zicale a populatiei Nuer: "Mai multi oameni au murit pentru
o vaca decât din orice alt motiv."
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Societatile agrare

Societatile agrare au aparut în acelasi timp cu cele pastorale. La un moment
dat, grupurile de vânatori si culegatori au început sa-si semene propriile lor culturi, în
:oc sa le culeaga pur si simplu pe cele crescute în salbaticie. Aceasta practica s-a
iezvoltat, devenind ceea ce se numeste astazi "horticultura", în care mici gradini sunt
:ultivate cu ajutorul unor instrumente simple de sapat. Multe populatii din lume
:nca se bazeaza în primul rând pe horticultura pentru a-si câstiga traiul (fig. 3.2.

::.ratacum s-a mentinut modul de viata agricol în lumea moderna.)

Figura 3.2. - Continuitatea modului de viata agrar în societatile indu~trializate:
:::rocentajul fortei de munca în agricultura, 1990

Procentajul fortei de munca din agricultura:
-

'\"epal
Ruanda

t~ganda

'::tiopia

3anglades

Societatile industrializate:

_~ustralia

.apoma

Germania

Canada

Statele Unite

:\Iarea Britanie

91,7

91,3-
_ 80,9

_74,5
68,5

i,o'sa: Nikos Alexandrotos (ed.) WorId Agriculture: Towards 2010: An FAO Study, 1995

La fel ca pastoritul, horticultura ofera o rezerva de hrana mai sigura decât ar fi
:'ost posibil prin vânat si cules si de aceea poate întretine comunitati mult mai
:1Umeroase.Întrucât nu sunt într-o continua miscare, populatiile care-si câstiga traiul
din horticultura pot acumula stocuri mai mari de averi materiale decât comunitatile
de vânatori si culegatori. O data ce grupurile s-au stabilit în anumite zone, comertul
si legaturile politice regulate se pot dezvolta între sate separate. Comportamentul
~azboinic este comun în societatile horticole, desi nivelul de violenta tinde sa fie mai
~)Utinpronuntat decât în unele grupuri pastorale. Cei care cultiva pamântulnu sunt
de regula, îndemânatici în arta razboiului; pe de alta parte, membrii triburilor nomade
se pot aduna laolalta constituind adevarate armate de jefuitori.
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Sa luam ca exemplu, tribul Gururumba din Noua Guinee, de nu mai mult de o
mie de locuitori t:aspânditi în sase sate (Newman, 1965). În fiecare sat exista mai
multe gradini, despartite de garduri. Loturile apartin diferitelor familii, în interiorul
acestor garduri. Toata lumea, adulti si copii, este implicata în procesul de îngrijire a
loturilor, desi barbatii si femeile au în grija fiecare tipuri diferite de fructe si legume.
Fiecare familie are mai multe loturi si cultiva diferite plante în anumite perioade din
an, asigurând astfel o provizie de hrana constanta. Cultura Gururumba are un sistem
ceremonial complicat de schimburi de daruri între familii, prin care se poate obtine
prestigiul în cadrul comunitatii. Astfel, populatia detine gradini în care se cultiva
plante pentru nevoile zilnice si alte loturi, în care cultiva rasaduri "de prestigiu".
Rasadurile "de prestigiu" sunt mult mai bine îngrijite decât cele obisnuite.

Gururumba mai cresc si porci, care nu sunt îngrasati pentru a fi mâncati, ci ca
daruri de schimb, menite sa câstige un statut superior în cadrul comunitatii. O data
la câtiva ani are loc o mare sarbatoare cu carne de porc, în cursul careia sute de
porci sunt sacrificati, gatiti si oferiti în dar. Ca si în grupurile pastorale, în rândul
tribului Gururumba exista diferente de egalitate decât în culturile de culegatori si
vânatori. Capeteniile si sefii de trib joaca un rol important si exista deosebiri
substantiale între bogatiile materiale ale oamenilor.

CIVILIZA TIILE PREINDUSTRIALE SAU
STATELE TRADITIONALE

Aproximativ dupa anul 6000 î.Ch. gasim Ulmele unor societati mai mari decât
existasera pâna atunci si care nu se aseamana cu tipurile primitive (Gurns si Ralph,
1974). Aceste societati se bazau pe dezvoltarea oraselor, dovedeau pronuntate
inegalitati în repartizarea bogatiei si a puterii si se asociau cu conducerea de catre
regi sau împarati. Deoarece foloseau scrierea; iar stiinta si arta erau în plina dezvoltare
acestea, slmt numite adesea civilizatii. Dar întrucât ele au dezvoltat forme de guvernare
mai coordonate decât orice alte fonne de societate anterioara, pentru a le denumi se
foloseste termenul de state traditionale.

Majoritatea statelor traditionale erau totodata imperii; ele ajungeau la asemenea
dimensiuni prin cucerirea si incorporarea altor popoare (Eisenstadt~ 1963; Classen
si Skalnik, 1978; Kautsky, 1982). Acesta este cazul, de exemplu, Chinei traditionale
si a Romei antice. La apogeul sau, în secolul I d.Ch., Imperiul roman se întindea din
Britania, în nord-vestul Europei, pâna dincolo de Orientul Mij 1,0ciu. Imperiul chinez,
care a dainuit peste doua mii de ani, pâna în pragul secolului nostru, acoper~a cea
mai mare parte a regiunii de platou din estul Asiei, ocupata în prezent de China
moderna. Astazi nu mai exista state traditionale în lume. Desi câteva, cum ar fi
China si Japonia, au ramas mai mult sau mai putin intacte si dupa începutul secolului
XX, toate au fost distruse ori s-au dizolvat în sisteme moderne.
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Cele mai timpurii state traditionale au aparut în Orientul Mijlociu, de regula în
zone fertile de-a lungul unor fluvii (vezi fig. 3.3.). Imperiul chihez s~aformat în preajma
anilor 2000 î.Ch., într-o vreme când state putemice se gaseau pe teritoriul Indiei si
Pakistanului actual. Câteva state traditionale de mari dimensiuni existau în Mexic si

în America Latina, cum ar fi aztecii în PeI?-insulamexicana si incasii în Peru. Statul
incasilorfusese înfiintat cam cu un secol înainte de sosirea aventurierului spaniol
Pizzaro, care a descins în America de Sud în 1535 doar cu un mic grup de soldati.

Prin încheierea de aliante cu alte triburi bastinase ostile incasilor, Pizzaro a putut
provoca în scurt timp decaderea statului Inca, cerând alipirea acestuia Ia Spania. Aceasta
a fost una dintre primele întâlniri dintr-o lunga serie, a influentelor occidentale cu
statele traditionale, care aveau sa duca pâna la urma la disparitia lor totala.

Maiasii

Vom lua ca exemplu de stat traditional cea de-a treia civilizatie americana, cea
a maiasilor, stabilita în peninsula Yucatan din Golful Mexic. Civilizatia Maya s-a
dezvoltat între anii 300 si 800 î.Ch. Maiasii au construit centre religioase, le-au
înconjurat cu locuintele lor, toate construite din piatra. Altarele religioase aveau
forma unor mari piramide, în vârful fiecareia fiind câte un templu. La Tikal, cea
mai mare dintre piramide, orasul dimprejur gazduia cam 40.000 de locuitori. Era
principalul centru administrativ - efectiv orasul-capitala - al statului maias.

Societatea maiasa era condusa de o clasa aristocrata de preoti-razboinici. Ei
erau cei mai înalti demnitari în societate, si totodata conducatori militari, care duceau
încontinuu razboaie cu grupurile din preajma. Majoritatea populatiei era formata
din tarani, toti fiind obligati sa dea o parte din produsele lor conducatorilor lor
aristocrati, care traiau în conditii oarecum mai luxoase.

Nu se stie cu siguranta de ce a disparut civilizatia Maya, probabil ca a fost
cucerita de triburi învecinate. Se presupune însa ca în vremea sosirii spaniolilor,
statul maias disparuse deja de mult.

Trasaturile statului traditional

Statul traditional reprezinta singurul tip de societate existent în istorie înaintea
aparitiei industrialismului modem, în care o mare parte a populatiei nu era direct
implicata în obtinerea hranei. În comunitatile de vânatori si culegatori, ca si în
societatile pastorale si agrare, exista o diviziune a muncii destul de simpla. Cea mai
importanta separare a sarcinilor era cea dintre barbati si femei. În statele traditionale,
dimpotriva, exista un sistem ocupational mai complex. Se mentinea diviziunea stricta
a muncii în functie de sex, activitatile femeilor fiind în principal restrânse la casa si
câmp. Totusi, în rândul barbatilor s-a observat o pondere a meseriilor specializate,
cum ar fi cea de negustor, curtean, administrator guvernamental si soldat. .

Mai exista si o diviziune de baza a claselor, între grupurile aristocrate si restul
populatiei. Conducatorul era seful "clasei stapânitoare", care mentinea dreptul exclusiv

de a detine pozitiile sociale înalte. Membrii acestei clase traiau de regula, confortabil.
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Marea masa a populatiei, pe de alta parte, se descurca însa foarte greu. Posesiunea de
sclavi era o trasatura comuna a acestor societati.

Câteva state traditionale au fost constituite în special prin comert si erau de
aceea conduse de negustori, dar majoritatea fusesera întemeiate prin cuceriri militare
sau presupuneau o structura substantiala de forte armate (McNeill, 1983, Mann,
1986). Statele traditionale au cunoscut dezvoltarea annatei profesioniste, anticipând
tipurile moderne de organizare militara. Anuata romana de exemplu, era alcatuita
dintr-un grup de barbati cu un înalt grad de disciplina, bine antrenati si care a stat la
baza expansiunii Imperiului roman. În statele traditionale gasim de asemenea
începuturile mecanizarii razboiului. Sabiile, lancile, scuturile si echipamentul de
asediu detinut de annata romana erau produse de catre mestesugari specializati. În
razboaiele dintre statele traditionale ca si între aceste state si triburile "barbare",
ranile mortale erau mult mai frecvente decât fusesera vreodata mai înainte.

PRIMELE TIPURI DE SOCIETATE UMANA

Perioada

50.000 î.Ch. pâna în prezent
(actualmente în curs de
disparitie totala)...
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LUMEA MODERNA: SOCIETATILE INDUSTRIALIZATE

~ Statele traditimiale au disparut cu desavârsirc; desi societatile d.e vânatori si

culegatari,pastorale si agrare cantinua sa existe în unele regiuni, ele se gasesc daar
pe teritorii relativ izolate si, în majaritatea cazurilar, chiar si aceste ultime exemple
de supravietuire sunt în curs de dezintegrare. Ce anume a dus la distrugerea farmelor
de sacietate care au daminat întreaga istarie pâna acum daua sute de ani? Raspunsul,
într-un singur cuvânt, este INDUSTRIALIZAREA, aparitia productiei cu ajutarul
masinii, bazata pe falasirea unar resurse de putere neînsufletite (cum ar fi aburul sau
electricitatea). SOCIETATILE INDUSTRIALE (numite uneari pur si simplu
"sacietatile modeme") sunt cu tatul diferite de arice tip anteriar de ardine sociala,
iar dezvaltarea Iar are cansecinte care se întind dincala de originile Iar europene.

Industrializarea a aparut în Anglia în secolul al XVIII-lea, ca rezultat al Revalutiei
Industriale, rezultat al unui întreg camplex de schimbari tehnalagice care au afectat
mijlaacele prin care aamenii îsi câstigau existenta. Aceste schimbari au inclus inventia
unar masini nai (cum ar fi masina de filat si de tars punerea resurselar energetice (în
special cea a apei si a aburului) în slujba praceselar de praductie si falasirea stiintei
pentru îmbunatatirea metadelar de productie. Si cum inventiile si descaperirîle dintr-un
dameniu provaaca la rândullar altele în diferite damenii, pasul inavatiei tehnalagice
în sacietatile industrializate este extrem de rapid, în camparatie cu sistemele sociale
traditianale.

Chiar si în cele mai avansate dintre sacietatile traditionale, majoritatea
aamenilar erau implicati în cultivarea pamântului. Nivelul relativ scazut al
dezvaltarii tehnolagice nu permitea decât unei mici minoritati sa se elibereze

de a~ligatiile praductiei agricale. Dimpotriva, a prima trasatura a societatilar
industrializate de azi este aceea ca majoritatea populatiei lucreaza în fabrici,
birauri sau magazine si nu în agricultura. Peste 90% din populatie lacuieste la
oras, acalO' unde se gasesc majoritatea slujbelor sau noi lacuri de munca. Orasele
importante sunt cu mult mai mari decât asezarile urbane ce se gaseau în
civilizatiile traditianale. În aceste orase, viata sociala devine mai impersonala
si ananima decât înainte, iar multe dintre întâlnirile noastre zilnice sunt mai
degraba cu straini, decât cu persoane pe care le cunoastem. Organizatiile de
mare întindere, cum ar fi carporatiile de afaceri sau agentiile guvemamentale,
ajung sa influenteze practic viata tuturar aamenilar.

O alta trasatura a societatilor mademe se refera la sistemele lor politice, care
sunt mai dezvaltate si mai intense decât farmele de guvemamânt din statele
traditionale. În civilizatiile traditionale, autoritatile politice (monarhi si împarati)
nu au a influenta directa asupraabiceiurilor si cutumelor majoritatii supusilor Iar,
care traiesc în sate si asezari independente. O data cu industrializarea, transportul
si camunicatiile au devenit mult mai rapide, ducând la farmarea unei comunitati
"natiQnale" mult mai integrate.
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Societatile industriale au fost primele State-natiuni. Statele-natiuni sunt
comunitati politice, delimitate Între ele prin granite clar marcate, si nu prin vaga
zona de frontiera care separa statele traditionale. Guvernele statelor-natiuni au
puteri sporite în multe privinte ale vietii cetatenilor lor, stabilind legi care se
aplica tuturor celor care locuiesc în interiorul respectivelor granite. Marea Britanie
este stat-natiune, asa cum sunt de fapt toate celelalte societati din lumea
contemporana.

Aplicarea tehnologiei moderne nu s-a limitat Însa câtusi de putin la un proces
pasnic de dezvoltare economica. Înca din cele mai timpurii faze ale industrializarii,
procesele moderne de productie au fost puse În slujba fortei annate, iar aceasta a
modificat semnificativ modalitati le de a duce razboaie, creând anne si moduri de
organizare militara mult mai avansate decât cele din culturile preindustriale.
Împreuna, puterea economica superioara, coeziunea politica si superioritatea militara
explica irezistibila extindere a modului de viata occidental în întreaga lume, de-a
lungul ultimelor doua secole.

Marea Britanie ca exemplu de societate industrializata

Marea Britania este una dintre cele peste doua sute de state-natiune existente
în lume azi. Este mica în comparatie cu alte state actuale, atât ca suprafata cât si
ca numar de locuitori. Marea Britanie are 58 de milioane de locuitori. Germania,
alta tara industrializata, are 8 l de milioane, Japonia 125 de milioane, iar Statele
Unite 258 de milioane. Desi cu o populatie relativ redusa, Marea Britanie are
totusi mai multi locuitori decât a avut întregul Imperiu roman în perioada sa de
maxima în întindere, ceea ce ne arata ca lumea este mult mai populata decât acum
doua mii de ani.

Caracterul industrial al Marii Britanii este demonstrat de micul numar de

oameni care lucreaza în agricultura, mai putin de 2% din întreaga forta de munca.
Ca si alte state industrializate, Marea Britanie importa o serie de articole
alimentare din întreaga lume: ceai din Asia de Sud, mere din Noua Zeelanda,
vin din Franta si mii de alte articole alimentare din alte tari. Totusi, cei 2% lucratori
agricoli produc mai mult 'decât suficient pentru a hrani întreaga populatie a
Marii Britanii.

Daca luam în consideratie venitul mediu pe cap de locuitor, Marea Britanie
nu este o tara bogata, fata de alte natiuni industrializate. În ordinea tarilor
industrializate se afla abia pe locul 21. Elvetia e prima, Luxemburg a doua, iar
Japonia a treia. Totusi, britanicii sunt foarte bogati, fata de masa populatiei din
societatile premoderne, cât si fata de majoritatea tarilor din Lumea a Treia din
vremurile noastre. Marea Britanie este ceea ce se numeste uneori o societate din
Lumea Întâi, diferita de cele din Lumea a Doua si a Treia. De acestea ne vom
ocupa În continuare.
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SOCIETATILE DIN LUMEA ÎNTÂI, A DOUA SI A TREIA

Originile diviziunii

Începând din secolul al XVII-lea si pâna în secolului al XX-lea, tarile occidentale
au înfiintat colonii înnumeroase zone, ocupate pâna atunci de societati traditionale,
folosindu-si superioritatea fortei militare acolo unde era necesar. Desi practic toate
aceste colonii si-au obtinut pâna a~um independenta, procesul de colonizare a fost
esential în formarea hartii sociale a lumii, asa cum o cunoastem azi. În unele regiuni,
cum ar fi America de Nord, Australia si Noua Zeelanda, care erau slab populate de
comunitati de vânatori si culegatori, europenii au devenit populatia majoritara. În
altele, printte care si o buna parte din Asia, Africa si America de Sud, populatia
locala a ramas majoritara.

Societatile din primul dintre aceste tipuri, inclusiv Statele Unite, au devenit
industrializate. Cele din categoria a doua sunt în majoritate la un nivel al dezvoltarii
industriale mai scazut si sunt adesea denumite societati din Lumea a Treia. Asemenea
societati includ China, India, majoritatea tarilor africane, (cum ar fi Nigeria, GI)ana si
Aigeria) sau tari din America de Sud (de ex.: Brazilia, Peru si Venezuela). Întrucât
multe dintre ele sunt situate la sud fata de Statele Unite si Europa, ele sunt denumite
uneori colectiv ca Sudul, spre a fi deosebite de Nordulmai bogat, industrializat.

Termenul "Lumea a Treia" a reprezentat la început o parte a unor trasaturi
stabilite pentru a diferentia cele trei tipuri majore de societate existente în primii ani
ai secolului XX. Tarile din Lumea În.tâi erau (si înca mai sunt) statele industrializate
din Europa, Statele Unite, Australasia (Australia, Noua Zeelanda, Tasmania si
Melanezia) si Japonia. Majoritatea societatilor din Lumea Întâi au sisteme de

guvernamânt multipartite, parlamentare. Societatile din Lumea a Doua însemnau
societatile comuniste din ceea ce era Uniunea Sovietica (URSS) si Europa de Est,
cuprinzând Cehoslovacia, Polonia, Gennania de Est si Ungaria. Societatile din Lumea
a Doua aveau economii cu planificare centralizata, care nu permiteau dezvoltarea
proprietatilor particulare sau initiativa economica competitiva.

Uniunea Sovietica - tip de societate din Lumea a Doua

Uniunea Sovietica avea o forma distincta de organizare sociala, politica si
economica. Era esentialmente o organizare unionala, alcatuita dintr-o diversitate
de natiuni si grupuri culturale diferite. Cea mai mare dintre ele era ocupata de
Rusia, iar rusa era limba oficiala a tarii. Se vorbeau însa si multe alte limbi, cum ar
fi lituaniana,· germana, araba si georgiana.

Uniunea Sovietica era condusa de Partidul Comunist. Bazat pe o versiune a
marxismului (vezi cap. 1), comunismul sovietic era un sistem deguvernare
monopartita. Partidul Comunist domina atât sistemul politic cât si cel economic.
Tarile din Lumea Întâi sunt capitaliste si au economii de piata: firmele de afaceri
sunt proprietate privata si se afla în concurenta unele cu altele pentru a-si vinde
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produsele consumatorilor. Dimpotriva, în Uniunea Sovietica si în Europa de Est,
cea mai mare parte din industrie si agricultura era în proprietatea statului si destul
de putine afaceri erau particulare.

Urmând învataturile lui Marx, conducatorii comunisti credeau ca un sistem de
productie bazat pe proprietatea colectiva ar putea deveni mai prosper decât sistemul
liber de piata occidental. S-a dovedit însa contrariul. Uniunea Sovietica si societatile
est-europene au fost ineficiente economic si au avut o conducere politica autoritara,
iar aceste limite au dus la prabusirea lor (pentru infonnatii suplimentare, vezi cap. 13).

O data cu colapsul comunismului în 1989, Uniunea Sovietica s-a dezmembrat,
Rusia a devenit din nou un stat separat, asa cum fusese înainte de Revolutia din
1917 si un mare numar de alte regiuni s-au desprins pentm a forma state-natiune
independente, cum ar fi Ucraina, Georgia si Lituania etc.

Timp de aproximativ 75 de ani, istoria lumii a fost afectata de o rivalitate
globala Între Uniunea Sovietica si tarile est-europene pe de-o parte si societatile
capitaliste occidentale si Japonia pe de alta. Astazi aceasta rivalitate a disparut. O

data cu sfârsitul "razboiul rece" si dezintegrarea eomunisn:llIluiîn fosta URSS si
Europa de Est, Lumea a Doua a dispamt pur si simplu.

Sfârsitul Lumii a Doua

Rusia si celelalte foste societati din Lumea a Doua sunt azi pe cale de a-si
forma un sistem de piata competitiv, asemanator celui din tarile accidentale. Ele

. încearca de asemenea sa-si constmiasca institutii politice democratice bazate pe
modelele occidentale.

Ceea ce se întâmpla în Rusia si în celelalte tari ex-comuniste poate parea fara
legatura cu viata oamenilor din Marea Britanie. Dar aceasta e o parere înselatoare.
La fel ca si toate celelalte societati industrializate, Marea Britanie este tot mai mult
implicata într~o economie globala, astfel încât evenimente din alte parti ale lumii
au efecte imediate asupra propriilor ei activitati. De exemplu, de ceea ce se întâmpla
în fosta Uniune Sovietica poate depinde de obtinerea unei slujbe bune sau chiar
orice slujba, dupa tenninarea colegiului. Aceasta întrucât perpetuarea prosperitatii
economice depinde de conditiile economice stabile din lumea întreaga. Daca Rusia
se va putea dezvolta economic si politic, comertul cu Marea Britanie va fi benefic
pentru ambele tari. Daca ar avea loc însa o prabusire economica în societatile din
fosta Uniune Sovietica, consecinte dezastruoase s-ar rcpcrcuta si asupra stabilitatii
sociale si economice din alte societati.

Societatile din Lumea a Treia

Tennenul de Lumea a Treia (inventat de demograful francez Alfred Sauvy) a
devenit un mod conventional de referire la societatile mai putin dezvoltate, dar în
unele privinte nu este satisfacator. Aceasta etichetare face sa para ca societatile
respective sunt total separate de tarile industrializate, ca fac parte dintr-o alta lume.
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Dar nu este adevarat: societatile din Lumea a Treia sunt de multa vreme legate de
tarile industrializate si invers. Ele au aparut ca unnare a colonializarii (vezi fig.
4.3) si datorita legaturilor comerciale pe care si le-au creat cu statele occidentale. În
schimb, conexiunile pe care Occidentul le-a stabilit cu alte parti ale lumii le-au
afectat vizibil propria dezvoltare. De exemplu, faptul ca exista o numeroasa populatie
de negri în Statele Unite si în Brazilia este rezultatul "comertului cu oameni"
(comertul cu sclavi) desfasurat cu colonisti.

Majoritatatea societatilor din Lumea a Treia se afla în zone care au fost supuse
regimului colonial în Asia, Africa si America de Sud. Una sau doua mai sunt colonii
înca (Hong Kong a ramas colonie britanica pâna în 1997, cu angajamentul de a ceda
controlul catre China în acel an). Câteva regiuni colonizate au câstigat independenta
mult mai devreme, cum ar fi Haiti, care a devenit prima republica autohtona cu
populatie de culoare neagra în ianuarie 1804. Coloniile spaniole din America de
Sud si-au cucerit independenta în 1810, în timp ce Brazilia s-a desprins de Portugalia
în 1822.

Unele tari, care nu au fost niciodata conduse de altele europene, au fost totusi
putemic influentate de relatiile coloniale, cel mai notabil exemplu fiind China. Prin
forta annata, China a fost obligata începând din secolul al XVII -lea sa întretina legaturi
comerciale cu puterile europene, în timp ce europenii se ocupau de guvemarea anumitor
regiuni, inclusiv a câtorva porturi de prima importanta. Hong Kong a fost ultimul
dintre ele. Majoritatea natiunilor din Lumea a Treia au devenit state independente abia
dupa cel de-al doilea razboi mondial, adesea în unna unor sângeroase lupte anticoloniale.
Printre exemple se pot cita India, câteva tari asiatice (Bunna, Malaesia si Singapore)
si tari din Africa (Kenia, Nigeria, Zair, Tanzania si Algeria).

Desi pot include populatii care traiesc înca dupa modelul traditiopal, tarile din
Lumea a Treia sunt diferite de fonnele timpurii de societate traditionala. Sistemele
lor politice sunt modelate dupa sisteme înfiintatemai întâi în societatile occidentale,
adica sunt state-natiuni. În timp ce majoritatea populatiei traieste înca în zonele rurale,
multe astfel de societati trec printr-un proces rapid de dezvoltare urbana. Desi
agricultura ramâne activitatea economica principala, recoltele sunt produse adesea

pentru a fi vândute mai curând pe pietele lumii si mai putin pentru consumul local.
Conditiile de trai sunt dintre cele mai sarace în aceste societati si s-au deteriorat

mult În decursul ultimilor ani. S-a estimat ca în 1993, 1,2 miliarde de oameni din

tarile Lumii a Treia traiau în saracie, adica aproape un sfert din populatia lumii.
Aproximativ o jumatate dintre saracii lumii traiesc în Asia de Sud, în tari ca India,
Bunna si Cambodgia. Cam o treime sunt concentrati în Africa. Ceilalti se afla în
Al1).erica Centrala si de Sud. Între 1984 si 1994 standardele de viata au scazut în
Africa cu 2% anual. Somajul a crescut cu 400%, ajungând azi la peste 100 milioane
de someri. Africa subsahariana se confrunta totodata si cu o criza a datoriei externe.
Datoria ei totala a crescut de peste trei ori. Platile în contul datoriei exteme pe care
le fac guvemele africane în fiecare an se ridica la de peste patru ori suma cheltuita
pentru sanatate si civilizatie.
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Figura 3.4. - Colonizarea europeana a Africii: harta de la începutul secolului XX-în
care apar "posesiunile" puterilor europene începând din secolul al XVIII-lea
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India ca exemplu de tara din Lumea a Treia

India si China reprezinta cele mai mari tari din lume în privinta numarului de
locuitori. India are 900 milioane de locuitori. China are 1,2 miliarde, adica de 22 de
ori mai mult decât Marea Britanie. India a fost colonizata de Anglia cu doua secole
în unna, devenind parte a Imperiului Britanic. Tara si-a câstigat independenta dupa
cel de-al doilea razboi mondial, dar s-a divizat în doua: Pakistanul, predominant
islamic, s-a desprins de partea principala a Indiei, dominata de hinduisl11.
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India ramâne o tara preponderent agrara: 33% din forta de munca este în
agricultura. Rata medie' de viata este superioara celei din multe tari în curs de
dezvoltare, dar cu mult sub cea a natiunilor industrializate. Media de viata atât
pentru barbati cât si pentru femei în India în 1996 era de 63 de ani; în Marea Britanie
ea este în prezent de 74 de ani pentru barbati si 79 pentru femei; în Japonia, unde
oamenii par sa traiasca mai mult decât oriunde în lume, este de 77 de ani pentru
barbati si 83 pentru femei ..

Spre deosebire de majoritatea tarilor din Lumea Întâi, India este o societate a
carei populatie creste înca vertiginos. Cresterea populatiei supune la un efort enorm
resursele economice si educationale. Doar 50% din populatia Indiei este alfabetizata
(fata de 99% în Anglia). Multi oameni s-au mutat din zonele rurale în orase în
ultimii 30 de ani. Orasele indiene ca Delhi, Calcutta si Bombay sunt suprapopulate,
iar multi locuitori dorm pe strazi si sunt someri.

Si totusi ar fi o greseala sa ne imaginam India ca "târându-se", pur si simplu,
dupa statele occidentale. Ea poseda o cultura vasta si diversa, mostenire a
îndelungatei sale istorii ca si civilizatiei traditionale. De asemenea, în prezent tara
trece printr-un proces rapid de dezvoltare economica. India adaposteste un mare
numar de saraci, care~si duc cu greu existenta cotidiana. Dar ea are si milioane de
oameni bogati si industrii prospere, inclusiv de înalta tehnologie. Orasele ei sunt
suprapopulate, dar au si zone rezidentiale la fel de elegante ca oricare altele din
tarile din Lumea Întâi. -

Saracia din Lumea a Treia

În majoritatea societatilor din Lumea a Treia, saracia tinde sa capete formele
cele mai dramatice în zonele rurale. Malnutritia, analfabetismul, media scazuta de
viata si conditiile mizere de locuit sunt de regula cele mai accentuate la tara.
Majoritatea saracilor se gasesc acolo unde lipseste pamântul arabil, productivitatea
agriculturii este scazuta, iar seceta si inundatiile sunt fenomene obisnuite. De obicei,
femeile sunt mai dezavantajate decât barbatii. Ele se confnmta cu probleme culturale,
sociale si economice mai des decât barbatii care sunt lipsiti de drepturi. De exemplu,
ele muncesc un numar mai mare de ore, iar acolo unde sunt salariile lor sunt mai
mlCl.

Saracii din tarile Lumii a Treia traiesc în conditii aproape de neimaginat pentru
britanicii de rând Sau locuitorii altor societati industrializate. Multi nu au locuinte
pennanente, în afara unor adaposturi din carton sau din deseuri de lemn. Nu'au apa
curenta, il1st<tlatiisanitare sau electricitate. Cu toate acestea, exista însa milîoane de
saraci în Marea Britanie, Europa si Statele Unite si exista o legatura între saracia din
aceste societati si saracia globala. Aproape jumatate dintre saracii din Statele Unite,
de exemplu, provin din Sud. Aceasta se refera la descendentii sclavilor negri adusi
cuforta în urma cu secole, cât si la mai recentii emigranti, sositi din America Latina,
Asia etc.'
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TARILE RECENT INDUSTRIALIZATE

În timp ce majoritatea tarilor din Lumea a Treia, care nu este unitara, sunt cu
mult în urma societatilor occidentale, câteva dintre ele s-au Înscris deja cu succes în

procesul industrializarii. Ele sunt uneori denumite tari recent dezvoltate (TRD) si
includ: Brazilia si Mexicul în America de Sud, cât si Hong Kong, Coreea de Sud,

Singapore si Taiwan În Asia de Est. Rata cresterii economice a unora dintre celemai
prospere TRD, precum Taiwanul; este de câteva ori mai mare decât a economiilor
industrializate occidentale. În 1968 nici o tara din Lumea a Treia nu figura În topul
primilor 30 de exportatori din lume, dar dupa 25 de ani Hong Kong si Coreea de Sud
se aflau printre primele 15.

TRD asiatice au aratat în anii '90 cele mai ridicate nivele ale prosperitatii
economice. Ele investesc în strainatate si promoveaza totodata cresterea economica
în propria lor tara. Productia de otel a Coreei de Sud s-a dublat în ultimii zece ani,
iar industriile constructoare de nave si electronica se situeaza printre liderii mondiali.
Singapore este pe cale de a deveni principalul centru financiar si comercial din
Asia de Sud-Est. Taiwan este o prezenta importanta în industria manufacturiera si
electronica. Toate aceste evolutii auafectat direct Marea Britanie, a carei cota globala
de productie de oteI a scazut dramatic în ultimii 30 de ani.

Modul de viata se schimba rapid în aceste societati. Tarile cele mai prospere
dintre cele asiatice se avânta cu entuziasm într-o noua lume a societatii de consum.

Un cetatean prosper din Asia arata cam asa: are camasi si cravate de la
Ferragame, poarta un ceas Rolex sau Cartier, are o geanta diplomat Louis Vuitton"
semneaza cu un stilou Montbanc, se duce Ia serviciu într-un BMW stralucitor,

vorbeste tot timpul Ia telefonul celular Motorola, îsi depune economiile pe cartile
de credit American Express, caIatoreste în Singapore cu Airlines, poseda un
apartament în oras si o casa la tara. (Naisbitt, 1995, p. 31).

Bunastarea si consumul exagerat coexista cu formele traditionale de casatorie
si familie, iar uneori cu sistemul limitat de viata de tara si cu saracia.

SCHIMBAREA SOCIALA ASTAZI: GLOBALIZAREA

Priviti Îndeaproape gama de produse oferi te spre vânzare data viitoare când
intrati într-un magazin local sau supermarket. Diversitatea de bunuri pe care am
ajuns în Occident sa o consideram drept fireasca pentru orice persoana capabila
sa si-o cumpere cu bani, depinde de conexiuni economice incredibil de complexe
care se întind asupra lumii întregi. Produsele expuse au fost fabricate în sau
folosesc ingrediente sau parti dintr-o suta de tari diferite. Toate acestea trebuie sa
fie transportate cu regularitate de la un capat Ia altul al Pamântului, necesitând un .
flux continuu de informatie pentru a coordona milioanele de tranzactii care au
loc zilnic.
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:; "Pâna în zilele noastre, scria antropologul Peter Wersley, societatea umana nu
c. existat de fapt" (Wersley, 1984, p. 1), întelegând prin aceasta ca abia în vremurile
::=lOderneputem vorbi despre forme de asociere sociala care cuprind tot Pamântul.
=- umea a deyenit, în unele privinte de baza, un sistem social unic, rezultat al strângerii
,~gaturilor de interdependenta ce afecteaza acum practic toata lumea. Sistemul glo
=.::.1 nu este doar mediul înconjurator, în care anumite societati - cum ar fi Marea
3ritanie - se dezvolta si evolueaza. Conexiunile sociale, politice si economice care

c.::pasesc granitele dintre tari conditioneaza în mod decisiv soarta celor care traiesc
::::interiorul fiecareia din ele. Termenul general pentru cresterea interdependentei
C.in societatea mondiala este GLOBARIZARE.

Nici o societate din lume nu mai traieste complet separat de celelalte si chiar în

:de mai bogate tari fiecare depinde de bunuri aduse din strainatate. În Marea
3r:itanie, de exemplu, aproape toate televizoarele vândute sunt produse si asamblate
.l'" strainatate, mai ales în Orientul Îndepartat. Un alt exemplu ne este oferit de
.r,dustria constructoare de masini. Acum aproximativ 40 de ani, productia de masini
::SUA era mai mare decât cea a restului întregii lumi la Un loc. Azi, Statele Unite se
s:tueaza abia pe locul TII; mai multe masini sunt produse în Europa si Japonia. În
:::us, piesele folosite la fabricarea masinilor sunt produse în multe alte tari. O masina
Fxd Mondeo, de exemplu, contine piese facute în 112 locuri diferite, raspândite în
: 5 tari si trei continente. Chiar numele masinii, "Mol}deo", face referinta la natura
{,obaIa a industriei constructoare de masini. Procesele de globalizare au adus multora

=-.aribeneficii în tarile industrializate: azi este disponibila o mai mare varietate de
:.:.nuri si produse alimentare decât niciodata. Totodata, faptul ca acum suntem cu
::'iii implicati într-o lume mult mai larga a dus la aparitia unora dintre cele mai
>erioase probleme cu care ne confruntam în prezent.

Procesele globalizarii se numara printre cele mai importante schimbari sociale
:'-1 care ne confruntam în prezent. Analiza sociologica restrânsa la studiul unor
s,xietati independente devine tot mai anacronica. Ca fiinte umane, împartim tot
Iai mult o soarta comuna. Problemele fundamentale cu care se confrunta viata
.::nana, cum ar fi împiedicarea distrugerii ecologice si evitarea confruntarilor annate
;e scara larga, au în mod necesar o rezolvare globala.

CONCLUZII

Datorita accentuarii interdependentei economice si culturale, ordinea globala
este presarata cu inegalitati si fonneaza o tesatura de state cu interese atât comune,
:it si divergente. Nu exista vreun indiciu'a unei convergente politice care va poate'
:ace sa fie depasite interesele conf1ictuale dintre state în viitorul apropiat. Una
2.lntre trasaturile cele mai îngrijoratoare ale societatii mondiale este aceea ca, desi
exista Natiunile Unite, globarizarea crescânda nu e dublata de o integrare politica
>au de o reducere a inegalitati lor internationale în privinta bogatiei sau puterii.
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o Se pot distinge mai multe tipuri de societate premoderna - forme de societate
care preced dezvoltarea celor industrializate.

În societatile de vânatori si culegatori, oamenii nu cultiva cereale sau cresc
vite, ci traiesc din culesul plantelor si vânatul animalelor. Societatile pas

torale sunt cele prin care cresterea animalelor domestice asigura baza hranei.
Societatileagrare depind de cultivarea unor loturi bine dete,rminate.
Societatile agrare mai mari si mai dezvoltate formeaza state sau civilizatii
traditionale.

@ Dezvoltarea si expansiunea Occidentului au condus la cucerirea multor zone
ale lumii, schimbând în mod radical sistemele sociale si culturale deja existente.

Acest proces a fost asociat cu colonialismul, anume impunerea guvernarii
occidentale si a controlului occidental.

O În societatile industrializate, productia industriala devine baza economiei. Tarile
industrializate din Lumea Întâi includ natiunile din "Occident", precum si

Japonia, Australia si Noua Zeelanda.
o Tarile din Lumea a Doua au fost societati industrializate conduse de guverne

comuniste: În urma revolutiilor din anul 1989 din Europa de Est, care au dus la
rasturnarea comunismului în acea' parte a lumii si în fosta Uniune Sovietica,
societatile din Lumea a Doua au disparut.

o Tarile din Lumta a Treia sau în curs de dezvoltare, în care traieste cea mai
mare parte a populatiei lumii, sunt aproape toate foste colonii. Majoritatea
populatiei lucreaza în agricultura. Desi cele mai multe societati din Lumea a
Treia sunt sarace în comparatie cu natiunile industrializate, o mica parte (TRD,
sau tarile recent industrializate) au cunoscut în ultima vreme o dezvoltare
economica rapida .

.0 Tarile lumii au devenit treptat tot mai interdependente, proces cunoscut sub
numele de globalizare. Dezvoltarea relatiilor sociale rnondiale presupune însa
inegalitati pe scara larga între societatile industrializate si cele sarace din Lumea
a Treia.

e Globalizarea afecteaza azi viata oamenilor din toate tarile, bogati si saraci,
modificând nu doar sistemel~ globale, ci si viata cotidiana. GlobaHzarea

nu a produs o lume unitara. Dimpotriva, ea a creat unele dintre principalele
diviziuni sociale si conflicte, analizate în diferitele capitole ale acestei
carti.
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Doua persoane trec una pe lânga alta pe o strada din oras. De la distanta, ele se
privesc, fiecare cercetând rapid fata si stilul de vestimentatie ale celuilalt. Când se
apropie si trec una pe lânga cealalta, ele privesc în alta parte, evitând ochii celuilalt.
Acest lucru se petrece de milioane de ori pe zi, în orasele lumii.

Atunci când trecatorii îsi arunca o privire rapida unul altuia, privind apoi în
alta parte, ei demonstreaza ceea ce Erving Goffman (1969, 1971) denumeste
neatentia civila sau politicoasa, de .care avem nevoie- unii de la altii - în cele mai
multe situatii. Neatentia civila nu este identica cu simpla ignorare a celeilalte
persoane. Fiecare individ indica recunoasterea prezentei celeilalte persoane, dar
evita orice gest care ar putea fi considerat îndraznet. N eatentia politicoasa este
ceva în care ne implicam, mai mult sau mai putin inconstient, dar are o importanta
fundamentala în vietile noastre de zi cu zi.

Cea mai buna modalitate a unei persoane de a vedea ce reprezinta, eaceea de
a gândi exemple în care acest lucru nu se aplica. Atunci când o persoana se uita fix
la o alta, lasându-si fata sa exprime în mod deschis o emotie anume, de obicei se
întâmpla cu iubitul, iubita, un membru al familiei sau un prieten apropiat. Strainii
sau cunostintele întâmpiatoare, indiferent daca se întâlnesc pe strada, la serviciu
sau la o petrec<;:re, practic nu se uita insistent în ochii celuilalt, într-o asemenea
maniera. A face acest lucrupoate fi considerat ca fiind manifestarea unei intentii
ostile. Doar între doua grupuri puternic antagoniste, strainii se pot deda la aceasta
practica. Astfel, se stie ca în trecut albii din Statele Unite aruncau o "privire furioasa"
negrilor, care treceau pe lânga ei.

Chiar si prietenii, aflati într-o conversatie aprinsa, trebuie sa fie atenti la modul
în care se privesc. Fiecare individ demonstreaza atentie si implicare în conversatie
privind în mod regulat în ochii celuilalt, dar ncuitându-se fix la el. A privi prea
staruitor ar putea fi considerat un semn de neîncredere sau în cel mai bun caz, de
neputinta de a întelege ceea ce spune celalalt. Cineva care nu priveste însa deloc în
ochii celuilalt poate fi consider<l;tca fiind evaziv, nesincer sau ciudat.

STUDIUL VIETII COTIDIENE

:> De ce trebuie sa ne preocupam de aspecte, în aparenta atât de banale, ale compor
tamentului social? A trece pe lânga cineva pe strada si a schimba câteva cuvinte cu
un prieten par activitati minore si neinteresante, lucruri pe care le facem de
nenumarate ori pe zi fara a ne gândi la ele. De fapt, studiul unor forme, în aparenta
nesemnificative, de INTERACTIUNE SOCIALA are o importanta majora în
sociologie si, fara a fi lipsite de interes, reprezinta una dintre cele mai captivante
zone de investigatie sociologica. Exista doua motive pentru aceasta.
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În primul rând, rutina noastra zilnica, cu interactiunile aproape constante cu
altii, confera structura si forma faptelor noastre. Studiindu-Ie, putem învata foarte
mult despre noi însine în calitate de fiinte sociale si despre si viata sociala însasi.
Vietile noastre sunt organizate în jurul repetitiei unor scheme similare de
comportament de la o zi la alta, de la o saptamâna la alta, de la o luna la alta, de la
un an la altul. De exemplu, gânditi-va la ceea ce ati facut ieri si alaltaieri. Daca au
fost zile lucratoare, dupa toate probabilitatile v-ati trezit în fiecare zi la aceeasi ora
(o rutina importanta în sine). E posibil sa fi mers la cursuri la scoala sau la
universitate, dimineata devreme, tacând o deplasare de acasa pe care o efectuati
practic în fiecare zi lucratoare. Probabil ca v-ati întâlnit cu niste prieteni pentru a
lua masa de prânz, reîntorcându-va la ore sau la studiul individual dupa amiaza.
Ulterior, ati revenit acasa, iesind mai târziu, seara, cu alti prieteni.

;(d

O
,c

Viata obisnuita arfi imposibila daca ar trebui sa /le gândim În mod constient lajiecare rutina zilnica

The Far Side © 1992, Farworks Ine. Dist. by Universal Press Syndieate.
Reprodusa cupennisiune. Toate drepturile rezervate.

Desigur, lucrurile obisnuite pe care le urmam de la o zi la alta nu sunt identice,
iar schemele noastre de activitate de-la sfârsitul saptamânii, de obicei sunt în contrast
cu cele din zilele lucratoare. Daca facem o schimbare majora în viata noastra cum ar
fi abandonarea facultatii pentru a ne angaja undeva asta ar fi si o modificare a rutinei;
schimbarile sunt de obicei necesare în cadrul rutinelor noastre zilnice, dar stabilim
apoi din nou un set precis de obiceiuri.

6.
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În al doilea rând, studierea interactiunii sociale din viata cotidiana face lumina
asupra sistemelor sociale si institutiilor. Toate sistemele sociale la scara mare; de
fapt, depind de schemele de interactiune sociala, în care ne implicam zilnic. Acest
lucru este usor de demonstrat. Sa luam din nou cazul a doi straini care trec pe strada
unul pe lânga altul. Un astfel de eveniment ar putea parea ca are, într-o mica masura,
relevanta directa pentru formele la scara mare, permanente, ale organizarii sociale.
Dar atunci când luam în considerare multe astfel de interactiuni, situatia se schimba.
În societatile moderne, majoritatea oamenilor traiesc în orase si interactioneaza în
mod constant cu altii, pe care nu îi cunosc personal. Neatentia civila este unul dintre
mecanismele care confera vietii oras.dui, cu multimile sale agitate si contactele
pasagere impersonale, caracterul pe care îl are.

În acest capitol, vom lua mai întâi cunostinta de indicatiile non-verbale
(expresiile faciale si gesturile corporale), pe care le folosim toti atunci când
interactionam unii cu altii. Apoi vom analiza vorbirea curenta - felul în care folosim
limbajul pentru a comunica altora, întelesurile pe care dorim sa le transmitem. În
sfârsit, ne concentram asupra modalitatilor în care sunt structurate vietile în functie
de rutinele zilnice, acordând o atentie speciala felului în care ne coordonam actiunile,
în spatiu si timp.

COMUNICAREA NON-VERBALA

Interactiunea sociala necesita, numeroase fonne de comunicare non-verbala 
schimbul de informatii si de întelesuri prin expresii faciale (mimica), gesturi si

miscari ale corpului. Comunicarea non-verbala este uneori denumita "limbajul
trupului", dar acest termen poate induce în eroare, pentr.u ca în mod caracteristic
noi folosim atari indicatii non-verbale pentru a elimina sau a dezvolta ceea ce este
spus în cuvinte.

Fata, gesturile si emotia

Un aspect major al comunicarii non-verbale îl constituie expresia faciala a emotiei 
mimica. Paul Ekman si colegii sai au dezvoltat ceea ce ei denumesc, Siste.mid de
Codare a Actiunii Faciale (SCAF)', pentru a descrie miscarile muschilor faciali

care dau nastere anumitor expresii (Ekman si Friesen 1978). Prin aceasta, ei au
încercat precizeze într-o zona cunoscuta ca fiind deschisa interpretarilor disonante
sau contradictorii - ca nu exista deplin acord asupra modului în care trebuie
identificate si clasificate emotiile. Charles Darwin, initiatorul teoriei evolutioniste,
era' de parere ca, modalitati le fundamentale de exprimare faciala sunt aceleasi la
toate fiintele umane. Cu toate ca unii au ,contestat aceasta opinie, cercetarile lui
Ekman în privinta oamenilor, provenind din medii culturale extrem de diferite, par

• În original, Facial Action Coding System (FACS) (n.t.).
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a confirma acest lucru. Ekman si Friesen au întreprins un studiu asupra unei
comunitati izolate din Noua Guinee, ai carei membri nu avusesera practic nici un
contact cu cei din exterior. Atunci când li s-au aratat fotografii cu expresii faciale,
care exprimau sase emotii (fericire, tristete, furie, dezgust, frica, uimire), locuitorii
din Noua Guinee au fost capabili sa identifice aceste emotii.

Dupa Ekman, rezultatele studiului sau si ale altora similare, despre populatii
diferite, sprijina opinia ca exprimarea faciala a emotiei si interpretarea ei sunt
înnascute la fiintele umane. El recunoaste ca dovezile sale nu demonstreaza în mod
decisiv acest lucru si s-ar putea sa fie implicate experiente de deprindere culturala
comune; totusi, concluziile sale sunt sprijinite de alte tipuri de cercetare. 1.Eibesfeldt
a studiat sase copii nascuti surzi si orbi, pentru a vedea în ce masura mimica lor
corespunde - în situatii emotionale paIiiculare - cu cea a celor dotati cu vaz si auz
(1973). El a descoperit ca acestia zâmbesc - atunci când se implica în activitati, în
mod evident placute, ridica din sprâncene când exprima uimirea ~ atunci când miros
un obiect cu un miros specific si se încrunta - când li se ofera în mod repetat un
obiect antipatic. Având în vedere faptul ca nu exista posibilitatea sa fi vazut alte
persoane comportându-se astfel, se pare ca aceste reactii sunt înnascute.

Folosind SCAF, Ekman si Friesen au identificat mai multe actiuni ale muschilor
faciali, discrete la bebelusi, care exista de asemeni, în expresiile de emotie ale
adultilor. De exemplu, bebelusii par a avea o mimica similara cu expresia de dezgust
a adultului (strângând din'buze si încruntându-se), ca reactie la gustul de acru. Dar
cu toate ca expresia faciala de emotie pare a fi partial înnascuta, factorii individuali
si culturali influenteaza modul exact de producerea mimicii si contextele în care
este considerata a fi potrivita. Felul în care zâmbesc oamenii, de exemplu, miscarile
precise ale buzelor si ale altor muschi faciali si durata zâmbetului difera de la o
cultura la alta.

Nu exista gesturi sau pozitii ale tmpului care s'a se fi dem~nstrat ca ar caracteriza
toate culturile sau majoritatea lor. În anumite societati, de exemplu, oamenii dau din
cap, când vor sa spuna "nu", contrar practicii anglo-saxone. Gesturi pe care europenii
si americanii au tendinta de a le folosi extrem de mult, cum ar fi aratatul cu degetul,
nu exista la alte popoare (Bu1l1983). În mod asemanator, un deget index întins, pus
în centml obrazului. si descriind o rotatie, este folosit în anumite regiuni din Italia
drept gest de lauda, dar pare a fi necunoscut în alte parti.

Ca si expresiile faciale, gesturile si pozitiile tmpului sunt folosite continuu
pentru a completa exprimari, ca si pentm a transmite întelesuri atunci când nu se
rosteste vreun cuvânt. Toate trei fonnele de exprimare prin gesturi, pot fi folosite
pentm a glumi, pentru a dovedi ironie sau scepticism. Impresiile non-verbale pe
care le transmitem, din inaavertenta deseori, indica faptul ca ceea ce rostim nu 'este
exact ceea ce vrem sa spunem. "Rositulla fata" este poate cel mai clar exemplu, dar
exista nenumarati alti indicatori subtili, Care pot fi selectati de alte persoane.
Expresiile faciale au tendinta de a disparea, dupa patm sau cinci secunde. Un zâmbet
care dureaza mai mult poate indica înselatorie. O expresie de uimire care dureaza
prea mult poate fi folosita în mod deliberat drept parodie - pentm a arata ca individul
nu este deloc surprins, chiar daca are motive sa fie.
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"Fata" si cultura

Cuvântul "fata" se poate referi, de asemeni, la stima de care se bucura cineva
în ochii celorlalti. În viata sociala cotidiana, în mod normal dam foarte multa atentie
faptului de a iesi "cu fata curata". O mare parte din ceea ce numim politete sau
eticheta, în structurile sociale, consta în neglijarea aspectelor de comportament;

care altminteri ar conduce la umilire. Nu facem referire la episoade din trecutul
cuiva sau la caracteristici care ar putea produce stânjeneala, daca sunt mentionate.
Ne abtinem sa facem glume despre chelie, daca ne dam seama ca cineva poarta o
peruca - cu exceptia cazului în care suntem între prieteni apropiati. Tactul este un
mecanism de protectie, pe care fiecare persoana îl întrebuinteaza asteptând ca, în
schimb, propriile slabiciunii sa nu fie expuse în mod public. De aceea, în viata
noastra cotidiana, nu se întâmpla acest lucru. Fara a ne da seama, în cea mai mare
parte a timpului pastram cu abilitate un control strâns si continuu asupra expresiei
faciale, a pozitiei trupului în cadrul interactiunii noastre cu ceilalti.

Unii oameni sunt specialisti în controlulmimicii si în relatiile bazate pe respect
fata de altii. De exemplu, un bun diplomat trebuie sa fie capabil sa interactioneze
prestând o aparenta lejeritate si confort- cu altii, cu ale caror pareri s-ar putea sa nu
fie de acord sau pe care le-ar putea considera chiar respingatoare. Proportia în care

,acest lucru este realizat, cu succes, poate afecta soarta unor natiuni întregi. Astfel,
diplomatia abila poate detensiona relatiile dinu:e tari si poate preveni razboiul.

REGULILE SOCIALE SI VORBIREA

Cu toate ca în mod obisnuit folosim indicatii non-verbale în comportamentul
nostru si pentru a întelege pe al celorlalti, o mare parte din interactiunea noastra are
loc prin vorbire - schimb verbal normal- care se obtine prin conversatii informale
cu ceilalti. Sociologii au fost întotdeauna de acord ca limbajul este fundamental, ,
pentru viata sociala. Recent, însa, a fost dezvoltata o abordare, care se preocupa, în
mod specific, de felul în care oamenii folosesc limbajul, în contextele normale ale
vietii lor. Studiul conversatiilor a fost putemic influentat de opera lui Erving Goffman.
Dar cea mai importanta influenta, în cadrul acestui tip de cercetare, a exercitat,-o
Harold Garfinkel întemeietorul etnometodologiei (Garfinkel, 1984).

Etnometodologia este studiul "etnometodelor" - metodele populare sau
neprofesionale - pe care oamenii le folosesc pentru a Întelege ce anume fac ceilalti
si îndeosebi ce anume spun. Noi aplicam cu totii ac.este metode, în mod normal fara
sa le acordam atentie constienta. Deseori putem întelege ceea ce se spune în
conversatie doar în momentul în care cunoastem contextul socjal, care nu este
exprimat prin cuvinte. Sa luam ca exemplu unnatoarea conversatie (Heritage, 1984):

A: Am un baiat de 14 ani.
B: Ei, nu-i nimic.
A: Am si un câine.
B: O, îmi pare rau.
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Ce credeti ca se întâmpla aici? Care este relatia dintre vorbitori? Daca stim ca
este vorba despre o conversatie între un eventual chirias si un proprietar, conversatia
e inteligibila. Unii proprietari accepta copii, dar nu le permit chiriasilor sa tina
animale de casa. Totusi, d'aca nu cunoastem contextul social, raspunsurile individului
B par a nu avea relatie cu afinnatiile lui A. Oparte a sensului se afla în cuvinte, iar
o parte în felul în care contextul social structureaza ceea ce se spune.

Întelegeri împartasite

Cele mai lipsite de însemnatate forme de convorbiri zilnice presupun întelegeri
împartasite complicate si cunoasterea adusa în joc de catre cei implicati. De fapt,
conversatiile noastre banale sunt atât de complexe, încât pâna acum s-a dovedit
imposibila, programarea chiar si a celui mai sofisticat computer, pentm a conversa
cu fiinte umane. Cuvintele folosite în vorbirea obisnuita nu au întotdeauna întelesuri
precise si "stabilim" ceea ce vrem sa spunem prin presupunerile mentionate, care
constituie un sprijin. Daca Maria îl întreaba pe Tom: "Ce ai facut ieri?", nu exista
un raspuns clar sugerat de aceste cuvintele. O zi reprezinta o perioada lunga de
timp, iar Tom ar putea raspunde în mod logic: "Pai, la ora 7.15 m-am trezit. La 7.18

minute m-am dat jos din pat, m-am dus la baie si amînceput sa ma spal pe dinti. La
7.19, am intrat sub dus ... " Întelegem tipul de raspuns pe care-I solicita întrebarea,
cunoscând-o pe Maria, ce tip de activitati realizeaza Tom în mod nonnal si ce anume
face Tom de obicei într-o anumita zi a saptamânii, printre altele.

Experimentele lui Garfinkel

"Asteptarile de ambianta", cu care ne organizam conversatiile obisnuite, au fost
puse în lumina de câteva experimente, întreprinse cu voluntari din rândul studentilor ..
Acestora li s-a cemt sa înceapa o conversatie, cu un prieten sau cu o cunostinta, si
sa insiste ca remarcile indiferente sau comentariile generale sa fie continuate, pentm
a li se preciza întelesul ..Daca cineva spune: "Îti doresc o zi buna", studentul trebuie
sa raspunda: "Buna în ce sens?", "La care parte a zilei te referi?" si asa mai departe.
Iata unul dintre schimburile de cuvinte (Garfinkel, 1963):

s: Ce mai faci?
E: Ce mai fac din ce punct de vedere? Te referi la sanatate, la bani, la cum îmi
merge la facultate, la pacea mea sufleteasca, la...
S: (rosu la fata si pierzându-si brusc controlul): Uite ce e! Nu Taceamaltceva

, decât sa fiu politicos. Nu ma intereseaza deloc ce mai faci.

De ce sunt oamenii suparati, atunci când conversatii în aparenta minore nu sunt
duse pâna la capat? Raspunsul este acela ca stabilitate a si semnificatia vietii noastre
sociale depinde de participarea la prespuneri culturale nementionate si legatura cu
ceea ce se spune si de ce. Daca nu am fi capabili sa consideram aceste lucmri ca
fiind de la sine întelese, comunicarea cu sens ar fi imposibila. Orice întrebare sau
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contributie la o conversatie ar trebui urmata de o masiva "procedura de cautare", de
felul celei pe care subiectii lui Garfinkel au fost instruiti s-o initieze, iar interactiunea
s-ar distruge pur si simplu. Prin urmare, ceea ce la prima· vedere par a fi doar

conversatii neimportante, se dovedesc a fi fundamentale pentru însasi alcatuirea
vietii sociale, motiv pentru care întreruperea lor constituie un lucru serios.

Se poate trage concluzia ca, în viata de zi cu zi, ocazional oamenii se prefac în
mod deliberat ca nu sunt la curent cu cunoasterea nementionata. Acest lucru poate fi
tacut pentru a-i refuza pe ceilalti, pentru a-i umili, a produce stinghereala sau a
atrage atentia asupra dublului înteles continut În cele spuse. Ca exemplu, iata acest
schimb de cuvinte clasic Între parinte si adolescent:

P: Unde te duci?

. A: Afara.
P: Ce vrei sa faci?
A: Nimic.

Raspunsurile adolescentului sunt efectiv opusul celor ale voluntarilor din
experimentele lui Garfinkel. În loc sa-si continue cautarile, acolo unde nu se face în
mod normal acest lucru, adolescentul refuza sa ofere raspunsurile cuvenite - spunând
de fapt: "Vezi-ti de treaba ta!"

Prima întrebare ar putea obtine un raspuns diferit, dela o alta persoana, în alt context:

A: Unde te duci?

B: Ma duc linistit, dracului.

În mod deliberat B interpreteaza gresit întrebarea lui A, pentru a-i comunica În
mod ironic Îngrijorare sau frustrare. Umorul si gluma provin din astfel de neîntelegeri,
deliberat gresite, ale presupunerilor nementionate care sunt implicate în conversatie.
Acest lucru nu are nimic amenintator, atâta vreme cât partile implicate îsi dau seama
de intentia de a provoca râsul. .

Forme de conversatie,
A asculta o înregistrare pe banda sau a citi transcrierea unei conversatii la care

ai participat - este o experienta care te poate face sa-ti dai seama de anumite lucruri.
Conversatiile sunt mult mai întrerupte, mai ezitante si negramaticale decât cred
majoritatea oamenilor. Atunci când luam parte la conversatiile cotidiene, suntem
înclinati sa credem ca ceea ce spunem este destul de inteligibil, pentru ca, În mod
inconstient, noi umplern fondul cuvintelor pronuntate; dar conversatiile reale sunt
foarte diferite de cele din romane, uride personajele vorbesc În propozitii bine
construite gramatical. .

Ca si În cazul activitatii lui Goffman despre neatentia civila, s-ar putea
presupune ca analiza conversatiilor obisnuite este de un interes periferic pentru
sociologie; într-adevar, multi sociologi au criticat cercetarea etnornetodologica
chiar din acest motiv. Totusi, anumite argumente - folosite pentru a arata de ce
este atât de importanta pentru sociologie activitatea lui Goffman - se aplica totodata
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etnometodologiei. Studierea conversatiei de zi cu zi a aratat cât de complicata este
stapânirea limbajului de catre oamenii obisnuiti. °dovada a acestei complexitati o
constituie dificultatile imense, pe care le implica programarea computerelor pentru
a executa ceea ce vorbitorii umani sunt capabili sa realizeze fara efort. În plus,
vorbirea reprezinta un element esential al fiecarui domeniu al vietii sociale.
Înregistrarile de la Watergate ale presedintelui Nixon si ale consilierilor sai, nu
erau nimic altceva decât, transcrierea unei conversatii, dar ele au oferit o imagine a
exercitarii puterii politice la cele mai înalte niveluri (Molotch si Boden, 1985).

Strigate de raspuns

Anumite forme de exprimare nu reprezinta vorbirea, ci constau din exclamatii
mormaite sau din ceea ce Goffman a denumit strigate de raspuns (Goffman, 1981).
Sa luam drept exemplu pe cineva care spune "Opa!''', dupa ce rastoarna sau scapa
ceva pe jos. "Opa!" pare a fi doar o reactie reflexa neinteresanta la o întâmplare
nefericita, la fel ca si clipitul din pleoape, atunci când o persoana îsi apropie cu
repeziciune mâna de fata ta. Totusi, nu e o reactie involuntara, lucru demonstrat de
faptul ca, oamenii nu exclama în acest fel,atunci când sunt singuri. "Opa!" în mod
normal este directionat catre cei de fata. Exclamatia demonstreaza martorilor ca
greseala nu e decât minor~ si de moment, nefiind ceva care sa presupuna îndoieli
asupra felului în care respectiva persoana îsi coordoneaza actiunile.

"Opa!" este folosit doar în situatii de esec minor, nu cu ocazia unor accidente
majore sau calamitati - ceea ce demonstreaza ca exclamatia face parte din gestionarea
noastra controlata asupra vietii sociale. Mai mult, cuvântul poate fi folosit de catre
cineva care observa o alta persoana; sau poate fi întrebuintata pentru avertizarea
altcuiva. "Opa!" este de obicei un sunet scurt, dar "o"-ul poate fi prelungit în anumite
situatii. Astfel, cineva poate prelungi sunetul pentru a masca un moment critic, în
cadrul executarii unei sarcini. De exemplu, un parinte poate exclama un "Opa!"
prelung, atunci când se joaca cu copilul aruncându-l în sus. Sunetul acopera scurta
faza, în care copilul poate simti o pierdere a controlului, linistindu-l pe micut si
probabil, în acelasi timp, dezvoltând întelegerea reactiei la strigatele copilului.

Termenul "Opa!" este el însusi definit în mod cultural. Atunci când, de exemplu,
rusii scapa un obiect pe jos ei nu spun "Opa", ci exclama ceva care seamana cu ,;Ai".

Acestea pot parea inventate si exagerate, De ce ne-am obosi sa analizam atât de
detaliat o exclamatie asa de lipsita de însemnatate? Oare acordam atâta atentie la
ceea ce spuneam, cum sugereaza acest exemplu? Bineînteles ca nu acordam interes
la nivel constient. Totusi aspectul crucial este acela ca luam de la sine înteles un
control extrem de complicat, continuu, al aparentei actiunilornoastre. Ceilalti asteapta
de la noi, asa dupa cum noi asteptam de la ei, sa dam dovada de ceea ce Goffman
denumeste "vigilenta controlata." O caracteristica fundamentala a fiintei umane
demonstreaza necontenit celorlalti competenta noastra în rutinele vietii cotidiene.

Un echivalent aproximativ al exclamatiei "Oops!" din textul original (n.t.).
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Greselile de vorbire

"Opa!" este o reactie fata de un accident minor. Se fac greseli de vorbire si de
pronuntare, în cadrul conversatiilor, conferintelor si a aItor situatii de vorbire. În
cadrul investigatiilor sale în "psihopatologia vietii cotidiene," Sigmund Freud, .
întemeietorul psihanalizei, a analizat numeroase exemple de greseli de vorbire (Freud
1975). Dupa Freud, greselile de vorbire - inclusiv cuvintele pronuntate gresit sau
întrebuintate gresit ori bâlbâielile nu sunt de fapt niciodata întâmplatoare. Ele sunt
motivate în lllod inconstient de senzatii care sunt reprimate de constient sau pe care
încercam în mod constient, dar lipsit de succes, sa le suprimam. Deseori, aceste
senzatii implica asocieri sexuale. Astfel, cineva poate dori sa spuna "organism",
dar rosteste în schimb "orgasln". Într-un exemplu dat de Freud, când o femeie a fost
întrebata: "În ce regiment se afla fiul dumneavoastra?", ea a raspuns în "În regimentul
42, Ucigasi" (M6rder, în germana, înlocuI cuvântului pe care vroia sa-I pronunte,
]14orser sau Mortiere).

Deseori greselile de vorbire sunt ilare si pot trece drept glume. Deosebirea
consta pur si simpluîn faptul ca vorbitorul constient a intentionat, ca respectivele
cuvinte sa fie pronuntate asa cum a facut-o. Greselile de vorbire se învecineaza cu
alte tipuri de vorbire "nepotrivita", pe care Freud le considera, de asemenea, ca
fiind motivate în mod inconstient - cum se întâmpla în cazul când o persoana nu
realizeaza ca ceea ce spune, are în mod limpede, dublu înteles. Si acestea pot fi
luate drept glume, daca a existat o intentie deliberata, dar altminteri reprezinta erori
în productia controlata a vorbirii - proprie oamenilor.

Una dintre cele mai potrivite modalitati de a ilustra atari aspecte, este aceea de
a urmari greselile de vorbire ale prezentatorilor de radio si televiziune. Vorbirea
acestora nu este asemenea vorbirii obisnuite, pentru ca este citita, nu spontana. Ne
asteptam ca ea sa fie mai aproape de perfectiune, decât vorbirea obisnuita; sa fie
realizata cu mai putine ezitari si sa fie mai clar articulata. Din acest motiv, bâlbele si
greselile facute de prezentatorii stirilor sunt mult mai evidente, decât cele facute în
conversatiile obisnuite. Cei care prezinta stirile, comit desigur greseli de vorbire, iar
multe sunt amuzante sau au caracterul "extrem de adevarat" .,-asupra caruia atragea
atentia Freud. Suntem înclinati sa râdem mai mult de greselile verbale, facute de
prezentatori (sau profesori în timpul prelegerilor), decât atunci când apar în cadrul
unei conversatii obisnuite. Umorul rezida nu numai în ceea ce s-a exprimat în mod
eronat, ci si în stinghereala pe care prezentatorul sau profesorul o dovedeste, datorita
faptului ca a realizat o prestatie sub asteptari. În mod frecvent vedem, sub masca de
profesionalism rece, individul obisnuit care se ascunde.

FATA, CORPUL SI VORBIREA ÎN INTERACTIUNE

Sa rezumam în acest moment ceea ce amaflat pâna acum. Interactiunea zilnica
depinde de relatia subtila dintre ceea ce transmitem prin intermediul fetei si al corpului
nostru si ceea ce exprimam prin cuvinte. Folosim expresiile faciale si corporale ale
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altora pentru a completa Ceea ce comunica în mod verbal si pentru a controla gradul
de sinceritate în ceea ce spun. În cea mai mare parte fara a realiza acest lucm, fiecare
dintre noi pastreaza un control strâns si continuu asupra expresiei faciale, a pozitiei
trupului si a miscarii, în decursul interactiunii noastre zilnice cu ceilalti.

Câteodata, însa, comitem greseli verb ale, care - dupa cum arata exemplul lui
Freud cu "ucigasii" - dezvaluie pentru scurt timp ceea ce dorim sa pastram ascuns,
în mod constient sau inconsti('!nt Multe greseli de vorbire demonstreaza din
inadvertenta adevaratele noastre sentimente, Prin urmare, fata, gestica fizica si
vorbirea sunt folosite pentru a transmite anumite întelesuri si pentm a le ascunde pe

altele. De asemeni, ne organizam activitatile în contextele vietii sociale pentru a
atingeanumite scopuri.

Întâlnirile

În multe situatii sociale, ne implicam în, ceea ce Goffman demllneste, interactiune
nefocalizata cu ceilalti. Aceasta are loc atunci când indivizii dovedesc constientizarea,
reciproca, a prezentei celuilalt De obicei multimi de oameni sunt adunate la un loc,
pe o strada aglomerata, într-un teatJ.:usau la q petrecere. Atunci când oamenii se
afla în prezenta altora, chiar daca vorbesc în mod direct cu ei, se implica în
comunicarea non-verbala prin postura lor si prin gestica fizica ..
:> Interactiunea focalizata are loc atunci când indivizii iau parte la ceea ce spun, .

sau fac ceilalti. Cu exceptia cuiva care sta izolat, sa zicem, la o petrecere, interactiunea
implica atât schimburi focalizate, cât si nefocalizate. Goffman denumeste un caz de
interactiune focalizata ÎNTÂLNIRE, iar o mare parte din viata noastra zilnica consta
în întâlniri cu alte persoane ~ familie, prieteni, colegi de serviciu - care se petrec în
mod frecvent pe fundalul unei interactiuni nefocalizate cu altii, care sunt prezenti la
locul respectiv. Conversatiile banale, discutiile de seminar, jocurile si contactele de
tip "fata-în-fata" obisnuite (cu control ori de bilete, ospatari, vânzatori etc.) reprezinta
exemple de întâlniri.

Întâlnirile au întotdeauna nevoie de "deschideri", care indica faptul ca s-a renuntat
la neatentia civila. Atunci când strainii se întâlnesc si încep sa vorbeasca - cum
ar fi la o petrecere - momentul încetarii neatentiei civile este întotdeauna riscant,
având în vedere ca pot aparea cu usurinta neîntelegeri, referitoare la natura întâlnirii
care se stabileste (Goffman, 1971). De aceea realizarea contactului vizual poate
fi ambigua si experimentala. Dupa aceea o persoana se poate comporta ca si cum
nu ar fi facut o miscare directa, în cazul'în care initiativa nu poate fi acceptata,
Goffman distinge între expresiile pe care indivizii le "dau" si cele pe care le "emit".
Primele reprezinta cuvintele si expresiile faciale, pe care oamenii le folosesc pentru
a produce anumite impresii asupra altora. Cele din a doua categorie reprezinta
indicatii pentru controlarea sinceritatii si exactitatii lor. De exemplu, proprietarul
unui restaurant asculta cu un zâmbet politicos declaratiile clientilor, care spun
cât de mult le-au placut mâncarurile - remarcând în acelasi timp cât de încântati
pareau în timp ce mâncau, daca au lasat mâncare în farfurie, precum si tonul vocii
folosit pentru a-si exprima satisfactia.
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Markerii

Majoritatea dintre noi ne Întâlnim si vorbim cu diferite tipuri de oameni pe
parcur~ul unei zile. De exemplu, Catherine se trezeste, ia micul dejun familia ei,
si Îsi poate Însoti copiii la scoala, facând o pauza scurta pentru a schimba câteva
cuvinte (glume) cu o prietena, la portile scolii. Ea merge la serviciu, probabil
ascultând radioul. Pe parcursul zilei, ea participa la schimburi de cuvinte cu
colegi si vizitatori - de la conversatii trecatoare pâna la întruniri formale. Este
probabil ca fiecare din aceste întâlniri sa fieseparata prin markeri sau prin ceea
ce Goffman denumeste paranteze, care disting fiecare episod de interactiune
focalizata de cel de dinainte si de interactiunea nefocalizata care are loc În
fundal (Goffman, 1974).

De exemplu, la o petrecere, oamenii care converseaza vor avea tendinta sa se
aseze si sa-si controleze nivelul vocilor, pentru a crea o "consfatuire", separat de
ceilalti. Ei pot sta în picioare unul în fata.~eluilalt, facând dificila patrunderea altora
pâna când iau hotarârea de a se desparti sau pâna când încep sa dispara granitele
interactiunii lor focalizate,deplasându-se în diverse locuri din încapere. În ocazii mai

fonnale, procedee recunoscute sunt deseori folosite pentru a semnaliza deschiderea
si sfârsitul unei anumite întâlniri. Pentru a indica începutul unei piese de teatru, de
exemplu; se sting luminile si se ridica cortina. La sfârsitul spectacolului, se aprind din
nou luminile din plafon si cade cortina.

Markerii sunt deosebit de importanti, fie atunci când o Întâlnire este neobisnuita,
fie când ar putea exista incertitudine în privinta a ceea ce se petrece. De exemplu,
atunci când un model pozeaza gol în fata unei clase de artisti plastici, de obicei el nu
se dezbraca sau nu se îmbraca în fata grupului. Dezbracatul si îmbracatul în particu-

. Iar da posibilitatea ca trupul sa fie brusc dat la iveala si ascuns. Acest hicru marcheaza
limitele episodului si transmite ca este lipsit de semnificatiile sexuale, pe care le-ar
putea transmite altminteri.

În spatii foarte strâmte, cum sunt lifturile, este dificil de marcat o zona de
interactiune focalizata. Pe de alta parte, nu le este usor nici celorlalti de fata
sa indice, asa cum fac în alte situatii, ca nu asculta conversatiile care se poarta.
De asemeni, este dificil pentru straini sa nu fie vazuti uitându-se unii la altii, în
mod direct decât permit normele de neatentie civila. Astfel, Înlifturi, oamenii
deseori adopta o atitudine exagerata de tip "nu ascult" si "nu ma uit", privind
fix panoul cu butoane sau oriunde în alta parte, numai la ceilalti nu ..De obicei,
conversatia este suspendata sau limitata la remarci scurte. Îri mod asemanator,
într-un birou sau acasa, daca mai multe persoane converseaza, iar una este
întrerupta fiind chemata la telefon, ceilalti nu pot arata imediat o neatentie
completa si e posibil sa poarte un fel de conversatie sovaielnica si lipsita de
vlaga.
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PE STRADA

În orasele americane, unde rata
criminalitatii este deseori mare, iar locuitorii
orasului traiesc cu precautie si frica; diverse
populatii trebuie sa-si cunoasca unele altora
teritoriul si strazile. Atât afro-americanii, cât si
albii au aceleasi pareri despre siguranta
publica, incluzând o anumita pmdenta în a se
aventura în oras dupa lasarea întunericului.

Elijah Anderson, un sociolog care se
ocupa de mediul urban de la Universitatea
din Pennsylvania, a studiat tipurile de
interactiune sociala, pe strazile a doua cartiere
urbane alaturate. Cartea sa Streetwise' (1990)
ia în considerare felul în care interactioneaza
pe strada albii si negrii "cu risc minim si cu
respect reciproc maxim, într-o lume plina de
nesiguranta si de pericole." Asa dupa cum
au conchis si alti sociologi care au studiat
interactiune a sociala, Anderson a descoperit
ca cercetarea vietii cotidiene amnca lumina
asupra felului în care este creata ordinea
sociala de catre interactiunile individuale~ Pe
el îl interesa îndeosebi sa înteleaga
interactiunea, atunci când cel putin o parte
este considerata ca fiind amenintatoare. Cum
se întâmpla ca strainii devin mai putin straini
unii fata de altii într-un interval scurt de timp?

Înainte de a studia strazile pentru a afla
raspunsul la aceasta întrebare, Anderson
si-a amintit cum desclia Erving Goffillan felul
în care se nasc definitiile sociale, în anumite
contexte sau locuri: "Atunci când un individ
ajunge în prezenta altora, în mod nonnal ei

Managementul impresiei

cauta sa dobândeasca informatii despre el
sau sa puna în circulatie informatii deja
existente ... Infonnatiile despre individ ajuta
la definirea situatiei, dându-le celorlalti
posibilitatea de a sti dinainte ce anume
asteapta el de Ia ei si ce anume pot astepta
ei de la el."

Ghidându-se dupa ideea lui Goffman,
Anderson s-a întrebat ce tipuri de indicii si
semne comportamentale alcatuiesc voca
bularul interactiunii publice. El a ajuns la
concluzia ca:

genul, culoarca pielii, vârsta, prietenii,
îmbracamintea, bijuteriile si obiectele pc care le poarta

oamenii ajuta la identificarea lor, în asa fel încât se

tomleaza prcsupuncri si poatc avea loc comunicarea.
Miscarile (înccte sau rapide, false sau sinecre, elare

sau neclare) limpezesc si mai mult aceasta comunicare

publica. Factori precum momentul zilei sau o

activitate care "explica" prezenta unei persoane pot,

de asemenea, sa influenteze maniera si rapiditatea cu
carc estc neutralizata imaginea "strainului". Daca un

strain nu poate trece de inspectic; sprc a fi socotit

drept "sigur", poatc aparea imaginea pradatomlui, iar

ceilalti pietoni s-ar putea sa mentina o distanta

constanta hlta de accasta imagine.

Ce gen de oameni trec de inspectie pe
strada? Dupa Anderson, "copiii trec usor
de inspectie, femeile albe si barbatii albi fac
acest lucru mai Încet, negresele, negrii si
adolescentii negri cel mai greu dintre toti."
Doar prin experienta Învata locuitorii
oraselor sa faca distinctie între pericolul
adevarat si falsele alarme.

:) Goffman si alti cercetatori, care s-au ocupat de interactiunea sociala, deseori

folosesc notiuni din teatru În analizarea acesteia. Conceptul de ROL SOCIAL, de

exemplu, îsi are originea În montarea teatrala.

Rolurile sunt asteptari definite din punct de vedere social, pe care le urmeaza o

persoana Într-o POZITIE SOCIALA data. A fi Învatatoare Înseamna a detine o

pozitie specifica; rolul învatatoarei consta în a actiona În maniere specifice fata de

* Adjectiv care defineste persoana experimentata, cunoscatoare sau îndrazneata în rclatiile cu
oamenii din zonele sarace ale unui oras, mai ales din zonele unde rata criminalitatii este mare.
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elevii ei. Goffman considera ca viata sociala e ca si cum ar fi interpretata viata, de
actori pe o. s,cena - sau pe mai multe scene,. pentru ca modul în care actionam .
depinde de rolurile pe care le interpretam într-un anumit moment. Aceasta abordare
este câteodata· denumita model dramaturgie - viata sociala asemenea unei piese
de teatru. Oamenii sunt sensibili la modul în care sunt vazuti de altii si întrebuinteaza
multe fonne de management al impresiei, pentru a-i obliga pe ceilalti sa le raspunda
în maniere le dorite. Cu toate ca e posibil sa facem acest lucru într-o maniera calculata,
de obicei se numara printre lucrurile pe care le facem fara a avea o atentie constienta,
Atunci când Philip ia parte la o întrunire de afaceri, el poarta costum si cravata si se
comporta cât mal bine cu putinta; seara ~ atunci când se relaxeaza împreuna cu
prietenii unnarind un meci de fotbal- el poarta blugi si pulover si spune o multime de
bancuri. Acesta reprezinta managementul impresiei.

Regiunile din fata si din spate

Goffman sugera ca o mare parte a vietii sociale poate fi împartita în regiunile
"din fata" si cele "din spate". Regiunile din fata sunt ocazii sau întâlniri sociale, în
cadrul carora indivizii interpreteaza roluri fonnale; acestea sunt "interpretari scenice".
Munca în echipa este deseori implicata în crearea unor interpretari în regiunea din
fata. Doi politicieni de frunte din acelasi partid pot înscena un spectacol elaborat, de
unitate si prietenie, în fata camerelor de filmare ale televiziunii, chiar daca fiecare îl
detesta pe celalalt. Un sot si o sotie se pot stradui sa-si ascunda problemele fata de
copiii lor, pastrând o annonie de fatada, dar vor reîncepe sa se certe cu furie dupa ce
copiii au fost culcati.

Regiunile din spate sunt acolo .unde oamenii.îsi aduna recuzita si se pregatesc
pentru interactiuni în cadre mai formale. Regiunile din spate seamana cu culisele
unui teatru sau cu activitatile din spatele aparatului de filmare. Atunci când se afla în
siguranta în culise, oamenii se pot relaxa si îsi pot exprima sentimentele si stilurile lor
de comportament, pe care le tin sub control atunci când se afla pe scena. Regiunile
din sp~te pennit "blasfemie, remarci sexuale deschise ... o vestimentatie neprotocolara,
indecenta, o pozitie «neîngrijita» a trupului, sezând sau stândîn picioare, folosirea
vorbirii dialectice sau necbnforme cu normele, mormaitul si strigatul, agresivitatea
«în joaca», lipsa de atentie fata de celalalt în cadrul unor acte minore dar potential
simbolice, participari mhlOre precum munnuratul, suieratul, mestecatul, clefaitul,
râgâitul si ,flatulenta" (Goffinan, 1969). Astfel, un chelner poate sa fie simbolul politetii
tacute; atunci când serveste un client, dar devine zgomotos si agresiv în momentul în
care se afla în spatele usilor de la bucatarie. Probabil ca, putine ar fi restaurantele pe
care le-ar frecventa clientii, daca ar avea posibilitatea de a vedea tot ceea ce se
petrece la bucatarie:

Adoptarea unor roluri: examinari intime

Pentru un exemplu de colaborare în managementul impresiei, care împrumuta
câte ceva din teatru, sa privim un anumitstudiu'în detaliu. James Henslin siMae
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Brigs au studiat un tip de întâlnire specific, extrem de delicat: vizita unei femei la
medicul ginecolog (Henslin si Briggs, 1971). În timpul când a fost realizat studiul,
majoritatea examinarilor pelviene erau efectuate de medici barbati, iar din acest
motiv experienta era (iar câteodata este) plina de incertitudini si stânjeneala, potentiale
pentru ambele parti. Barbatii si femeile din Occident slmt educati sa considere organele
genitale drept cea mai intima parte a corpului, iar vederea si pipairea acestor organe
de catre o alta persoana este de obicei asociata cu relatiile sexuale. Unele femei
sunt atât de controversate de perspectiva unei examinari pelviene, încât refuza sa
mearga la medic, fie barbat sau femeie, chiar si atunci când suspecteaza un motiv
medical întemeiat pentru a face acest lucru.

Henslin si Briggs au analizat materialul strâns, dintr-un foarte mare numar de
examinari medicale de catre aceasta din urma, care avea pregatire de sora medicala.
Ei au interpretat ceea ce au descoperit ca având mai multe stadii tipice. Adoptând o
metafora din dramaturgie, ei au sugerat ca fiecare faza poate fi tratata ca o scena
distincta, în care rolurile pe care le interpreteaza actorii se schimba pe parcursul
desfasurarii episodului. În prolog, femeia intra în sala de asteptare pregatindu-se sa-si
asume rolul de pacienta - dându-si la o parte temporar identitatea exterioara. Poftita

în sala de consultatie, ea adopta rolul "pacientei" si se deschide prima scena. Medicul
îsi asuma o maniera profesionala si se comporta fata de pacienta ca o persoana
competenta, pastrând contactul vizual si ascultând politicos ceea ce are de spus
aceasta. Daca el considera ca e nevoie de o examinare, îi comunica acest lucru si
pleaca din încapere; scena întâi s-a terminat.

În momentul în care pleaca el, intra sora. Ea este persoana care schimba recuzita
în scena principala, care e pe punctul de a începe. Ea calmeaza temerile pe carele-ar
putea avea pacienta, comportându~se atât ca o confidenta- cunoscând unele dintre
"lucrurile cu care se confrunta femeile" - cât si ca un colaborator la ceea ce urmeaza.
Lucru de o importanta cruciala - sora ajuta la schimbarea pacientei dintr-o persoana
într-o "non-persoana" pentru scena esentiala - înfatisând un trup, din care doar o
parte va fi examinata. În studiul lui Henslin si Briggs, sora nu numai ca supravegheaza
dezbracarea pacientei, ci si preia aspecte pe care în mod nonnalle-ar controla pacienta.
Astfel, ea ia hainele pacientei si le îinpatureste. Majoritatea femeilor doresc ca lenjeria
lor de corp sa nu fie la vedere în momentul în care se întoarce medicul, iar sora are
grija de acest lucru. Ea o conduce pe pacienta la masa de examinare si acopera cea
mai mare parte a trupului pacientei cu un cearsaf, înainte de venirea medicului.

Începe acum scena centrala, la care iau parte atât sora, cât si doctorul. Prezenta
sorei ajuta ca interactiunea dintre medic si pacienta sa fie lipsita de nuante sexuale

si ofera totodata un martor legal, în cazul în care medicul ar fi acuzat de comportament
neprofesional. Examinarea începe ca si cum personalitatea pacientei ar fi absenta;
cearsaful de pe ea separa zona genitala de restul trupului ei, iar pozitia nu-i permite

sa unnareasca cum este examinata. Cu exceptia unor întrebari profesionale specifice,
doctorul o ignora, sezând pe un taburet jos, în afara unghiului ei de vedere. Pacienta
colaboreaza pentru a deveni o non-persoana temporara, neinitiind vreo conversatie
si reducându-si la minim miscarile.

93



În intervalul dintre aceasta scena si cea fiIlala, sora joaca din nou rolul celei care
schimba recuzita, ajutând-o pe paciel1ta sa redevina persoana dinainte. În acest mo
ment, cele doua pot din nou sa converseze, pacienta exprimându-si satisfactia ca s-a
tenninat consultatia. Dupa ce s-a îmbracat si s-a aranjat, pacienta este pregatita sa
faca fata scenei finale. Medicul îsi face din nou aparitia si, discutând rezultatele
consultati ei, o trateaza din nou pe pacienta ca pe opersoana integra si responsabila.
Reluându-si maniera politicoasa si profesionala, el îi comunica faptul ca reactiile lui
fata de ea nu sunt schimbate în nici un fel de contactul intim cu corpul ei. Epilogul are
loc atunci când ea paraseste biroul medicului, reluându-si identitatea în lumea exterioara.
Pacienta si medicul au colaborat astfel încât sa poata manevra interactiunea si impresia
pe care fiecare participant si-o fonneaza despre q:Ialalt.

Spatiul personal

În definitia spatiului personal exista anumite diferente culturale. În cultura
occidentala, oamenii pastreaza de obicei o distanta de cel putin un metru, atunci când
sunt implicati în interactiune focalizata cu ceilalti; atunci când se afla în picioare unul
lânga altul; eipot sta mai apropiati. În Ori~ntulMijlociu, oamenii stau deseori mai aproape
unii de altii, decât este socotit ca fiind acceptabil în Occid~nt. Occidentalii care viziteaza
acea parte a lumii, pot fi deconectati de aceasta neasteptata apropiere fizica.

Edward T.HalI, care a lucrat timp îndelungat în domeniul comunicarii non-verbale,
distinge patru zone de spatiu personal. Distanta intima, pâna la jumatate de metru,

este rezervata la foarte putine contacte sociale. Doar cei implicati în relatii permitând
atingerea corpului, precum iubitii sau parintii si copiii, opereaza în aceasta zona de
spatiu privat. Distanta personala (de la 0,50 metri la 1,20 metri) este spatiul nonnal
pentru întâlniri cu prieteni si cunostinte apropiate. Este pennisa o anumita intimitate a
contactului, dar acest lucru tinde sa fie strict limitat. Distanta sociala, de la 1,20 metri
la 3,50 metri, este de obicei zona pentru împrejurari fonnale precum interviurile. Cea
de-a patra zona este cea a distantei publice, dincolo de 3,50 metri, mentinuta de cei
care se afla în fata unui public.

În cadrul interactiunii obisnuite, cele mai încarcate zone sunt cele de distanta

intima si perso~aIa. Daca aceste zone sunt invadate, oamenii încearca sa-si
recucereasca spatiul. E posibil sa ne uitam lung la intrus ca si cum i-am spune: "Du-te
mai încolo!" sau sa-I dam fortat la o parte. Atunci când oamenii sunt obligati sa se
apropie mai mult decât doresc, pot crea un fel de granita fizica: un cititor aflat la o
masa aglomerata de biblioteca ar putea demarca la modul fizic un spatiu privat, stivuind
carti pe marginile acestuia (HalI, 1959, 1966).

INTERACTIUNEA ÎN TIMP SI SPATIU

Întelegerea modului în care sunt distribuite în timp si spatiu activitatile, este
fundamentala pentru analizarea întâlniriIor si pentru întelegerea vietii sociale în
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general. Toate interactiunile sunt situate - se petrec într-un anumit loc si au o
durata de timp specifica. Actiunile noastre pe parcursul unei zile tind sa fie împartite
pe "zone" în timp si spatiu. Astfel, de exemplu, majoritatea oamenilor petrec o zona
sa zicem de la 9 a.m.la 5 a.m. - din timpul lor zilnic muncind. Si timpul lor saptamânal
este împartit: ei lucreaza în zilele lucratoare si îsi petrec acasa sfârsitul de saptamâna,
modificând schema activitatilor lor în zilele sfârsitului de saptamâna. Pe masura ce
parcurgem zonele temporale ale zilei, parcurgem totodata si spatiul: pentru a ajunge
la serviciu e posibil sa luam un autobuz, dintr-o parte a orasului în alta sau sa facem
naveta din suburbii. Prin unnare, atunci când analizam contextele interactiunii sociale,
deseori este util sa observam miscarile oamenilor si sa recunoastem aceasta
convergenta timp-spatiu.

Conceptul de regionalizare ne va ajuta sa întelegem felul în care viata sociala
este despartita în zone de timp-spatiu. Sa luam exemplul unei locuinte particulare. O
casa moderna este împartita în încaperi, coridoare si etaje - daca exista mai mult
decât parterul. Aceste spatii nu sunt doar arii separate din punct de vedere fizic, ci
sunt zonate de asemenea, în timp. Camerele de zi si bucataria sunt cele mai folosite
în timpul zilei, iar dormitoarele noaptea. Interactiunea dintre aceste regiuni este legata
atât de diviziunile spatiale, cât si de cele temporale. Anumite parti ale casei formeaza
regiunile din spate, "spectacolele" având loc în celelalte. Câteodata, întreaga casa
poate deveni o regiune din spate. Si de aceasta data ideea este exprimata de Goffman:

Într-o duminica dimineata, o întreaga familie poate folosi zidul din jurul locuintei,
pentru a ascunde o relaxanta neglijenta din punctul de vedere al vestimentatiei si al
comportarii civice, extinzând catre toate încaperile lipsa de fonnalism care de obicei
este circumscrisa bucatariilor si dormitoarelor. Tot asa, în cartierele americane locuite
de cetateni din clasa de mijloc, dupa-amiezile linia dintre terenul de jo'aca al copiilor
si casa poate fi definita drept culise de catre mame, care trec pe acolo în blugi,
pantofi lejeri si un machiaj minim ... Si, desigur, o regiune care este stabilita în mod
amanuntit ca fiind una de fata, pentru spectacolul nonnal al unei anumite obisnuinte
deseori functioneaza ca regiune de spate înainte si dupa fiecare spectacol, caci în
aceste perioade ceea ce este fix poate suferi reparatii; restauratii si rearanjari, iar
interpretii pot avea repetitii de vestimefltatie. Pentru a vedea acest lucru e nevoie
doar sa aruncam o privire într-un restaurant - magazin sau locuinta - cu câteva
minute înainte ca aceste incinte sa se deschida de dimineata (Goffman, 1969).

Masurarea timpului

În societatile moderne, zonarea activitatilor umane este puternic influentata de
masurarea timpului. Fara ceasuri sau cronometrarea precisa a activitatilor (si prin
aceasta coordonarea lor îil spatiu) societatile industrializate nu ar putea exista
(Mumford, 1973). Masurarea timpului cu ajutorul ceasurilor este în prezent
standardizata pe tot globul, tacând posibile comunicatiile complexele si sistemele de
transport international de care depindem. Timpul standard al lumii a fost introdus în
1884, la o conferinta a natiunilor tinuta la Washington. Atunci globul a fost împartit în
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24 de zone temporale, aflate la distanta de o ora una de alta, si a fost fixat începutL2
exact al zilei universale.

Manastirile din secolul al XVI-lea au fost primele organizatii care au încercat S3

p,lanifice activitatile membrilor lor în mod precis, pe parcursul zilei si al saptamânii.
Astazi, practic nu exista grup sau org<tnizare care sa nu faca acest lucru. - cu cât este
mai mare numarul de oameni si de resurse implicat, cu atât mai precisa trebuie sa fie
planificarea. Evitar Zerubarel a demonstrat acest lucru în studiul sau despre structura
temporala a unui mare spital modern (1979, 1982). Un spital trebuie sa functioneze 24
de ore pe zi, iar coordonarea personalului si a resurselor reprezinta o problema extrem
de complexa. De'exemplu, infmnierele lucreaza o anumita perioada de timp în pavilionul
A, o alta perioada de timp în pavilionul B si asa Tnai departe, si de asemenea intra în
schimburi de zi si de noapte. Infirmierele, medicii si restul personalului, plus resursele
decare au nevoie, trebuie integrati atât în timp cât si în spatiu.

VIATA COTIDIANA DIN PERSPECTIVA CULTURALA SI
ISTORICA

Unele dintre mecanismele de interactiune sociala - analizate de Goffman,
Garfinkel si altii par a fi universale ..Folosirea markerilor pentru a semnala începutul
si sfârsitul întâlnirilor - de exemplu, este caracteristica interactiunii umane pretutindeni.
Modalitati de organizare a întâlnirilor, cum ar fi tinerea trupului întors de la ceilalti
pentru a forma un nod conversational, sunt gasite de asemeni, în toate întruniri le
umane. Dar o mare parte din dezbaterea lui Goffman, despre neatentia civila si alte
feluri de interactiune, are legatura cu societatile în care contactul cu strainii este
ceva extrem de obisnuit. Ce putem spune despre societatile traditionale extrem de
mici, în care nu sunt straini si exista doar câteva locuri, în care câteva zeci de
oameni se afla împreuna tot timpul?

Pentru a descoperi unele contraste dintre interactiune a sociala, în societatile
moderne si cele traditionale, sa luam ca exemplu una dintre culturile cel mai putin
dezvoltate din punct de vedere al tehnologiei, care au ramas pe pamânt: !Kung-ii
(cunoscuti si sub numele de bosimani), care traiesc în regiunile din Botswana si
Namibia din Desertul Kalahari, din partea de suda Africii (Lee, 1968, 1969; semnul
de exclamare dinaintea numelui face referire la zgomotul ca un pocnet facut atunci
când se pronunta numele). Cu toate ca felul lor de viata se schimba din pricina

influentelor exterioare, formele lor traditionale de viata sociala sunt înca evidente.
!Kung-ii traiesc în grupuri de câte 30-40 de oameni, în locuinte temporare, lânga

izvoare de apa. Hrana. e destul de saraca în mediul lor, iar ei trebuie sa parcurga
uneori distante 'mari ca sa o gaseasca. Aceasta preumblare le ocupa cea mai mare
parte a unei zile obisnuite. Femeile si copiii ramân în tabara deseori, dar la fel de des
întregul grup îsi petrece ziua mergând. Membrii comunitatii se raspândesc pe o arie
de pâna la 150 krn2 pe parcursul unei zile, întorcându~se seara în tabara pentru a
mânca si a dorrhi. Barbatii pot fi singuri sau în grupuri de câte doi sau trei, în cea mai
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mare parte a zilei. Totusi, exista o singura perioada pe an, când obisnuitele activitati
zilnice se schimba: sezonul ploi os de iarna, când apa se gaseste din abundenta, iar
hrana este mult mai usor de procurat. Viata cotidiana a !Kung-ilor în timpul acestei
perioade este centrata pe activitatile rituale si ceremoniale si majoritatea timpului
este petrecut cu pregatirea si demlarea lor.

Membrii majoritatiigmpurilor de !Kung-i nu vad niciodata pe cineva pe care sa
nu-I cunoasca destul de bine. Pâna când contactele cu exterioml au devenit obisnuite
în ultimii ani, ei nu aveau un tennen echivalent pentru "strain". Desi !Kung-ii, îndeosebi
barbatii, pot petrece lungi perioade din zi fara a se afla în contact cu altii, în comul1itatea
lor exista putine ocazii pentru viata privata. Familiile dorm în locuinte deschise, cu
pereti extrem de subtiri si practic toate activitatile sunt accesibile vederii publice.
Nimeni nu a studiat !Kung-ii având în minte observatiile lui Goffman despre viata
cotidiana, dar este usor de vazut ca anumite aspecte ale activitatii sale au o aplicare
limitata la viata sociala a !Kung-ilor. Exista putine oportunitati, de exemplu, de creare
a unor regiuni din fata si din spate. Închiderea diferitelor reuniuni si întâlniri prin
intennediul peretilor camerelor, al cladirilor separate si a diferitelor cartiere ale
oraselor, obisnuite în societatile moderne, este departe de activitatile !Kung-ilor.

Constrângerea proximitatii

În complet contrast cu !Kung-ii - asa cum se va arata în capitolele care mmeaza
în societatile moderne, noi interactionam în mod constant cu alte persoane, pe care
e posibil sa nu le mai întâlnim sau sa le mai vedem niciodata. Aproape toate tranzactiile
noastre zilnice- cum ar fi cumpararea articolelor de bacanie sau deschiderea unui
cont bancar - ne aduc în contact - indirect - cu oameni care pot trai la mii de
kilometri distanta. Sistemul bancar, de exemplu, este international. Orice suma de
bani depusa este o mica parte din investitiile financiare pe care banca le face în
întreaga lume.

Având în vedere ca este un lucru relativ usor, de ce oare nu sunt mai multe
interactiuni indirecte de-ale noastre cu altii? Dc ce oare nu folosim întotdeauna,. ,
telefonul, faxul sau alte mijloace de comunicare la distanta, atunci când contactam
prieteni sau colegi? De exemplu, oamenii care se ocupa de afaceri continua sa ia
parte la sedinte, zburând cu avionul câteodata peste jumatate de glob pentm a face
acest lucm, desi ar fi mult mai simplu si mai eficient sa tranzactionam afaceri prin
intermediul unui computer sau al unei linii telefonice cu mai multi participanti.

Deirdre Boden si Harvey Molotch au studiat ceea ce ei numesc constrângerea
proximitatii: nevoia indivizilor de a se întâlni unii cu altii în situatii de co-prezenta
sau interactiune fata-în-fata. Boden si Molotch sugereaza ca oamenii ies din casa
pentm a lua parte la întmniri, din cauza ca situatiile de co-prezenta pentm motive
documentate de catre Goffman în studiile sale despre interactiune - ofera informatii
mult mai bogate- despre felul în care gândesc si simt altii, despre sinceritatea lor,
decâtorice forma de comunicare electronica. Doar fiind efectiv în prezenta oamenilor
care iau hotarâri, ce ne afecteaza în modalitati importante, ne simtim capabili sa
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aflam ce se petrece si avem convingerea ca îi putem impresiona cu parerile si
sinceritatea noastra. Boden si Molotch afirma ca aceasta "co-prezenta" are acces
la partea din trup care "nu minte niciodata", adica ochii - "fereastra sufletului".
Contactul vizual însusi semnaleaza un grad de intimitate si încredere; interavtivii
coprezenti tin sub observatie' continuu miscarile subtile ale celei mai subtile parti a
trupului" (1994).

MICROSOCIOLOGIA SI MACROSOCIOLOGIA

Studiul comportamentului cotidian în situatii de interactiune de tip fata-în-fata
este de obicei denumit microsociologie. Macrosociologia este analiza sistemelor
sociale la scara mare, cum ar fi sistemul politic sau ordinea economica. Totodata ea
include analize ale proceselor de schimbare pe termen lung, cum ~r fi dezvoltarea
industriala. La prima vedere, ar putea parea ca analiza micro si macro sunt distincte
una de alta. În realitate, cele doua sunt strâns legate (Knorr-Cetina si Cicourel1981;
Giddens 1984), asa dupa cum am vazut pe parcursul acestui capitol.

Analiza macro este esentiala, daca vrem sa întelegem mediul institutional al
vietii cotidiene. Modalitatile în care oamenii îsi traiesc vietile de zi cu zi sunt puternic
afectate de cadrul institutional mai larg, asa dupa <;umeste clar atunci când ciclul
zilnic al activitatilor unei culturi precum cea a !Kung-ilor este comparat cu viata într-un
mediu urban industrializat. Asa dupa cum s-a subliniat, în societatile moderne ne
aflam în mod constant în contact cu straini. Acest contact poate fi indirect si imper
sonal. Totusi, indiferent în cât de multe relatii indirecte sau electronice intram astazi,
chiar si în cele mai complexe societati prezenta celorlalti ramâne cruciala. Cu toate
ca putem prefera sa trimitem unei cunostinte un mesaj pe e-mail prin Internet, putem
alege totodata sa zburam cu avionul mii de kilometri, pentru a petrece sfârsitul de
saptamâna cu un prieten.

La rândullor, studiile micro sunt necesare pentru a face lumina asupra unor
scheme institutionale de ansamblu. Interactiuneade tip fata-în-fata este în mod clar
baza principala a tuturor formelor de organizare sociala, indiferent de marimea scarii
lor. Sa 'presupunem ca studiem o corporatie. Am avea posibilitatea de a întelege
mult despre activitatile sale, pur si simplu studiind comportamentul de tip fata-în-fata.
Am putea, de exemplu, analiza interactiune a directorilor în sala de sedinte, oamenii
care lucreaza în diverse birouri, precum si muncitorii de la etajul magazinului. Nu ne-am

putea face o imagine a tntregii corporatii în acest fel, având în vedere ca 6 parte din
afacerile sale sunt tranzactionate prin materiale tiparite, scrisori, telefon si computere ..
Cu toate acestea, am putea contribui cu siguranta la întelegerea modului în care
lucreaza organizatia.

În capitolele urmatoare, vom vedea si alte exemple, ale felului în care

interactiune~ din contexte micro afecteaza procesele sociale mai ample, si modul
în care sistemele macro influenteaza la rândul lor situatii restrânse ale vietii
sociale,
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REZUMAT

o Interactiunea sociala reprezinta procesul prin care actionam si reactionam la
cei din jurul nostru. Multe aspecte în aparenta simple ale comportamentului
nostru zilnic se dovedesc, la o examinare atenta, a fi niste aspecte atât complexe
cât si importante ale interactiunii sociale. Un exemplu este privirea tinta asupra
altor persoane. În majoritatea interactiunilor, contactul vizual este trecator. A te
uita insistent la o alta persoana ar putea fi considerat un. semn de ostilitate 
sau, în anumite împrejurari, de dragoste. Studiul interactiunii sociale reprezinta
un domeniu fundamental în sociologie, aruncând lumina asupra multor aspecte
ale vietii sociale.

@ Fata umana poate transmite diferite tipuri de expresii. Se considera în general ca
aspectele de baza ale expresiei faciale de emotie sunt înnascute. Studiile
interculturale demonstreaza asemanari destul de mari între membrii diferitelor

culturi atât în mimica, cât si în interpretarea emotiilor înregistrate pe chipul uman.
"Fata" poate fi înteleasa si, în sensul mai larg, drept stima de care se bucura
individul din partea celorlalti. În general, în cadrul interactiunii noastre cu altii,
suntem preocupati sa ne "pastram fata" - adica sa ne protejam stima de sine.

@) Studiul vorbirii si conversatiei obisnuite a ajuns sa fie denumit etnometodologie
termen lansat de Harold GarfmkeI. Etnometodologia este analiza modalitatilor în
care întelegem în mod activ - desi, de obicei, într-o maniera de la sine înteleasa
ceea ce vor ceilalti sa transmita prin ceea ce spun si prin comportament.

O Putem învata foarte mult despre natura vorbirii prin "strigatele de raspuns"

(exclamatii) si prin studierea greselilor de vorbire. (ce anume se.petrece, atunci
când oamenii pronunta gresit sau întrebuinteaza eronat cuvinte si fraze). Greselile
de vorbire sunt deseori ilare, si sunt în realitate strâns legate, din punct de vedere
psihologic, de vorba de spirit si de gluma.

" Interactiunea nefocalizata este constiinta reciproca pe care o au indivizii unii
despre altii la întruniri ample, atunci când nu discuta în mod direct unii cu altii.
Interactiunea focalizata, care poate fi divizata în întâlniri distincte - sau episoade
de interactiune - are loc atunci când doi sau mai multi indivizi iau parte la ceea
ce altul sau altii spun si fac.

o Interactiunea sociala poate fi deseori studiata într-o fOfila deslusita prin modelul

dramaturgic - studierea interactiunii sociale ca si cum cei implicati ar fi actori

pe o scena, având decor si recuzita. Ca si în teatru, în diferite contexte ale vietii
sociale exista unele deosebiri clare între regiunile din fata (scena însasi) si
regiunile din spate, unde actorii se pregatesc de spectacol si se relaxeaza dupa
terminarea lui.

8 Rolurile sociale reprezinta asteptarile definite din punct de vedere social, ale

unui individ, în cadrul unui statut sau pozitie sociala date.
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El) Toate interactiunile sociale sunt situate în timp si spatiu. Putem analiza felul în
care vietile noastre cotidiene sunt "zonate" în timp si spatiu; combinate, studiind
moduUn care activitatile au loc pe parcursul urior perioade definite si cum, în
acelasi timp, implica miscare spatiala.

@) Studiul interactiunii de tip fata-în-fata este de obicei denumit macrosociologie si
cerceteaza grupurile mai mari, institutiile si sistemele sociale. Analizele micro si
macro sunt în realitate extrem de strâns legate, completându-se reciproc.

Michael Argyle, Experiments in So
ciallnteractiol1 (Aldershot, Dartmouth,
1993). O privire de ansamblu asupra
aspectelor sociale si psihologice ale
relatiilor interpersonale.
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analiza a ritualurilor savârsite de catre
indivizi în cadrele publice ale interactiunii.
Erving Goffman, The Presentation of
Self in Everyday Life (Harmondsworth,
Penguin, 1969). Una dintre principalele
lucrari ale lui Goffmal1, care descrie
modul în care indivizii îsi organizeaza
interactiunea cu altii, pentru a stimula

opinii particulare despre ei însisi.
Henri Lefebvre, Evelyday Life in the
Modern World (London, Allen Lane,
1971). O discutie despre felul în care
schimbarea sociala din epoca moderna
a afectat natura vietii cotidiene.
Eric Livingstone, Making Sense of
Ethnomethodology (London, Routledge
and Kegan Paul, 1987). O folositoare
expunere generala care stabileste cu
claritate ideile fundamentale implicate.
Phil Manning, Erving Goffman and
Modern Sociolo"gy (Cambridge, Polity
Press, 1992). O excelenta privire de
ansamblu asupra lucrarîlor lui Goffinan.
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Ce înseamna sa fii barbat? Ce înseamna sa fii femeie? Jan Morris, renumita

scriitoare de lucrari de calatorie, fusese barbat. Ca James Mortis, ea a fost membra

a expeditiei britanice conduse de Sir Edmund Hillary, care a cucerit Everestul. Fusese

chiar un barbat foarte "masculin" '- sofer de curse si practicant a numeroase sporturi.

Totusi, se simtise dintotdeauna ca o femeie într-un corp barbatesc. Asa ca s~a supus

unei operatii de schimbare de sex si traieste de atunci ca femeie.

Cartea, în care Morris povesteste experienta ei legata de schimbarea de sex,

ne înlesneste o observare mai atenta a diferitelor lumi, în care traiesc barbatii si
femeile.

Ni se tot spune ca prapastia sociala dintre sexe se îngusteaza, dar eu pot sa depun
marturie - dupa ce am trecut, în cea de-a doua jumatate a secolului XX, prin experiente
de viata în ambele roluri (barbat si femeie) - ca nu gasesc nici un aspect al vietii - nici
un moment al zilei, nici un contact, nici o situatie, nici o atitudine, care sa nu fie
diferita la barbati si femei. Pâna si tonul vocii cu care mi se vorbea, tinuta persoanei
din spatele meu, starea ce plutea în aer când intram într-o încapere sau ma asezam la

. o masa la restaurant - subliniau constant schimbarea mea de statut.

Iar daca atitudinile celorlalti s-au modificat, la fel s-a întâmplat si cu ale mele. Cu cât
eram mai mult tratata ca femeie, cu atât mai femeie deveneam. M-am adaptat vrând
nevrând.Daca se presupunea ca nu ma pricep sa repar o masina sau sa deschid o
sticla, descopeream ca în mod ciudat deveni sem nepriceputa. Daca cineva considera
ca o geanta era prea grea pentru mine, în mod inexplicabil mi se parea si mie la fel.
Ma amuza sa observ ca - de exemplu, atunci când sunt invitata în oras la masa, de
catre vreunul dintre prietenii mei de la oras - nu cu multi ani în unna ospatarul acela
lingusitor ma trata pe mine asa cum îl trateaza acul11pe el. Atunci m-ar fi salutat cu o
seriozitate plina de respect. Acum îmi desface servetul cu un zâmbet jucaus, ca si
cum ar vrea sa ma binedispuna. Atunci mi-ar fi luat comanda plin de gravitate, acum
se asteapta ca eu sa spun ceva amuzant/ceea ce si fac) (Morris, 1974).

Acest lucru aproape ca ne face sa credem ca un "el" poate deveni o "ea", întruc,ât

diferentele sexuale sunt foarte importante în viata noastra. De regula le ignoram 

tocmai pentru ca sunt atât de discrete. Ele ne sunt întiparite de la bun început.

În acest capitol vom studia natura cOl;"portamentului sexual uman si vom analiza

caracterul complex al sexualitatii - trasaturile sexuale umane - si diferentele sexuale.

Viata sexuala în socictatife modeme, ca atâtea alte lucruri, trece prin transfonnari

importante, care afecteaza viata emotionala a celor mai multi dintre noi. Vom descoperi

ce sunt aceste schimbari si vom încerca sa interpretam semnificatia lor ampla, catre

srarsitul capitolului.
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Începem prin a cerceta originile diferentelor dintre baieti si fete si cele dintre
barbati si femei. Parerile oamenilor de stiinta sunt împartite, referitor la masura în
care caracteristicile înnascute au un impact durabil asupra identitatii genului nostru

si a activitatii noastre sexuale. Problema reala este de fapt în ce masura sunt ele
Învatate. Nimeni nu-si mai Închipuie ca sexualitatea noastra e instinctiva, în sensul în
care e instinctiva activitatea sexuala a multor animale inferioare - cum adi faimoasele

"pasari si albine". Totusi, unii oameni de stiinta acorda mai multa importanta
influentelor sociale În analizarea genului si a sexualitatii.

SEXUL, GENUL SI BIOLOGIA

:> Cuvântul "sex", asa cum este folosit În vorbirea curenta, este ambiguu, Întmcât
se refera si la o categorie de persoane, dar si la unele acte pe care oamenii le fac
împreuna ("a face sex"). Ca sa stabilim c1aritatea trebuie sa facem distinctia dintre
sex - În sensul diferentelor biologice si anatomice dintre barbati si femei - si activitatea
sexuala. Mai trebuie sa facem o distinctie importanta: cea dintre SEX si GEN. În
timp ce sexul se refera la diferentele fizice ale corpului, genul priveste diferentele
psihologice, sociale si cultura le dintre barbati si femei. Distinctia Între sex si gen este
fundamentala, întmcât multe diferente între barbati si femei nu au origine biologica.

Diferentele de gen: natura si formarea

În ce masura diferentele de compOliament dintre femeisi barbati sunt rezultatul
sexului si nu al genului? Altfel spus, care este ponderea diferentelor biologice? Unii
autori considera ca exista diferente comportamentale Înnascute, Între barbati si femei
care apar într-o oarecare masura în toate culturile si ca descoperirile sociologiei duc
hotarât în aceasta directie. Acesti cercetatori atrag atentia, de exemplu, asupra
faptului ca, în majoritatea culturilor, vânatoarea si razboiul sunt cel mai adesea apanajul
barbatilor. Cu siguranta, sustin ei, acest lucm arata ca barbatii poseda tendinte
biologice fundamentale catre agresivitate, care le lipsesc femeilor.

Alti cercetatori nu sunt însa convinsi de acest argument. Ei spun ca nivelul
agresivitatii masculine variaza mult în functie de cultura, în timp ce femeilor li se
cere sa fie pasive sau mai blânde în unele culturi decât În altele (Elshtain, 1987). În
plus, adauga ei, daca o trasatura e mai mult sau mai putin universala, nu Înseamna În
mod distinct ca are o origine biologica; pot exista factori culturali generali, care
produc asemenea caracteristici. De exemplu, în majoritatea culturilor, femeile îsi

petrec o buna parte din viata Îngrijindu-se de copii, astfel ca nu pot lua oricând parte
la vânatoare sau razboi. Din aceasta perspectiva, diferentele de comportament dintre
barbati si femei se produc mai ales În urma Învatarii sociale a identitatii feminine si
masculine - a feminitatii si masculinitatii.
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Dovezi ale lumii animale

Ce ne arata doveZile? O posibila sursa de informatie o constituie diferentele de
alcatuire hormonala dintre scxe. Unii 'sustin ca hormonul sexual masculin,
testosteronul, se· asociaza (;U tendinta masculina catre violenta. Cercetarile au
demonstrat, de exemplu, ca daca maimutele masculi sunt castrate Înca de la nastere,
ele devin mai putin agresive; la fel, daca femeIelor de maimuta li se administreaza
testosteron, vor deveni maiagresive decât femelele nonnale. Pe de alta parte, s-a
descoperit ca faptul În sine, de a da maimutelor ocazia sa-i doinine pe altii, face sa le
creasca nivelul de testosteron. Astfel, comportamentul agresiv poate afecta
producerea hormonului, iar nu honnonul este cel care provoaca agresiunea sporita.

O alta sursa posibila de dovezi este observarea directa a comportamentului
animalelor. Autorii care leaga agresivitatea masculina de determinarea biologica,
observa adesea o agresivitate ridicata în rândul animalelor mai evoluate. Daca luam
În consideratie comportamentul cimpanzeilor, spun ei, masculii sunt invariabil mai
agresivi decât femelele. Cu toate acestea, exista de fapt mari diferente între tipurile
de animale. În rândul gibonilor, de exemplu, exista putine diferente notabile Între
agresivitatea sexelor. În plus, multe femeIe de maimute inferioare sau superioare
sunt deosebit de agresive în unele situatii - cum ar fi, de exemplu, atunci când sunt
tinere sau amenintate.

Dovezi ale lumii umane

În privinta oamenilor, una din sursele de baza provine din experienta gemenilor
univitelini (identici). Gemenii univitelini se nasc dintr-un singur ovul si au aceeasi
mostenire genetica. Într-un caz, unul dintre gemenii univite1ini masculini a fost grav
ranit În unna unei circumciziisi s-a luat hotarârea reconstituirii organelor sale genitale
ca organe feminine. Asa se face ca a· fost crescut în continuare ca fiind fata. La
sase ani, gemenii prezentau trasaturi specifice masculine si feminine, asa cum sunt
Întâlnite în cultUlile occidentale. Fetita se juca cu alte fetite, ajuta la treburile casei
si-si dorea sa se casatoreasca când avea sa creasca mare. Baiatul prefera compania
altor baieti,jucariile lui preferate erau masinutele si camioanele si-si dorea sa devina
pompier sau politist.

Câtava vreme, acest caz a fost considerat o demonstratie concludenta a influentei
determinante a Învatarii sociale asupra diferentelor de gen. Când fetita a devenit
adolescenta, a fost intervievata În cadrul unei emisiuni televizate. Interviul a
demonstrat ca nu se simtea tocmai relaxata cu identitatea de gen si ca probabil era
"în realitate" baiat, în fond. Aflase Între timp despre trecutul ei neobisnuit si se prea
poate ca aceasta cunoastere sa fi fost raspunzatoare pentru conceptia despre sine
(Ryan, 1985)~

Acest caz nu respinge posibilitatea existentei unor influente biologice, asupra
diferentelor de comportament observate Între barbati si femei. Daca ele exista, totusi,
originea lor fiziologica nu a fost Înca detenninata. Problema ramâne controversata,
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dar concluzia la care a ajuns gencticianul Richard Lewontin va gasi probabil numerosi.
sustinatori:

Autoidentificarea elementara a unei persoane ca barbat sau femeie - o data cu
multitudinea de atitudini, idei, si dorinte care însotesc acea identificare - depinde
de eticheta care i s-a pus atunci când era copil. Într-un curs normal al evenimentelor,
aceste etichete corespund unor diferente substantiale Între cromozomi, hOTIl1onisi
morfologie. Astfel, diferentele biologice devin un semnal al diferentierii dintre rolurile
sociale, mai degraba decât o cauza a lor (Lewontin, 1982).

SOCIALIZAREA GENULUI

În timp ce dovezile biologice contribuie la întelegerea originii diferentelor de
gen, un alt drum care poate fi urmat este studiul socializarii genului, adica
învatarea rolurilor de gen prin intermediul factorilor sociali, cum ar fi familia si
factorii mediatici.

Reactii ale parintilor si adultilor

Multe studii au fost întreprinse asupra gradului în care diferentele de gen sunt
rezultatul influentelor sociale. Studii ale relatiei mama-copii arata diferente între
modul cum sunt tratati baietii si fetele, .chiar daca parintii considera ca reactiile lor
sunt nediscriminate. Adultii carora li se cere sa afirme personalitatea unui copil dau
raspunsuri diferite în functie de parerea lor despre acel copil, daca este baiat sau
fata. În cadrul unui experiment clasic, cinci tinere mame au fost studiate în relatie cu
un bebelus de sase luni, pe nume Beth. S-a observat ca ele aveau tendinta sa-i
zâmbeasca des si sa-i ofere papusi ca jucarii. Spuneau ca e "dulce", ca "plânge
delicat". Reactia unui al doilea grup de mame fata de un copil de aceeasi vârsta, pe
nume Adam, a fost vizibil diferita. Bebclusului i se ofereau de regula un trenulet sau

alte "jucarii baietesti". Beth si Adam erau de fapt unul si acelasi copil, îmbracat în
haine diferite (Will s.a., 1976).

Studiul genului

Studiul genului de catre copii este aproape cu certitudine o practica inconstienta.
Inainte ca acestia sa se caracterizeze pe ei însisi cu claritate ca fiind baiatsau fata,
ei primesc un set de semne preverbale. De exemplu, adultii barbati si femei
manevreaza de regula copiii în mod diferit. Cosmeticele pe care le folosesc femeile
contin parfumuri diferite de cele pe care bebelusul le poate asocia cu masculinitatea.
Diferentele sistematice în îmbracaminte, coafura etc., ofera semnele vizuale pentru
copilul mic în procesul învatarii. La vârsta de doi ani, copiii au deja o întelegere
partiala a ceea ce este genul. Ei stiu daca sunt baieti sau fete si pot în general sa-i
catalogheze cu precizie pe ceilalti. Totusi, copilul nu stie, înainte de a împlini sase ani,
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ca genul cuiva nu se poate schimba, ca fiecare are un gen si ca diferentele de sex
dintre fete si baieti sunt detenninate anatomic.

Jucariile, cartile cu poze si programele de televiziune pe care le urmaresc copiii
tind sa accentueze diferentele dintre atributele masculinitatii si cele ale feminitatii.
Magazinele de jucarii si cataloagele de produse livrabile prin posta îsi categorisesc
de obicei produsele în functie de gen. Chiar si unele jucarii, care par a fi neutre din
punct de vedere al genului, în realitate nu sunt asa. De exemplu, pisicutele si iepurasii
sunt recomandate pentru fete, în timp ce leii si tigrii sunt considerati ca fiind mai
potriviti pentru baieti.

Vanda Lucia Zammuner a studiat preferintele legate de jucarii ale unor copii
între sapte si zece ani, din Italia si Olanda (Zammuner, 1987). Ea a analizat atitudinea
copiilor fata de o varietate de jucarii; s-au luat în consideratie atât jucariile stereotipe
masculine si feminine, cât si jucariile considerate a nu fi diferentiate în functie de
sex. Li s-a cerut atât copiilor cât si parintilor sa spuna care jucarii sunt potrivite
pentru baieti si care pentru fete. Adultii si copiii au fost în buna masura de acord. În
mare, copiii italieni au ales mai des jucarii diferentiate în functie de sex decât cei
olandezi - descoperire care confirma asteptarile, întrucât cultura italiana tinde sa
pastreze o privire mai traditionala asupra diviziunilor de gen, decât cea olandeza. Ca
si în alte studii, fetitele din ambele societati au ales într-un numar mai mare jucarii
neutre ca gen sau baietesti, fata de baietii care au dorit sa se joace cu jucarii de fete.

Cartile cu povesti si televiziunea

În urma cu 25 de ani, Lenore Weitzman si colegii sai au întreprins o analiza a
rolului genului asupra unora dintre cele mai cunoscute carti pentru copiii prescolari,
descoperind câteva diferente clare între rolurile genurilor (Weitzman s.a. 1972).
Baietii jucau în povesti si în desene un rol cu mult mai important decât fetele,
depasindu-le într-un raport de J 1 la 1. Daca se luau în considerare si animalele cu
genuri detenninate, proportia era de 951a 1. Activitatile tipic masculine si feminine
de asemenea, difereau. Barbatii erau antrenati în urmariri pline de aventuri si activitati
în aer liber, care presupun independenta si putere. Acolo unde apareau fete, portretul
lor era pasiv si marginit mai cu seama la activitati desfasurate în interior. Fetele
gateau si faceau curatenie pentru personajele masculine sau îi asteptau sa se întoarca
acasa. La fel se întâmpla si cu barbatii si femeile adulte din cartile de povesti.
Femeile care nu erau vaduve sau mame erau personaje imaginare - cum ar fi
vrajitoarele sau zânele. Nu s-a descoperit nici o singura femeie în toate cartile
analizate care sa aiba o ocupatie în afara casei sale. Dimpotriva, barbatii erau înfatisati
ca luptatori, politisti,judecatori, regi etc.

Cercetari relativ recente sugereaza ca lucrurile s-au sehimbat întrucâtva, dar
ca foarte multe carti pentru copii ramân aceleasi (Davies, 1991). Povestile cu zâne,
de exemplu, înfatiseaza atitudinile traditionale legate de gen si de tipurile de scopuri
si ambitii, pe care se presupune ca trebuie sa le aiba baietii si fetele. "Într-o buna zi
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va veni si printul meu", în versiunea povestilor cu zâne de acum câteva sute de ani,
însemna de obicei ca o fata dintr-o familie saraca poate sa viseze la bogatie si la
noroc. Astazi, întelesul a devenit mai aproape de idealurile dragostei romantice.
Unele feministe au încercat sa rescrie câteva dintre cele mai faimoase povesti cu
zâne, rastumând rolurile obisnuite:

Nici n-am observat ca avea un nas caraghios.
Si arata cu siguranta mult mai bine în hainele acelea ciudate.
Nu-i nici pe departe atât de atragator pe cât l-am gasit mai deunazi.
Asa încât cred ca o sa ma prefac pur si simplu ca pantofioml asta de sticla mi-e
prea strâmt.

(Viorst,1987)

Ca si aceasta versiune a Cenusaresei, atari versiuni modeme sunt destinate
mai ales cartilor pentru publicul adult si au avut un impact scazut asupra povestilor
din cartile obisnuite ale copiilor.

Desi exista si unele exceptii notabile, analiza programelor de televiziune destinate
copiilor este conforma descoperirilor legate de cartile pentru copii. Studii asupra
celor mai vizionate desene animate arata ca majoritatea persoanelor principale sunt
masculine si ca acestea domina actiunile de urmarire. Imagini similare apar în clipurile
publicitare care se difuzeaza de-\llungul programelor.

Dificultatea de a creste copii fara discriminare de sex

June Statham a studiat experienta unui grup de parinti convinsi sa-si creasca
copiii într-un mod nediscriminatoriu din punct de vedere al sexului. 30 de adulti
din 18 familii au fost implicati în acest experiment, care cuprindea copii între
sase luni si 12 ani. Parintii proveneau din rândurile clasei de mijloc si în majoritate
lucrau în învatamânt, ca profesori sau conferentiari. Stathan a descoperit ca
majoritatea parintilor nu încercau sa modifice pur si simplu rolurile sexuale
traditionale, facând ca fetele sa semene cât mai mult a baieti, ci se straduiau
sa creeze noi combinatii de masculin si feminin. Ei îsi doreau ca baietii sa fie
mai sensibili la sentimentele celorlalti si mai capabili de a exprima afectiune, în
timp ce fetele erau încurajate sa-si caute ocazii de studiu si de promovare.
Toti parintii au considerat ca trasaturile existente prin studierea genului sunt
greu de contracarat. Ei au avut un succes moderat în a convinge copiii sa se
joace cu jucarii, care nu erau adaptate genului lor, dar chiar si aceasta s-a
dovedit a fi mai dificil decât se asteptau multi dintre ei. Una dintre mame a
comentat astfel:

Daca intri într-un magazin de jucarii, e plin de jucarii razboinice pentru baieti si
jucarii domesticepentru fete- ceea ce rezuma societatea, asa cum e ea. Asta e felul
în care se socializeaza copiii: e firesc pentru baieti sa fie învatati sa loveasca si sa
omoare - ceea ce eu gasesc groaznic, îmi face rau. Ma straduiesc sa nu intru în
magazinele dejucarii fiindcama apuca furia.
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De fapt, în realitate toti copiii au avut si s-au jucat cu jucarii oferite de mde,
diferentiate în functie de gen .

.În prezent exista câteva carti de povesti - având ca personaje principale fete
putemice, independente - dar un numar mic dintre ele Înfatiseaza baietii în roluri

netraditionak Mama unui baietel de cinci ani povestea despre reactia fiului sau,
atunci când a inversat sexele personajelor din povestea pe care i-o citea:

A fost putin suparat când am parcurs o carte în care o fata si un baiat detineau roluri
traditionale, schimbând toti baietii în fete si toate fetele în baieti. Când am început îi
venea mereu sa spuna "nu-ti plac baietii, îti plac numai fetele". A trebuit sa-i explic ca
nu era adevarat, ci ca se scrie doar prea putin despre fete (Statham, 1986).

În mod evident, socializarea genului este foarte puteniica si încercarea de a
o modifica poate fi suparatoare. O data ce a fost "repartizat" un gen, societatea
asteapta ca indivizii sa se comporte ca persoane "feminine" si "masculine".
Aceste asteptari sunt puse în practica si reproduse în viata cotidiana (Lorber,
1994; Bourdieu 1990).

"A practica" genul

Conceptiile noastre despre identitatea genului, cât si atitudinile noastre

sexuale si înclinatiile legate de ele, se formeaza atât de timpuriu în copilarie,
încât ca adulti le luam de regula ca fiind de la sine întelese. Totusi genul înseamna
mai mult decât a învata sa te porti ca fata sau ca baiat. Cu diferentele de gen
traim în fiecare zi.

Cu alte cuvinte, genul nu exista pur si simplu; noi toti, asa cum se exprima un
sociolog, "practicam genul" în interactiunile noastre sociale zilnice CU ceilalti (West
si Zimmerman, 1987). De exemplu, Jan Morris a trebuit sa învete cum sa-si
manifeste genul, atunci când a descoperit cât de diferit trebuia sa st comporte,
într-un restaurant, ca femeie fata de un barbat. Dupa cum ea însasi spune, "nu
exista niCi un aspect al existentei" care sa nu aiba o determinare de gen. Totusi,
ea nu si-a dat seama de aceasta pâna când nu si-a schimbat sexul. Modurile
subtile în care li.e "practicam" genul fac parte din viata noastra într-o asemenea
masura, încât nici nune dam seama de ele, pâna când nu dispar sau sunt modificate
semnificativ.

Faptul ca genul se învata si reînvata continuu ilustreaza importanta conceptului
de reproducere sociala (vezi cap. 1). Noi ne reproducem din punct de vedere social '"'
producem si reproducem - genul, într-o serie de actiuni minore, de-a lungul unei zile.
Acelasi procedeu ne ajuta sa Întelegem genul ca institutie sociala, creata si recreata
în interactiunile noastre cu ceilalti. Asa cum vom vedea în capitolele urmatoare,
diferentele de gen sunt de asemenea o parte importanta a altor institutii sociale, cum
ar fi familia, religia, munca si clasele.
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Brenda Rees atunci. .. ...Mark Rees acum

Tninssexualii, asemeni lui Ian Morris, sunt acei oameni care vor sa existe ca persoane de alt sex si

care au suferit o operatie în acest sens. Ei sllnt supusi de asemeni, tratamentului cu hom10ni, pentru a-si
modifica forma trupului, controla cresterea parului de pe suprafata acestuia, si dezvoltarea caracteristici lor
sexuale secundare, cum ar fi barba sau sânii. O astfel de "remodelare a genului" nu reprezinta o
schimbare completa a sexului: eromozomii si organele lor inteme, cum ar fi pânteeele ramân neschimbate.

Un transsexual, care se numeste acum Mark Rees, observa: "Neplacerea de dominare totala asupra
existentei, într-un trup nepotrivit, nu este înlaturata de catre un simplu tratament psihiatrie. Singura
alternativa, la eonstantul si agonizantul conflict dintre trup si minte, o reprezinta plictisitorul, istovitor
din punct de vedere emotional, adesea stânjenitor si întotdeauna dureros ~ proces al remodelarii genului.
Recompensa însa este libertatea de a fi tu însuti."

Din nefericire, aceasta libertate este circumscrisa unui sistem care pare ilogic·- si cu care Marea
Britanie nu se afla în concordanta - cu tari cum ar fi: Canada, Suedia, Polonia, Elvetia, Turcia si
Indonezia, precum si 48 de state ale S.U.A.

Conform opiniei lui Rees: "Guvernul permite ca alte documente sa fie schimbate, începând cu
pasapoartele si diplomele universitare si sfârsind cu permisele pentru biblioteci. Aceste recunoaste
transsexualitatea, ceea ce reprezinta o conditie ce necesita îngrijire medicala si chiar suporta plata
evaluarilor psihologice, tratamentului hormonaL interventiilor chirurgicale. Cu toate acestea refuza
orice amendament al singurului document vital care confera recunoasterea legala si drepturile depline
ale omului - certificatul de nastere."

Sursa: Guardian, 1996 (doar textul).
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IDENTITATEA SI SEXUALITATEA GENULUI: DOUA TEORII

Teoria lui Freud despre dezvoltarea genului

Probabil ca cea mai influenta - dar si cea mai controversata - teorie a aparitiei
identitatii genului este cea a lui Sigmund Freud. Dupa Freud, învatarea diferentelor
de gen în prima copilarie si copilaria mica este centrata pe prezenta sau absenta

penisului. "Eu am penis" echivaleaza cu "sunt baiat", în timp ce "eu sunt fata"
înseamna "nu am penis". Freud mentioneaza ca nu numai diferentele anatomice
conteaza aici - prezenta sau absenta penisului estedoar simbolul masculinitatii sau
al feminitatii.

La vârsta de 4-5 ani, conform teoriei, baiatul se simte amenintat de disciplina si
autonomia pe care tatal sau i le pretinde, Închipuindu-si ca tatal vrea sa-I lase fara
penis. Partial constient, dar mai ales la nivel inconstient, baiatul Îl considera pe tata
drept rivalul afectiunii din partea mamei sale. Reprimându-si sentimentele erotkc fata
de mama si acceptându-l pe tata ca pe o fiinta superioara, baiatul se identifica cu
tatal si devine constient de identitatea sa masculina. Baiatul renunta la dragostea sa
pentru mama dintr-o teama inconstienta, aceea ca poate fi castrat de tata. Pc de
alta parte, se presupune ca fetele sufera de "invidia penisului", întrucât nu poseda
organul vizibil care îi face distincti pe baieti. Mama îsi pierde din importanta în ochii

fetitei, care a observat ca ea nu are penis si nu poate sa arate asa ceva. Când fata
se identifica cu mama, îsi asuma atitudine a supusa, inclusa în recunoasterea c1asarii
pe locul al doilea.

O data ce aceasta faza a fost depasita, copilul a învatat sa-si reprime sentimentele
erotice. Dupa Freud, perioada dintre aproximativ sase ani si pubel1ate este una latenta,
în care activitatile sexuale tind sa fie suspendate pâna când schimbarile biologice ale
pubertatii vor reactiva dorintele erotice într-un mod direct. Perioada de latenta, acoperind
anii de scoala primara si gimnaziala, este cea În care cea mai mare importanta o au în
viata copilului grupurile formate din indivizi de acelasi sex.

Opiniilor lui Freud li s-au adus obiectii majore, mai ales de catre feministe, dar
si de catre alti autori (Mitchell, 1973; Coward, 1984). În primul rând, Freud pare
sa echivaleze identitatea genului prea mult cu constientizarea organelor sexuale;

cu siguranta sunt implicati si alti factori, mai subtili. În al doilea rând, teoria sa pare
sa depinda de ideea ca penisul este superior vaginului, care este perceput doar ca
o lipsa a organului masculin. Dar de ce nu ar fi organele genitale feminine consi
derate superioare celor masculine? În al treilea rând, Freud îl trateaza pe tata ca
prim agent disciplinator, îli timp ce în multe culturi mama este cea care joaca un
rol mai semnificativ în impunerea disciplinei. În al patrulea rând, Freud crede ca
studierea genului este concentrata înjurul vârstei de 4-5 ani. Majoritatea autorilor
unnasi ai lui Freud au subliniat însa importanta studierii timpurii a copilului, începând
din prima copilarie.
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Teoria l~i Chodorow despre dezvoltarea genului

Desi multi autori s-au folosit de abordarea lui Freud în studierea dezvoltarii
genului, ei au facut modificari majore. Un asemenea exelpplu este sociologul Nancy
Chodorow (1978, 1988). Chodorow sustine ca a învata sa te simti baiat sau fata
deriva din atasamentul bebelusului fata de parintii sai, de la cea mai frageda vârsta.
Autoarea pune mai mare accent decât Freud pe importanta prezentei mamei, în
comparatie cu cea a tatalui. Copilul tinde sa se ataseze emotional de mama lui,
întrucât aceasta constituie de departe influenta predominanta la începutul vietii sale.
Acest atasament trebuie la un moment dat sa fie întrerupt, pentru a se obtine o
constiinta separata a sinelui - copilului i se cere sa devina mai putin dependent de
mama.

Chodorow sustine ca procesul de desprindere survine în moduri diferite la baieti
si fete. Fetele ramân mai apropiate de mama, putând, de exemplu, sa continue sa o
îmbratiseze, sa o sarute si sa o imite în tot ceea ce face. Întrucât nu exista o distantare
brusca de mama, fetita, iar mai târziu femeia adulta, îsi formeaza o constientizare a
sinelui continua fata de cea a altor oameni. Este mai probabil ca identitatea ei se va
amesteca sau va depinde de cea a altcuiva: mai întâi mama, apoi sotul. În opinia lui
Chodorow, aceasta tine sa produca caracteristicile de sensibilitate si compasiune
emotIonala a femeilor.

Baietii capata o constiinta de sine printr-o respingere radicala a apropierii lor
originare de mama, creându-si întelegerea masculinitatii lor prin ceea ce nu este
feminin. Ef învata sa nu mai fie "baietelul mamii" sau "baietelul surioarei". În
consecinta, baietii sunt relativ stângaci în relationarea apropiata cu ceilalti; ei îsi
fonneaza un mod analitic de a privi lumea. Îsi privesc propria lor viata activ, acordând
mai multa importanta realizarilor, dar si reprimându-si capacitatea de a-si întelege
propriile sentimente sau pe cele ale celorlalti.

Chodorow redirectioneaza întrucâtva accentul pus pe gen de Freud.
Masculinitatea, si nu feminitatea, este descrisa ca o pierdere si anume renuntarea la
continuarea atasamentului de mama. Identitatea masculina se fonneaza în urma
separarii; astfel se face ca, mai târziu în viata, barbatii în mod inconstient îsi simt

identitatea amenintata daca se implica prea mult în relatii emotionale cu altii
Dimpotriva, femeile simt ca absenta unei relatii apropiate cu o alta persoana le
ameninta auto-aprecierea. Aceste trasaturi sunt transmise din generatie în generatie,
datorita rolului primar pe care femeile îl joaca în socializarea timpurie a copiilor.
Femeile se exprima pe sine si se definesc prin intennediul relatiilor. Barbatii si-au
reprimat aceste nevoi si ca urmare adopta o pozitie mai de forta fata de ceilalti.

Lucrarea lui Chodorow a înfruntat si ea numeroase critici. Janet Sayers, de
exemplu, a sugerat ca Chodorow nu explica lupta femeilor, mai cu seama în vremurile
noastre, pentru a deveni fiinte autonome, independente (Sayers, 1986). Femeile (ca
si barbatii) arata ca, au o structura psihologica mai contradictorie decât rezulta din
teoria lui Chodorow. Feminitatea poate ascunde sentimente de agresivitate sau
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autoimpunere, care sunt revelate doar indirect sau în anumite contexte (Brennan,
1988). Chodorow a fost de asemenea criticata pentru conceptia ei limitata asupra
familiei, bazata pe modelul burghezului de rasa alba. Ce se întâmpla, de exemplu, în
familiile cu un singur parinte sau în cele în care copiii sunt crescuti de mai multi
adulti?

Aceste critici nu .submineaza totusi ideile lui Chodorow, care ramân imp0l1ante.
Ele ne învata multe despre natura feminitatii, si ne ajuta sa întelegem originile a ceea
ce s-a numit inexpresivitatea masculina - dificultatea pe care o întâmpina barbatii
în a-si împartasi sentimentele lor si altora.

SEXUALITATEA UMANA

Ca si în cazul studiului asupra diferentelor de gen, oamenii de stiinta au avut
opinii divergente referitoare la importanta biologicului fata de influentele sociale si
culturale asupra comportamentului sexual uman. O asemanare importanta în
cercetarea diferentelor de gen si a sexualitatii este aceea ca ambele domenii au
privit catre lumea animala pentru a o întelege pe cea umana. Ne vom opri mai întâi
asupra câtorva argumente biologice si a criticilor provocate de ele. Apoi vom examina
influentele sociale asupra comportamentului sexual, ceea ce ne va conduce la
discutarea extremei varietati a sexualitatii umane.

Biologia si comportamentul sexual

Se poate spune ca, exista o baza biologica a sexualitatii, deoarece anatomia
feminina este difera de cea masculina, iar experienta orgasmului este de asemenea
diferita. Mai exista si un imperativ biologic de reproducere, altminteri specia umana
ar disparea. Unii biologi sustin ca exista o explicatie evolutionista a întrebarii de ce
barbatii tind sa fie mai promiscui sexual decât femeile (vezi cap. 2). Argumentul
este ca barbatii au o dispozitie biologica dc a fecunda cât se poate de multe femeile,
peiltru a se asigura ca spen-na lor are cât mai multe sanse de supravietuire. Femeile,
care la un moment dat au un singur ovul care poate fi fertilizat, mi au asemenea
interese. Ele îsi doresc în schimb parteneri stabili pcntru a proteja mostenirea genetica
investita în protectia copiilor lor. Acest argument este sustinut de studii ale
comportamentului sexual al animalelor, care afirma ca masculii sunt în mod normal
mai promiscui decât femelele aceleiasi specii.

Totusi, studii mai recente au aratat ca infidclitatea feminina este de fapt cât se
poate de comuna în regnul animal, iar activitatile sexuale ale multor animale sunt
mult mai complexe decât se credea. Exista în trecut conceptia conform careia,
femeile se împerecheau cu acei masculi care aveau cel mai ridicat potential pentru
o mostenire genetica superioara. Dar un studiu recent asupra femeielor-pasari a
contrazis acest lucru demonstrând ca acestea au un partener de împerechere în plus
nu pentru genele sale, ci pentru ca poate fi un parinte mai bun sau poate oferi un
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teritoriu mai adecvat pentru cresterea urmasilor. Dupa cum conchidea studiul,
"Copulatia înseamna mai mult decât doar transferul de spern1a. Aceste femeIe s-ar
putea sa ia în consideratie viitorul lor" (citat în Angier, 1994).

Concluziile acestor cercetari sunt tentante, mai ales în privinta implicatiilor pentru
comportamentul sexual uman. Asa cum vom vedea, sexualitatea este mult prea
complicata pentru a putea fi atribuita în întregime trasaturi lor biologice.

Influentele sociale asupra comportamentului sexual

Majoritatea oamenilor, în toate societatile, sunt heterosexuali - adica îsi stabilesc
relatii emotionale si placerea sexuala la parteneri ,de sex opus. În toate societatile
heterosexualitatea reprezinta' baza casatoriei si a familiei.

Dar exista de asemenea, multe gusturi si înclinatii sexuale minoritare. Judith
Lorber distinge nu mai putin de zece identitati sexuale diferite la fiintele umane:
femeia heterosexuala, barbatul heterosexual, femeia lesbiana, barbatul homosexual,
femeia bisexuala, barbatul bisexual, femeia travestita (care se îmbraca de regula ca
un barbat) si barbatul travestit (care se îmbraca de regula ca o femeie), femeia
transsexuala (femeia care devine barbat, ca Jan Morris) si barbatul transsexual
(barbatul care devine femeie). Practicile sexuale propriu-zise sunt si mai diverse.
Freud considera ca oamenii sunt "fiinte polimorfperverse". Prin aceasta el întelegea'
ca oamenii au o larga gama de dorinte sexuale si ca le pot da curs chiar si atunci
când, Într-o anumita societate, unele sunt privite ca ilegale sau imorale. Freud si-a
început cercetarile la sfârsitul secolului al XIX-lea, când multi oameni erau foarte
pudibonzi din punct de vedere sexual; cu toate acestea pacientii lui au dovedit o
uluitoare diversitate de practici sexuale. Printre practicile sexuale posibile se numarau
si unnatoarele: un barbat sau o femeie poate avea relatii sexuale cu femei, barbati
sau ambele. Acest lucru se poate întâmpla ca un singur partener O data sau cu mai
multi. Exista posibilitatea de a se satisface singur din punct de vedere sexual 
masturbarea - sau de a nu' întretine relatii sexuale - celibatul. Pot exista relatii
sexuale cu transsexuali sau cu travestiti; se pot folosi pornografia sau obiectele
erotice; se poate practica sado-inasochismul (folosirea în scopuri erotice a legaturilor
si a producerii durerii); se poate face sex cu animale (zoofilie) etc. (Lorber, 1994) ..
În toate societatile exista norme sexuale care aproba unele practici, dezaprobând
altele. Totusi aceste nonne difera mult în functie de societate. Un astfel de caz este. '
homo sexualitatea. Asa cum se va vedea mai departe, unele societati fie au tolerat
homosexualitatea, fie au încurajat-o activ În anumite contexte. În rândul grecilor antici,
de exemplu, dragostea unui barbat fata de un baiat era idealizata ca fiind cea mai
Înalta fonna de dragoste sexuala.

Tipurile de comportament sexual acceptate variaza de asemenea de la o cultura
la alta, ceea ce ne demonstreaza ca majoritatea atitudinilor fata de sexualitate sunt
mai curând deprinse deat înnascute. Cel 'mai extins studiu în acest sens a fost
desfasurat cam acum patru decenii de catre Clellan Ford si Frank Beach (1951),
care au trecut în revista dovezi antTOpologice de la peste doua sute de societati. Au
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fost descoperite astfel variatii izbitoare ti ceea ce este considerat drept comportament
sexual "nonnal" si între normele .de atractivitate sexuala. De exemplu, în unele
culturi, preludiul prelungit, putând dura uneori ore întregi, este considerat preferabil
si chiar necesar înaintea copulatiei; în altele, preludiul este practic inexistent. În
unele societati se considera ca relatiile sexuale prea frecvente pot duce la debilitate
fizica si boala. În rândul populatiei Semiang din Pacificul de Sud, batrânii satului
propovaduiesc distantarea în timp a episoadelor sexuale, dar acestia cred totodata
ca o persoana cu parul alb poate avea relatii sexuale în fiecare noapte!

În majoritatea culturilor, nonnale atractivitatii sexuale (atât din punctul de vedere
al barbatilor cât si al femeilor), se concentreaza mai curând pe aspectul fizic la
femei m~i mult decât la barbati, situatie care pare în curs de a se s~himba în Occident,
pe masura ce femeile devin tot mai active în alte domenii de activitate decât cele
domestice. Cu toate acestea, trasatur:ile frumusetii feminine considerate ca fiind

cele mai importante difera foarte mult În Occidentul modem este admirat un corp
subtire, cu o constructie feciorelnica, în timp ce în alte culturi formele mai dezvoltate
sunt considerate ca fiind mult mai atractive (vezi cap. 6). În unele societati sânii nu
sunt conceputi ca un stimulent sexual, în timp ce alte societati le confera o mare

. importanta erotica. Unele societati pun mare pret pe frumusetea fetei, iar altele pe
forma si culoarea ochilor, sau pe forma nasului ori a buzelor.

Sexualitatea în cultura occidentala

Atitudinile Occidentului fata de comportamentul sexual au fost timp de aproape
doua mii de ani inf1uentate în primul rând de crestinism. Desi diferite secte si culte
crestine au avut opinii diferite în privinta locului ce se cuvine sexualitatii în viata,
punctul de vedere dominant al bisericii crestine a fost acela ca orice comportament
sexual este suspect, cu exceptia celui necesar repr~ducerii. În.unele epoci, aceasta
opinie a produs o disputa apriga în societate luata în ansamblu. Dar alteori, multi
oameni au ignorat sau au reactionat împotriva învataturilor bisericii, angajându-se în
mod curent în practici (cum ar fi adulterul) interzise de autoritatile religioase. Asa
cum am mentionat în capitolul 1, ideea ca împlinirea sexuala poate si trebuie sa fie
cautata în interiorul casatoriei se întâlnea destul de rar.

În secolul al XIX-lea prejudecatile religioase referitoare la sexualitate au fost
partial înlocuite de unele medicale. Cu toate acestea, majoritatea primelor scrieri
semnate de medici, despre comportamentul sexual, erau la fel de vagi ca si acelea
ale bisericii. Unii sustineau ca orice tip de activitate sexuala nelegata de reproducere
cauzeaza neajunsuri fizice grave. Se spunea ca masturbarea produce orbire, nebunie,
boli de inima si alte nenorociri, în timp ce sexul oral putea cauza cancerul. În epoca
victoriana, ipocrizia sexuala era în plina dezvoltare. Se credea ca femeile virtuoase•

sunt indiferente fata de actul sexual, acceptând atentiile sotilor lor doar ca o datorie.
În acelasi timp, în orasele si metropolele în expansiune, prostitutia se dezvolta si
adesea tolerata deschis, femeile "pierdute" fiind vazute ca o categorie complet diferita
de cea a semenelor lor respectabile.
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Multi barbati din epoca victoriana, în aparenta erau cetateni sobri, binecrescuti,
devotati sotiilor lor, vizitau cu regularitate prostituate sau întretiileau amante. Acest
comportament era tratat cu indulgenta, în timp ce o femeie "respectabila" care îsi
lua un amant era considerata ca având un comportament scandalos si era alungata
din societatea decenta, daca legatura lor iesea la iveala. Atitudinile diferite fata de
comportamentul sexual al barbatilor si cel al femeilor formau standarde diferite,
care au existat multa vreme si ale caror ramasite se mai fac simtite si azi.

În vremurile noastre, atitudinile traditionale coexista, împreuna cu unele mult
mai liberale legate de sexualitate care s-au format cu precadere în anii '60. Exista
oameni, în special cei influentati de invatamintele crestinismului, care cred ca este
gresit sa ai relatii sexuale înainte de casatorie si iau atitudine la orice alta fonna de
sexualitate cu exceptia activitatii heterosexuale din interioml casatoriei, desi este
acceptat acum de catre mult mai multa lume faptul ca placerea sexuala este o
trasatura dezirabila si importanta. Altii, dimpotriva, practica sau aprobadeschis sexul
premarital, adoptând atitudini tolerante fata de diferitele practici sexuale. Atitudinile
sexuale au devenit fara îndoiala mai pennisive în ultimii 30 de ani în majoritatea
tarilor occidentale. În filme si piese de teatm sunt înfatisate scene care altadata ar fi
fost considerate total inacceptabile, în timp ce materialul pomografic este disponibil
pentm orice adult care-l doreste.

Comportamentul sexual: studiul lui Kinsey

Se poate vorbi desigur, despre valorile publice ale sexualitatii, despre
practicile private, întrucât prin însasi natura lor aceste practici nu au o atestare
documentara. Când Alfred Kinseysi-a început cercetarile în Statele Unite în
anii' 40 si ' 50, era pentru prima oara când cineva întreprindea o investigatie
importanta asupra comportamentului sexual. Kinsey si colegii sai cercetatori au
trebuit sa înfrunte condamnarea de catre organizatii religioase, iar lucrarea lui a
fost denuntata ca imorala în ziare si în Congresul american. Dar el nu a renuntat,
reusind sa obtina pâna la urma povestea vietii sexuale de la optsprezece mii de
oameni, omostra suficient de reprezentativa a populatiei albe americane (Kinsey,
s.a. 1949,1953).

Rezultatele lui Kinsey au surprins si au socat pe toata lumea, deoarece relevau
existenta unei mari diferente între asteptarile p,ublicului referitor la comportamentul
sexual predominant în acea vreme si comportamentul sexual real. El a descoperit
ca aproape 70% dintre barbati vizitasera prostituate si ca 84% avusesera experiente
sexuale premaritale. Totusi, urmând acest dublu standard (cel al femeilor si al
barbatilor), 40% dintre barbatHioreau ca sotiile lor sa fie virgine În ziua casatoriei.
Peste 90% dintre barbati practicasera masturbarea si aproape 60% o fonna sau
alta de activitate sexuala orala. În rândul femeilor, aproximativ 50% avusesera
experiente sexuale premaritale, desi majoritatea cu viitorul lor sot. Cam 60% se
masturbasera si acelasi procent au declarat ca avusesera contacte sexuale normale
si orale.
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Prapastia dintre atitudinile acceptate public si comportamentul real, demonstrata
de studiul lui Kinsey, era deosebit de mare în acea perioada anume, chiar dupa
terminarea celui de-al doilea razboi mondial. O perioada de liberalizare sexuala
începuse deja mai demult, prin anii '20, când multi tineri s-au simtit eliberati de codul
moral strict care guvernase generatiile anterioare. Comportamentul sexual s-a schimbat
foarte mult, dar problemele referitoare la sexualitate nu se discutau înca ~nmod deschis,
devenit familiar azi. Cei care practicau activitati sexuale puternic dezaprobate, le
ascundeau înpublic, fara sa realizeze masura în care si altii erau angajati în practici
similare. Perioada în care libertatea sexuala era la moda, în anii '60 a adus la lumina

atitudini declarate aproapiate de realitatile comportamentale sexuale.

Comportamentul sexual dupa Kinsey

În anii '60, miscarile sociale care amenintau ordinea existenta, cum ar fi cele
contraculturale sau "hippy", diferitele stiluri de viata, au renuntat de asemenea, si la
nonnele sexuale existente. Aceste miscari propovaduiau libertatea sexllala, iar inventia
pilulei contraceptive pentru femei a permis ca placerea sexuala sa fie clar delimitata de
reproducere. Gruparile feministe au început sa exercite presiuni pentru o mai mare

independenta fata de valorile sexuale masculine, renuntarea la standardul dublu (barbat
si femeie) si recunoasterea nevoii femeilor de a obtine o mai mare satisfactie sexuala în
relatiile lor.

Pâna de curând, a fost dificil de stiut cu acuratete cât de mult s-a schimbat
comportamentul sexual din vremea cercetarilor lui Kinsey. La sfârsitul anilor' 80,
Lillian Rubin a intervievat o mie de americani între 13 si 48 de ani· încercând sa
descopere, ce schimbari avusesera loc în comportamentul sexual si atitudinile sexuale
în ultimii aproximativ 30 de ani. Conform descoperirilor sale, existau realmente
progrese semnificative. Activitatea sexuala începea de regula la o vârsta mai mica
decât în cazul generatiei anterioare; în plus, practicile sexuale aleadolescentilor
tindeau sa fie la fel de variate ca si cele ale adultilor. Standardul dublu persista, însa
nu la fel de intensiv~ Una dintre cele mai importante schimbari era aceea ca femeile
ajunsesera sa pretinda si sa urmareasca sa obtina placerea sexuala în relatiile lor.
Ele asteptau sa primeasca, nu numai sa ofere satisfactie sexuala, fenomen despre
.care Rubin sustinea ca are consecinte majore pentru ambele sexe.

Femeile se simt mai libere din punct de vedere sexual astazi, decât au fost
vreodata; dar o data cu aceasta libertate, cu care majoritatea barbatilor sunt de
acord, a aparut o afirmare pe care multi barbati nu reusesc sa o accepte. Barbatii pe
care i-a intervievat Ruben spuneau ca "se simteau nelalocul lor", si se temeau ca
"nu faceau ceea ce trebuie" si ca "e imposibil sa mai satisfaci o femeie în ziua de

azi" (Rubin, 1990). ,
Barbatii se simt nelalocul lor? Nu contrazice aceasta tot ceea ce ne-am obisnuit

sa asteptam? Caci în societatea moderna, barbatii continua sa domine în majoritatea
mediilor, iar ei sunt în general mult mai violenti fata de femei, decât invers. Aceasta
-rioJe.nt.aeste destinata în mare parte controlului si mentinerii sub ordonarii femeilor.
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Si totusi, unii autori sustin ca masculinitatea este o recompensa dar, în aceeasi masura,
o povara. O mare parte din sexualitatea masculina, adauga ei, este obligatorie dar nu
si satisfacatoare. Daca barbatii ar trebui sa înceteze sa-si foloseasca sexualitatea
ca mijloc de control, nu ar,avea de câstigat doar femeile, ci siei însisi.

o nouajidelitate?

În 1994, o echipa de cercetatori a publicat lucrarea Organizarea sociala a
sexualitatii: practici sexuale În Statele Unite, cel mai cuprinzator studiu asupra
comportamentului sexual din toate tarile dupa Kinsey. Spre surpriza multora,
descoperirile lor sugerau un conservatorism sexual esential în rândul americanilor.
De exemplu, 83% dintre subiecti avusesera doar un partener (sau nici unul) în cursul
anului precedent, cifra care în rândul celor casatoriti se ridica la 96%. Fidelitatea
fata de sot este cât se poate de comuna: doar 10% dintre femei si sub 25% dintre
barbati au marturisit ca avusesera o relatie extranconjugala în cursul vietii lor. Con
fOfm acestui studiu, americanii nu au în medie mai mult de trei parteneri în decursul
întregii lor vieti. În ciuda naturii aparent nemanifesta a comportamentului lor sexual,
câteva schimbari distincte reies din acest studiu, cea mai sellli1ificativa fiind o crestere

progresiva a nivelului experientei sexuale premaritale, mai ales în rândul femeilor.
De fapt, mai mult de 95% dintre americanii care se casatoresc în prezent, poseda
deja o experienta sexuala (Laumann s.a., 1994).

Cercetarile asupra comportamentului sexual comporta totusi dificultati. Pur si
simplu, nu se stie, în ce masura oamenii spun adevarul despre viata lor sexuala, atunci

când sunt chestionati de catre un cercetator. Organizarea sociala a sexualitatii,
pare sa demonstreze ca americanii sunt mai putin aventurosiîn viata lor sexuala
decât în timpul observatiilor lui Kinsey. Este posibil ca observatiile lui Kinsey sa nu fi
fost foarte corecte. Poate ca teama de SIDA a facut ca multi oameni sa-si restrânga
activitatea sexuala. Sau poate ca în climatul politic foarte conservator de azi, oamenii
sunt mai înclinati sa ascunda unele aspecte ale activitatilor lor sexuale. Nu se poate
sti cu certitudine.

Valabilitate a cercetarilor asupra comportamentului sexual a fost, de curând,
serios pusa la îndoiala (Lewontin, 1995). Cei care criticau cercetarile de mai sus
afirmau ca ele nu ofera informatii corecte despre practicile sexuale. O parte din
controversa se baza pe raspunsurile persoanelor mai vârstnice chestionate.
Cercetatorii spuneau ca 45% dintre barbatii cu vârsta cuprinsa între 80-85 de
ani sustineau ca aveau relatii sexuale cu partenerul lor. Criticii spun ca este un
neadevar atât de evident, încât pune la îndoiala întreaga cercetare. Cercetatorii
au demonstrat cu ajutorul primit de la specialistii care studiaza persoanele în
vârsta, si care i-au acuzat pe critici ca au stereotipe negative legate de batrânete.
Ei au aratat ca, într-un studiu efectuat asupra unor batrâni neinstitutionalizati,
74% dintre acestia erau activi sexual. Într-un alt studiu au descoperit ca'
majoritatea barbatilor de peste 90 de ani îsi mentin interesul fata de practicarea
sexului.
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Homosexualitatea

Homosexualitatea exista în toate culturile. Dar ideea de persoana homosexuala 
adica cineva cu gusturi sexuale clar marcate diferit de majoritatea populatiei - este
relativ recenta. În studiile sale asupra sexualitatii, Michel Foucault a aratat ca înainte
de secolul al XVIII-lea notiunea nupare sa fi existat (Foucault, 1978). Actul sodomiei
era denuntat de autoritatile bisericesti si de lege; în Anglia si în alte câteva tari
europene el putea fi pedepsit cu moartea. Cu toate acestea, sodomia nu era definita
în mod precis ca delict homosexual. Ea se aplica relatiilor între barbati si femei,
oameni si animale, cât si între barbati si barbati. Tennenul "homosexualitate" a luat
nastere în anii 1860, iar de atunci homosexualii au fost tot mai mult priviti ca un tip
aparte de oameni, afectati de o anumita deviatie de comportament sexual (Weeks,
1986). Termenul de ,,1esbiana" ca referire la homosexua1itatea feminina apare mai
târziu.

Pedeapsa cu moartea pentru "acte împotriva naturii" a fost abolita în Statele
Unite dupa obtinerea independentei, iar în Europa la smrsitul secolului al XVIII -lea si
începutul secolului al XIX-lea. Totusi, pâna acum câteva decenii, homosexualitatea a
ramas un delict în aproape toate tarile occidentale. Acest fapt ne ajuta sa explicam de
ce împotrivirea fata de homosexualitate, desi nu mai e pedepsita de lege, persista în
atitudinile emotionale ale multora.

Homosexualitatea în culturile ne~occidentale

În unele culturi ne-occidentale, relatiile homo sexuale sunt acceptate sau
chiar încurajate între anumite grupuri. Populatia Batak din nordul Samatrei,
de exemplu, permite relatiile homo sexuale înaintea casatoriei. La pubertate,
baiatul paraseste casa parinteasca si doarme într-o locuinta împreuna cu 10-15
tineri de vârsta sa sau mai mari. Se formeaza un parteneriat sexual între
cuplurile formate în grup, iar tinerii baieti sunt initiati în practicile homosexuak

Situatia continua pâna când tinerii $e casatoresc. O data casatoriti,
majoritatea tinerilor, dar nu toti, abandoneaza, activitatile homo sexuale (Money
si Ehrhardt, 1972).

Printre locuitorii din EastDay, un sat din Melanesia - Oceanul Pacific,
homosexualitatea este de asemenea tolerata, dar doar cea masculina. Înaintea

casatoriei, în timp ce locuiesc în casa barbatilor, tinerii se masturbeaza
reciproc si au relatii sexuale anale. Relatiile homo sexuale exista, de
asemenea, între barbatii în vârsta si baietii tineri, uneori chiar prea tineri.
Fiecare tip de relatie este complet acceptata si se discuta deschis. Multi
barbati casatoriti sunt bisexuali si au relatii cu baieti tineri, în timp ce mentin
o viata sexuala activa cu sotiile lor. Homosexualitatea care nu vizeaza si
relatiile heterosexuale pare sa fie necunoscuta în asemenea societati (Davenport,
1965, vezi si Shepherd, 1987).
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Homosexualitatea în cultura occidentala

Într-un studiu devenit clasic, Keneth Plummer distingea patru tipuri de
homosexualitate în cultura occidentala moderna. Homosexualitatea întâmplatoare
este o întâlnire homosexuala pasagera, care nu detennina hotarâtor totalitatea vietii
sexuale a cuiva. Asemenea exemple sunt atractiile pe care le resimt baietii de scoala
unul pentru altul si de aici practicarea masturbarii reciproce. Activitatile stabile de
circumstanta se refera la Împrejurarile În care actele homosexuale au loc cu
regularitate, fara sa devina preferinta absoluta a acelei persoane. În alte circumstante,
cum ar fi închisorile sau unitatile militare, unde barbatii traiesc despartiti de femei,
comportamentul sexual de acest tip este un fapt obisnuit, privit ca un substitut pentru
comportamentul heterosexual, dar nu neaparat preferabil.

Homosexualitatea personalizata se refera la indivizi care au o preferinta pentru
activitatile homo sexuale, dar sunt izolati de grupurile unde aceasta este acceptata cu
usurinta. Aici homosexualitatea este o activitate ascunsa de colegi si prieteni.
Homosexualitatea ca mod de viata se refera la indivizii care au "iesit la suprafata"
si s-au asociat cu altii având aceleasi preferinte sexuale asemanatoare, care au
devenit puncte de referinta în viata lor. Aceste persoane apartin de regula subculturilor
gay, în care activitatile homo sexuale sunt integrate într~un stil de viata distinct
(Plummer,1975).

Procentajul din populatie.c atât masculina cât si feminina) care a avut experiente
homo sexuale sau a re simtit Înclinatii puternice catre homosexualitate este mult mai
mare decât cel al persoanelor care duc un stil de viata declarat - gay. Extinderea
homo sexualitatii în societatile occidentale a fost facuta publica pentru prima oara o
data cu cercetarile lui Alfred Kinsey.

Conform descoperirilor sale, mai putin de jumatate dintre americani sunt complet
heterosexuali, luând În considerare activitatile lor sexuale si Înclinatiile de dupa
pubertate. Din esantionul studiatde Kinsey, 8% fusesera implicati În activitati exclusiv
homo sexuale timp de trei ani sau chiar mai mult. Alti 10% avusesera atât relatii
heterosexuale, cât si homo sexuale, mai mult sau mai putin în egala masura. Cea mai
surprinzatoare descoperire a lui Kinsey a fost ca 37% dintre barbati avusesera cel
putin o experienta homosexuala pâna la nivelul orgasmului. Alti 13% resimti sera
dorinte homo sexuale, dar nu le dadusera curs.

Procentele de homosexualitate în rândul femeilor indicate de cercetarile lui

Kinsey erau mai mici. Aproximativ 2% dintre femei erau exclusiv homo sexuale,
13% au marturisit ca avusese experiente homo sexuale, iar alte 15% au admis ca
simtisera dorinte homosexuale, fara sa le dea curs. Kinsey si colegii sai au fost
surprinsi de nivelul ridicat de homosexualitate revelat de studiile lor, asa ca rezultatele
au fost verificate suplimentar folosind metode diferite, dar concluziile au fost aceleasi
(Kinsey s.a., 1948, 1953).

Rezultatele lucrarii, Organizarea sociala a sexualitatii, pun sub semnul
întrebarii descoperirile studiului lui Kinsey asupra prevalentei homo sexualitatii. Spre
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deosebire de cei 37% de subiecti cercetati de Kinsey, doar 9% dintre barbati, în
studii ulterioare, au raspuns ca avusesera întâlniri homosexuale pâna la nivelul
orgasmului, doar 8% ca avusesera dorinte homosexuale (fata de 13%) si numai 3%
ca avusesera o relatie sexuala cu alt barbat în anul precedent.

Asa cum au remarcat autorii acestui studiu, stigmatul care ramâne aplicat

homosexualitatii a contribuit probabill~ o raportare în general, sub nivelul real al
comportamentului homosexual. Si, asa cum observa un critic, esantionul luat la
Întâmplare de Kinsey nu a reusit s'areleveze concentratia geografica de homosexuali
din orasele mari, unde homosexualii constituie probabil pâna la 10% din întreaga
populatie (Robinson, 1994).

Grupurile de lesbiene nu sunt atât de organizate decât subculturi le gay mascu

line, iar o proportie mai mica se afla Într-o relatie întâmplatoare. Homosexualitatea
masculina capata mai multa atentie decât lesbianismul, dar cu toate acestea grupurile
militante de lesbiene sunt adesea tratate ca si cele ale organizatiilor masculine. Dar,
desi exista uneori o cooperare strânsa între homosexualii barbati si femei, exista si
unele diferente, în special în masura în care lesbienele se implica activ în miscarea
feminista. Caracterul specific al vietii lor de lesbiene este studiat în prezent de catre
sociologi, mai amanuntit.

Cuplurile de lesbiene au adesea copii, În urma unei relatii cu un barbat a uneia
dintre partenere, altele prin inseminare artificiala, dificultatea constând în obtinerea
custodiei acestora.

Exprimarea deschisa ramâne un proces pe care multi îl depasesc cu greu.
Parintilor, rudelor, prietenilor si copiilor, daca exista, trebuie sa li se aduca la cunostinta
acest fapt. Experienta poate rasplati stradania. În cartea There s Something ['ve
Been Meaning to Tel! You, Loralle MacPike a prezentat descrieri facute de femei
care se hotarâsera sa~si declare homosexualitatea. Despre proprie ei experienta, ea
scna:

Ca multe alte "antilesbiene înnascute", si eu am fost coplesita de bucurie fata de
.noul meu eu si noua mea viata. Nici partenera mea si nici eu nu fusesem vreodata

implicate într-o relatie de lesbianism mai înainte, asa ca nici una dintre noi nu a adus
în viata noastra acel fundament social si acele prietenii care fac parte din comunitatea
gay; dar am început sa ne apropiem câte putin de altele care, într-un fel sau altul,
pareau sa ni se destainuie, .. Am fost foarte norocoase, rezultatele au fost pozitive
si mai pline de învataminte decât mi-as fi imaginat (MacPike, 1989).

Atitudini jata de homosexualitate

Atitudinile de intoleranta fata de homosexualitate s-au manifestat atât de puternic
În trecut, încât relativ recent au fost risipite o parte a miturilor care Învaluiau acest
subiect. Homosexualitatea nu este o boala si nu se asociaza în mod evident cu vreun
deranjament psihic. Barbatii homosexuali nu sunt neaparat predispusi sa aiba o meserie,
cum ar fi coafatul, decoratiile interioare sau artele.
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Doi homosexuali din Rusia, în fata cladirii Starii Civile

Unele tipuri de comportament gay masculin pot fi percepute ca încercari de a
modifica obisnuitele conexiuni între masculinitate si putere - unul dintre motivele
pentru care, probabil, homosexualii sunt atât de des perceputi ca reprezentând
adevarate arnenintari pentru comunitatea heterosexuala. Barbatii gay tind sa respinga
imaginea efeminata ce le este asociata în general, deviind de la aceasta în doua
moduri. Unul este cultivarea unei efeminari frapante - o masculinitate de "cazanna",
care parodiaza stereotipul. Celalalt este crearea unei imagini "macho". Nici acesta
nu este in mod conventional tocmai masculin; barbatii care se îmbraca precum
motociclistii sau cowboy- iiparodiaza si ei masculinitatea, prin exagerare (Beltelson, 1986).

Si totusi, în unele privinte, homosexualitatea a devenit tot mai mult o parte
acceptata a societatii cotidiene. Mai multe tari din Europa, cum ar fi Danemarca,
:-Jorvcgia si Suedia pennit acum partenerilor homosexuali sa se înregistreze la Starea
Civila si sa pretinda drepturile conferite de casatorie. Unele orase si guveme locale
din Olanda, Franta si Belgia au început sa recunoasca relatiile homosexuale. În
Hawaii casatoria homosexuala poate fi obtinuta legal printr-un proces judecat la
tIibunal.

Tot mai multi activisti gay lupta pentru legalizarea definitiva a casatoriei
homo sexuale. De ce se straduie atât de mult, când în rândul cupluri lor heterosexuale
casatoria pare sa-si piarda importanta? Se straduie pentru ca îsi doresc acelasi
statut, aceleasi drepturi si obligatii ca toata lumea. Casatoria, în prezent, e mai întâi
de toate o legatura emotionala, dar daca este legalizatit de catre stat, beneficiaza si
de implicatiile specificate de lege. Ea da pmtenerilor dreptul de a lua decizii importante

121



în problemele medicale, dreptul la mostenire si dreptul la o parte din pensie si alte
beneficii economice. "Ceremoniile de devotiune" - casatoriile nelegale - care au
devenit populare atât în rândul homosexualilor cât si între heterosexualii din America,
nu confera aceste drepturi si obligatii legale. La polul opus, acesta este desigur, unul
dintre motivele pentru care multe cupluri heterosexuale decid, în prezent, sa amâne
casatoria sau sa nu se casatoreasca deloc.

Opozantii casatoriei homosexuale o condamna ca fiind frivola si ne-naturala. Ei
o percep ca legalizând o orientare sexuala pe care statul ar trebui sa o curme. Exista
grupuri de presiune în America dedicate persuadarii homosexualilor care doresc sa-si
schimbe modul de viata si sa se casatoreasca cu persoane de sex opus. Unii înca
mai vad homosexualitatea ca pe o perversiune si se opun violent oricarei prevederi
care poate duce la legalizarea ei.

Majoritatea persoanelor gay vor pur si simplu sa fie considerate ca obisnuite.
Ele subliniaza ca homosexualii au nevoie de siguranta economica si emotionala la fel
ca si ceilalti. În cartea sa Virtually Normal (1995) Andrew Sullivan sustine cu tarie
virtutile casatoriei homosexuale. Fiind catolic si homosexual, a suferit el însusi cumplit,
încercând sa împace credinta sa religioasa cu comportamentul sau sexual. El sustine
ca homosexualitatea este pe de o parte un dat natural si nu ceva ce poti pur si simplu

"alege". A cere cuiva sa renunte la homosexualitate înseamna a-i cere sa renunte la
sansa de a iubi si de a fi iubit de catre altcineva. Aceasta dragoste ar trebui sa se
poata exprima în cadrul casatoriei. Pentru ca homosexualii sa nu fie pe cale sa
devina o minoritate alienata, conchide el, casatoria gay trebuie sa fie legalizata .

.În încheierea acestui capitol ne vom ocupa de problema prostitutiei. Prostitutia
masculina reprezinta un fapt obisnuit în unele subculturi masculine gay. Prostitutia
feminina este totusi mult mai raspândita în societate în ansamblul sau, de aceea ne

..vom concentra asupra ei.

Prostitutia

Prostitutia poate fi definita ca oferirea de favoruri sexuale în scopulcâstigului
pecuniar. Cuvântul "prostituata" a intrat în vocabularul curent spre sfârsitul secolului
al XVIII-lea. În antichitate, majoritatea practicantelor sexualitatii În scopuri economice
erau curtezanele, concubinele (amante întretinute) sau sclavele. Curtezanele sau
concubinele aveau adesea o pozitie înalta în societatile traditionale.

Un aspect tipic al prostitutiei modeme este acela ca, femeile si clientii lor, de
regula nu se cunosc între ei. Desi barbatii pot deveni "clienti obisnuiti", relatia nu se
stabileste la început pe baza cunostintelor personale. Aceasta nu se întâmpla în
majoritatea formelor de oferire de favoruri sexuale pentru câstig material, în trecut.
Prostitutia este direct legata de raspândirea comunitatilor mici, de.dezvoltarea marilor
zone urbane si de comercializarea relatiilor sociale. În comunitatile traditionale de
mici dimensiuni, relatiile sexuale erau controlate prin însasi vizibilitatea lor. În zonele
urbane, recent dezvoltate se stabilesc cu mai multa usurinta, legaturi sociale care
pot ramâne anonime.
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Prostitutia azi

Prostituatele din Marea Britanie provin azi în principal din mediile sociale sarace,
(la fel ca în trecut) dar lor li s-au alaturat si numeroase femei din clasa de mijloc.
Rata în crestere a divorturilor a determinat unele femei devenite sarace catre
practicarea prostitutiei. În plus, unele femei care nu-si pot gasi de lucru dupa
terminarea studiilor lucreaza În saloane de masaj sau.în retele de dame care ofera
companie la domiciliu, timp În care acestea însa continua sa-si cauw o slujba.

Paul J. Goldstein a clasificat prostitutia, drept o functie de implicarea
ocupationala si de context ocupational. Implicarea se refera la frecventa cu
care o femeie practica prostitutia. Multe femei o fac doar temporar, vânzând sex
înainte sau dupa abandonarea acestei meserii. "Prostituatele ocaziOllale" sunt cele
care accepta adesea bani în schimbul unor relatii sexuale, temporar, dar si pentru a-si
suplimenta veniturile. Altele sunt implicate permanent În practicarea prostitutiei
realizându-si extrag câstigul de baza din ea. Contextul ocupational înseamna tipul
de mediu de lucru si procesul de interactiune în care se implica femeia. O
"plimbareata" îsi cauta de lucru pe strada. O call-girl îsi solicita clientii la telefon,
fie ca barbatii vin la ea acasa sau primesc vizita ei. O "prostituata de casa" este o
femeie care lucreaza într-un club privat sau într-un bordel. O prostituata de "salon
de masaj erotic" ofera servicii sexuale într-un stabiliment care se presupune ca
asigura doar masaj într-un cadru legal si proceduri de întretinere a sanatatii.

Multe femei practica de asemenea si sistemul barter (plata În bunuri sau servicii
si nu în bani) În schimbul serviciilor lor sexuale. Majoritatea subiectelor din categoria
call-girl studiate de Goldstein practicau cu regularitate sistemul barter - sex contra
televizoare, reparatii ale masinii si aparatelor electrice, haine, asistenta legala sau
stomatologica (Goldstein, 1979).

O rezolutie a ONU, adoptata în 1951, îi condmllila pe cei care organizeaza
prostitutia sau profita de pe urma activitatii prostituatelor, dar nu condamna practicarea
prostitutiei în sine. Un total de 53 de state membre, inclusiv Marea Britanie, au
acceptat formal aceasta rezolutie, desi legislatia lor referitoare la prostitutie prezinta
mari diferente. În unele tari, prostitutia ca.atare este legala. Altele, printre care si
Marea Britanie, interzic doar anumite tipuri,· cum ar fi solicitarea stradala sau
prostitutia infantila. Unele guveme locale saunationale pertnit existenta bordelurilor
oficial recunoscute sau a saloanelor sexuale - cum ar· fi "centrele erotice" din

Gennania sau casele de toleranta din Amsterdam. Dar În foarte putine ta~iprostitutia
masculina este legalizata.

Legislatia Împotriva prostitutiei arareori îi pedepseste pe clienti. Cei care cauta
servicii sexuale nu sunt arestati sau dati În judecata, iar în procedurile de la tribu
nal identitatea lor poate fi pastrata secreta. Exista mai putine studii despre clienti,
decât despre cei care practica prostitutia cu scopul de a obtine profit si se întâmpla
rar ca, cineva sa sugereze - a asa cum se afirma sau se presupune adesea în
cazul prostituatelor - ca acestia ar suferi de dereglari psihice. Dezechilibrul, în
cazul acestor cercetari, exprima cu siguranta o acceptare fara discernamânt a
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stereotipii lor ortodoxe asupra sexualitatii, dupa care este "normal" ca barbatii sa-si
caute o varietate de debuseuri sexuale, în timp ce acelea care le satisfac aceste
nevoi sunt condamnate.

Prostitutia infantila

Prostitutia ajunge adesea si în rândul copiilor. Un studiu asupra prostitutiei in
fantile în Statele Unite, Anglia si Germania occidentala a aratat ca majoritatea sunt
copii care au fugit de acasa, nu au alte venituri si recurg deci la prostitutie pentru a-si
câstiga existenta.

Faptul ca multi copii fugiti recurg la prostitutie este în parte o consecinta
neintentionala a legilor care protejeaza copiii de exploatarea timpurie, dar aceasta
nu înseamna ca toti copiii care recurg la prostitutie au fugit de acasa. Se pot distinge
trei categorii de copii care se prostitueaza (Janus si Hein Bracey, 1980): fitgarii,
care fie îsi parasesc domiciliul si nu sunt gasiti de catre parinti, fie fug de fiecare
data dupa ce sunt adusi înapoi; vagabonzii, care de regula locuiesc acasa, de unde
lipsesc perioade de timp, de exemplu câteva nopti la rând, în mod repetat; respinsii,
ai caror parinti sunt indiferenti de soarta lor sau îi resping de-a dreptul. Toate aceste
categorii implica în egala masura baietii si fetele.

Prostitutia infantila face parte din industria "turismului sexual" în mai multe
zone ale lumii - de exemplu, Thailanda si Filipine. Excursiile cu prpgram sexual
inclus, gândite în scopuri de prostitutie, atrag în aceste zone barbati din Europa,
Statele Unite si Japonia - în Marea Britanie au fost declarate deja ca fiind ilegale.
Melnbrele grupurilor feministe asiatice au organizat proteste publice împotriva acestor

excursii, care cu toate acestea continua. Turismul sexual în Orientul Îndepartat îsi
are originile În procurarea si asigurarea de prostituate pentru trupele americane în
timpul razboaielor din Coreea si Vietnam. În Thailanda, Filipine, Vietnam, Coreea si
Taiwan, s-au constituit centre de "odihna si recreere". Unele s-au mentinut, mai
ales în Filipine, continuând sa asigure servicii specifice turistilor sositi cu vaporul sau
militarilor stationati în zona.

De ce exista prostitutia? Cu: siguranta ea este un fenomen rezistent, care a
depasit toate încercarile guvernelor de a-l elimina. În special, este vorba' despre
femei care-si vând favorurile sexuale barbatilor, si nu invers - desi sunt si împrejurari,
cum ar fi la Hamburg, în Gennania, unde "casele de placere" exista pentru a oferi
femeilor servicii sexuale masculine. Desigur, baietii sau barbatii se prostitueaza si
între ei.

Prostitutia nu poate fi explicata printr-un singur motiv. S-ar putea parea ca
barbatii au pur si simplu nevoi sexuale mai puternice sau mai persistente decât
femeile si de aceea recurg la rezolvarile oferite de prostitutie. Dar aceasta explicatie
nu este plauzibila. Majoritatea femeilor par capabile sa-si ofere propria sexualitate
într-un mod mai intens decât barbatii de aceeasi vârsta.

Daca prostitutia ar exista pur si simplu pentru a raspunde unor nevoi sexuale, ar
exista cu siguranta multi barbati care sa se prostitueze pentru femei ..
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Concluzia generala cea mai convingatoare este aceea ca prostitutia exprima, si
în oarecare masura ajuta sa se perpetueze, tendinta barbatilor de a trata femeile ca

pe obiecte care pot fi ,,folosite" în scopuri sexuale. Prostitutia exprima într-un anumit
context inegalitatile de putere dintre barbati si femei. Desigur, mai sunt implicate
multe alte elemente. Prostitutia ofera o modalitate de obtinere a satisfactiei sexuale
pentru cei care, din cauza unor probleme fizice sau a unor coduri morale restrictive,
nu-si pot gasi alti parteneri sexuali. Prostituatele satisfac barbatii care sunt departe
de casa, doresc întâlniri sexuale fara implicatii sau au gusturi sexuale neobisnuite, pe
care alte femei nu le-ar accepta. Dar acesti factori sunt relevanti doar în masura
raspândirii prostitutiei si nu pentru natura umana în general.

CONCLUZII: GENUL, SEXUALITATEA SI INEGALITATEA

În ultimii ani, putine domenii ale sociologiei s-au dezvoltat semnificativ sau au
ajuns sa se afinne ca fiind esentiale disciplinei în ansamblul sau, cum adi studiul
relatiilor de gen. În mare parte, aceasta reflecta schimbarile din viata sociala însasi.
Diferentele stabilite între identitatile masculine si feminine, perspectivele si modurile
tipice de comportament încep sa fie privite într-o lumina noua.

Studiul genului pune probleme dificile sociologiei contemporane, cu atât mai
mult cu cât nu a fost perceput în mod traditional ca una dintre preocuparile centrale
ale disciplinei. Ce concepte putem folosi pentru a întelege importanta genului în
societate? Ne putem imagina o societate în care diferentele de gen dispar, astfel
încât sa fim cu totii androgini (adica sa avem aceleasi caracteristici de gen)?

Sexualitatea ne apare ca o arie a comportamentului uman deosebit de complexa
si supusa unor schimbari fundamentale din societatile modeme. Atitudinile noastre
fata de sex, cât si comportamentul nostru sexual, reflecta marile transfonnari sociale
de care ne vom ocupa în capitolul urmator.

o Termenul "sex" este insuficient definit. Asa cum este folosit de obicei, el
denumeste diferentele fizice si culturale între barbati si femei (ca în "sexul
masculin" si "sexul feminin"), cât si actul sexual. Este util sa facem distinctia
între sex si gen, în sensul fiziologic sau biologic, acesta din urma fiind un con
cept cultural (un ansamblu de trasaturi comportamentale dobândite).

@ Unii oameni sustin ca diferentele de comportament dintre sexe sunt detenni
nate genetic, dar nu exista o dovada categorica în acest sens.

@ Socializarea genului începe imediat dupa nastere. Chiar parintii, care îsi închipuie
ca îsi trateaza copiii în mod nepartinitor, tind sa reactioneze diferit fata de baieti
si fata de fete. Aceste diferente sunt sustinute de multe alte influente culturale.
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o Cele doua teorii principale asupra dezvoltarii identitatii genului apartin lui Sigmund
Freud si Nancy Chodorow. Dupa Freud, prezenta sau absenta penisului, simbol
al masculinitatii sau feminitatii, este hotarâtoare în identificarea baiatului cu
tatal si a fetei cu mama. Chodorow subliniaza rolul pe care îl detine mama. Atât, '
baietii cât si fetele se identifica la început cu mama, dar baietii se desprind de ea
pentru a-si afirma masculinitatea, în timp ce fetele ramân atasate de aceasta în
continuare. Chodorow contrazice accentul pus de Freud: masculinitatea si nu

feminitatea este perceputa ca o pierdere, cea a continuitatii atasamentuhfi strâns
fata de mama. Aceasta explica inexpresivitatea masculina (dificultatea cu care
barbatii îsi exprima sentimentele).

o Genul nu este un dat nativ. Este ceea ce noi "practicam" mereu în actiunile
noastre zilnice. Experienta trans-sexualilor - oameni care s-au supus unui
tratament medical pentru a-si schimba anatomia sexuala - demonstreaza
dificultatea instalarii dintr-un gen în altul.

o În Occident, crestinismul a avut o influenta majora în modelarea atitudinii sexuale.

În societatile cu norme sexuale rigide sunt comune standardele duble si ipocrizia.
Prapastia dintre normele si practica reala poate fi imensa, asa cum arata unele
studii ale comportamentului sexual. Practicile sexuale variaza mult în cadrul
unei culturi dar si de la o cultura la alta. În Occident, atitudinile represive fata de
sexualitatea homosexuala au cedat locul unei mai mari permisivitati în anii '60,
ale carei efecte se resimt si în zilele noastre.

8 ldentitatea sexuala este o problema complicata. Unii autori au distins pâna la
zece identitati sexuale diferite, printre care: heterosexualii, homosexualii, bisexualii
si transsexualii.

o Se pare ca homosexualitatea a existat în toate culturile, totusi conceptul de "persoana
homosexuala" este relativ nou. Abia în ultimul deceniu activitatea homosexuala a

fost considerata ca fiind caracteristica unui anumit tip de persoane - categorie

anormala, a carei deviere se defineste în opozitie cu categoria "heterosexualului
nonnal".

o Prostitutia înseamna oferirea de servicii sexuale contra cost. În societatile
modeme exista diferite tipuri de prostitutie,inclusiv prostitutia masculina si cea
infantila. Prostitutia este legalizata în unele tari de catre guvernele nationale sau
regionale, "dar în majoritatea statelor aceasta se situeaza în afara legii.
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CONCEPTE DE BAZA

Priviti cele doua fotografii de pe pagina urmatoare. Imaginile unei fete supte si
a unui trup nedezvoltat sunt aproape identice. Fata din stânga este somaleza, pe
punctul de a muri de simpla inanitie. Tânara din dreapta este o adolescenta americana,
pe punctul de a muri din cauza ca, într-o societate cu o supraabundenta de hrana, ea
a decis sa nu manânce deloc sau sa manânce atât de putin încât viata i-a fost pusa în
pericol.

Dinamicile sociale implicate în fiecare caz sunt complet diferite. Moartea prin
inanitie este provocata de factori exteriori controlului oamenilor si îi afecteaza doar pe
cei extrem de saraci. Adolescenta americana sufera de anorexie, o boala de origine
fizica; obsedata de idealul de a ajunge sa aiba o silueta frumoasa, ea în cele din urma
a renuntat complet la hrana. Anorexia si alte boli de nutritie reprezinta tulburari
manifeste ale celor bogati. Ele sunt complet necunoscute în tarile Lumii a Treia, unde
mâncarea este putina, cum este cazul Somaliei.

În decursul istoriei omenirii, putini oameni precum sfintii sau misticii au hotarât
în mod deliberat sa moara de foame, din motive religioase. Aproape întotdeauna a
fost vorba de barbati. Astazi, anorexia afecteaza în special femeile, si nu are nici o
legatura stricta cu credintele religioase. Este o boala a trupului, si de aceea s-ar
putea crede ca trebuie sa identificam anumiti factori biologici sau fizici pentru a o
explica. Dar sanatatea si boala, asemenea altor probleme pe care le-am studiat, sunt
afectate de influente sociale si culturale.

Cu toate ca este o boala, anorexia este strâns legata de ideea de a urma un
regim, care la rândul ei este legata de schimbarea parerilor despre atractivitatea
fizica, îndeosebi a femeilor, în societatea moderna. În majoritatea societatilor
premodeme, precum cele descrise în capitolul 3, forma feminina ideala era cea
corpolenta. Trupul subtire nu era la moda - în special, din cauza faptului ca era
asociat cu lipsa de mâncare si, prin aceasta, cu saracia. Chiar si în Europa, în anii
1600 si 1700, forma feminina ideala era cea cu forme bine rotunjite. Oricine va fi
vazut picturi ale epocii, precum cele ale lui Rubens, va fi remarcat cât de pline sunt
formele femeilor înfatisate acolo. Notiunea de zveltete ca forma feminina a fost
initiata de anumite grupuri din clasa de mijloc de la sfârsitul secolului al XIX-lea,
dar a devenit relativ recent generalizata ca forma ideala pentru majoritatea femeilor.

Prin urmare, anorexia îsi are originea în imaginea schimbatoare despre corpul
femeii în istoria recenta a societatilor moderne. Initial a fost descoperita ca o tulburare
în Franta în 1874, dar a ramas obscura pâna acum 30-40 de ani (Brown si Jasper
1993). De atunci, a devenit 'qin ce în ce mai comuna printre femeile tinere. La fel s-a
îmtâmplat si cu bulimia - mâncatul în exces, urmat de vomitatul autoimpus. Ano
rexia si bulimia se gasesc deseori asociate la acelasi individ. Cineva poate ajunge
extrem de slab si apoi poate intra într-o faza în care manânca în cantitati enonne si
devine supraponderal, faza urmata de o perioada în care devine din nOu foarte slab.
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Anorexia si alte boli de nutritie nu mai reprezinta forme obscure de boala în
societatile modeme. În Marea Brit~nie 20% dintre femei acuza tulburari serioase de
nutritie într-un anumit moment al vietii lor, ceea ce reprezinta un procentaj si mai
mare au parte de episoade bulimice. 60% din fetele în vârsta de 13 ani au început deja
sa tina regim; aceasta proportie urca pâna la 80% la tinerele de 18 ani.

Tulburarile de nutritie au devenit comune printre cei bogati si celebri. În 1995,
într-un interviu la televiziunea britanica, printesa Diana a recunoscut în mod public
ca a avut episoade severe de anorexie si de bulimie.

Înca o data, ceva care pare a fi o tulburare de ordin personal- dificultatile legate de
mâncare si disperarea în privinta felului în care arata persoana respectiva - se dovedesc
a fi o problema sociologica. Daca includem nu doar fOl1n.elede anorexie care pun în
pericol viata, ci totodata si preocuparea obsesiva în privinta regimului si felul în care
arata corpul nostru, bolile de nutritie fac parte acum din vietile a milioane de oameni,
ele se gasesc nu numai în Marea Britanie, ci în toate tarile industrializate.
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CORPUL SI SOCIETATEA

Raspândirea bolilor de nutritie este uimitoare si lamureste influenta factorilor
sociali asupra vietilor noastre. Domeniul cunoscut sub numele de SOCIOLOGIE A
CORPULUI investigheaza modalitatile în care trupurile noastre sunt afectate de
influente sociale. În calitate de fiinte umane, noi suntem corporali - cu totii posedam
corpuri. Dar corpul nu reprezinta ceva ce posedam pur si simplu, si nu este doar
ceva fizic care exista în afara societatii. Corpurile noastre sunt profund afectate de
experientele noastre sociale, ca si de normele si valorile grupurilor carora le

.apartinem. Recent sociologii au început sa-si dea seama de natura profunda a
interconexiunilor dintre viata sociala si trup. Acest domeniu prin urmare reprezinta
un domeniu nou, dar dintre cele mai incitante.

Sociologi a corpului cuprinde mai multe teme· fundamentale pe care le vom
abordape parcursul capitolului. O tema majora este legata de efectele schimbarilor
sociale asupra corpului - asa cum este evidentiata pe parcursul cartii însasi
schimbareasociala. O a doua tema este separarea crescânda a coipului de "natura"
de ceea ce este de la sine înteles în existenta noastra. Corpurile noastre sunt invadate
de influenta stiintei si a tehnologiei, generând noi dileme. Inventarea unei game de
telmologii de reproducere, de exemplu, a introdus noi optiuni, dar a generat totodata
intense controverse sociale. Vom studia pe parcursul capitolului doua astfel de
controverse, legate de ingineria genetica si de avort.

Termenul de "tehnologie" n-ar trebui înteles aici într-un sens limitat. În sensul
sau fundamental, face referire la tehnologiile materiale precum cele implicate în
medicina moderna - de exemplu, aparatul de scanat care îi da doctorului posibilitatea
de a urmari dezvoltarea unui fat înainte de nastere. Dar trebuie de asemeni, sa luam
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în considerare ceea ce Michel Foucault (1988) a denumit tehnologii sociale care
afecteaza trupuL Prin aceasta expresie, el vrea sa demonstreze ca trupul reprezinta
ceea ce noi trebuie sa "creem", în loc sa acceptam pur si simplu. O tehnologie
sociala reprezinta orice tip de interventie voita pe care o efectuam în functionarea
corpurilor noastre pentru a le schimba in anumite feluri. Un exemplu este regimul
de slabire, fundamental pentru anorexie.

În cele ce urmeaza, mai întâi vom analiza motivul pentru care bolile de nutritie
au devenit atât de obisnuite. Apoi vom vedea importanta sociologica a tehnologiilor
de reproducere. Dupa aceea, vom studia îngrijirea corpului in conditiile sociale
modeme - sanatatea si asistenta medicala. În cele din unna, vom lua în considerare
problema îmbatrânirii corpului. Asemenea multor altor aspecte din vietile noastre
în societatile moderne, îmbatrânirea nu mai este ceea ce era odinioara! Procesul de

îmbatrânire nu este pur si simplu unul fizic, iar pozitia vârstilicilor în societatea
noastra se schimba în mod fundamental.

BOLILE DE NUTRITIE SI ÎNGRIJIREA CORPULUI

Pentru a întelege motivul pentru care bolile de nutritie au devenit atât de
obisnuite în zilele noastre, trebuie sa ne întoarcem cu gândulla schimbarile sociale
analizate anterior în carte. De fapt anorexia reflecta aspectele mai largi ale schimbarii
sociale, inclusiv impactul globalizarii.

Aparitia bolilor de nutritie în societatile occidentale coincide în mod direct cu
globalizarea productiei de alimente, care s-a accelerat în ultimii 30-40 de ani.
Inventarea unor noi metode de congelare, plus folosirea transportului cu containere
frigorifice au dat posibilitatea ca hrana sa fie depozitata pentru lungi perioade de
timp si sa fie livrata dintr-o parte a lumii în cealalta. Începând cu anii '50 (pentru
cei care îsi puteau permite - actualmente majoritatea populatiei din societatile
occidentale), rafturile din supennarket au fost încarcate cu alimente provenind din
toate partile lumii. Cea mai mare parte a acestor atiicole alimentare sunt disponibile
tot timpul, nu doar când e sezonul lor, asa cum se întâmpla înainte.

În ultimii ani, aproape oricine din Marea Britanie si din celelalte societati
dezvoltate a unnat un regim de slabire. Aceasta nu înseamna ca toata lumea încearca
cu disperare sa slabeasca, ci ca, atunci când toate alimentele sunt disponibile relativ
tot timpul, trebuie sa ne decidem ce anume mâncam - sa creem o dieta, în care "dieta"
sa înselill1e alimentele pe care le consumam în mod obisnuit. În primul rând, trebuie
sa hotarâm ce anume mâncam, în raport cu diferitele noi infomlatii medicale cu care
ne asalteaza stiinta acum - de exemplu, ca nivelul colesterolului reprezinta un factor
favorizant pentl"u bolile de inima. În al doilea rând, grija în privinta continutului de
calorii ale diferitelor alimente. Într-o societate în care hrana se gaseste din abundenta,
avem posibilitatea pentru prima data sa ne modelam corpurile în raport de obisnuintele
stilului nostru de viata (jogging, gimnastica aerobica) si de ceea ce mâncam. Bolile
de nutritie îsi au originile în oportunitatile, dar totodata în tensiunile profunde pe care
le genereaza aceasta situatie.
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80% dintre anorexici dovedesc adictie la miscarea fizica. Adictia este o schema
impusa de comportament careia individului îi este greu sau imposibil sa se adapteze.
De exemplu, Sally, o mama de 28 de ani din Mideands, a suferit de anorexie dupa
ce a devenit, asa cum sustine, "o adepta a exercitiilor impuse". Ea a început sa faca
exercitii dupa ce s-a despartit de tatal fiului ei. "În momentul în care s-a terminat
relatia, m-am simtit demoralizata si am vrut sa-mi dovedesc ca am viata înainte si
ca sunt puternica. Initial exercitiile mi-au dat o stare de confort; barbatii îmi dadeau
atentie, iar orgoliul meu era satisfacut. Acum am nevoie de o ardere constanta de
calorii pentru a ma simti nonnala." Obsesia ei în privinta exercitiilor fizice a persistat
chiar si dupa ce si-a revenit de pe urma anorexiei (Walker, 1995).

De ce bolile de nutritie le afecteaza pe femei în general, iar pe tinere în spe
cial? Pentru început, trebuie subliniat ca nu toti cei care sufera de boli de nutritie
sunt femei; aproximativ 10% sunt barbati. Dar acestia nu sufera de anorexie sau de
bulimie atât de des ca femeile, pe de o parte datorita faptului ca normele sociale
acceptate în general pun accent pe importanta atractivitatii fizice mai mult pentru
femei decât pentru barbati, si pe de alta parte pentru ca imaginile de trupuri mas cu
line dezirabile difera de cele ale femeilor.

Atunci când barbatii s-au preocupat de îngrijirea atenta a corpului, idealul l-a
constituit trupul musculos. Pentru multi barbati care auînceputsa faca asta, exercitiile
pentru marirea masei musculare devin la fel de impuse sau adictive ca si bolile de
nutritie pentru femei. În cartea sa Muscle, de exemplu, San Fussell descrie modul
în care a început el exercitiile de crestere a masei rriusculare, pentru a-si anihila
sentimentul de imperfectiwle pe care îl avea despre sine si temerile ca este "costeliv".
Dupa ce laînceput era slab, el a ajuns cu adevarat musculos - dar dupa aceea nu
s-a mai putut opri. Nu mai putea sa se ocupe de activitatile sale zilnice daca nu
includeau câteva ore de antrenament. Cel care face exercitii pentru marirea masei
musculare nu este niciodata suficient de musculos, dupa cum anorexicul nu e
niciodata suficient de slab (Fussell, 1991).

Unele femei au început sa faca acum exercitii pentru cresterea masei musculare,
dar majoritatea nu se orienteaza în aceasta directie atunci când încearca sa aiba un
corp conform cu idealurile lor. Temerile lor se centreaza asupra fricii de a fi grase.
Idealul modem ale femeii dezirabile este cel al siluetei zvelte. Anorexia si bulimia
sunt tulburari ale femeii active. Ele nu se întâmpla, pur si simplu, trebuie dobândite
pe cale activa. Individul anorexic tine un regim rigid si poate face exercitii aerobice
în fiecare zi.

Anorexia si alte boli de nutritie reflecta o situatie în care femeile joaca un rol
mai important în societate decât înainte, dar continua sa fie apreciate atât dupa felul
în care arata, cât si dupa realizari. Bolile de nutritie sunt înradacinate în sentimentul
de rusine legat de propriul corp. Femeia se simte nepotrivita si imperfecta, iar temerile
ei despre modul în care o percep ceilalti se concentreaza în parerile ei despre propriul
trup. În acest moment, idealurile de slabire devin obsesive - a pierde din greutate
devine modalitate a de a face ca totul sa fie normal în lumea ei. În momentul în care
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incepe sa unneze o cura de slabire si sa faca exercitii fizice, ea poate deveni blocata
într-o schema de refuz complet a mâncarii sau de vomare a tot ceea ce a mâncat. Daca
schema nu este distrusa (iar anumite forme de psihoterapie si de tratament medi
cal s-au dovedit eficiente in acest sens),suferinda poate efectiv sa moara de inanitie.

CORPUL SI TEHNOLOGIILE DE REPRODUCERE

Raspândirea bolilor de nutritie reflecta influenta stiintei si tehnologiei asupra
stilurilor noastre de viata în prezent, numararea caloriilor a devenit posibila doar
prin progresul tehnologiei. Dar impactul tehnologiei este întotdeauna conditionat de
factori sociali. Avem acum mult mai multa autonomie asupra corpului decât înainte,
o situatie care creeaza noi posibilitati de tip pozitiv, dar si noi temeri si probleme.

Ceea ce se _petrece face parte din ceea ce sociologii denumesc socializarea
naturii. Aceasta expresie se refera la faptul ca fenomene care erau "naturale", sau
date ale NATURII, au devenit acum sociale - ele depind de propriile noastre decizii
sociale. Un exemplu îl reprezinta reproducerea umana. Timp de sute de ani, vietile
celor mai multe femei erau dominate de nasterea copiilor si de cresterea acestora.
în epoca premoderna, contraceptia era ineficienta sau, în anumite societati,
necunoscuta. Chiar si în Europa secolului al XVIII-lea, se obisnuia ca femeile sa
aiba 20 de nasteri (deseori implicând avorturi si decese ale copilului). Metodele
contraceptive îmbunatati te au ajutat la schimbarea acestei situatii într-o maniera
fundamentala. DepaIie de a mai fi "naturala", este ceva aproape nemaiîntâlnit în
tarile industrializate ca femeile sa aiba atâtea sarcini. Progresele înregistrate în
tehnologia contraceptiva dau posibilitatea majoritatii femeilor si barbatilor sa
controleze momentul în care vor sa faca copii.

Contraceptia este doar un singur exemplu de tehnologie a reproducerii. În
continuare sunt descrise câteva alte domenii, în care procesele naturale au devenit
sociale.

Nasterea

Stiinta medicala nu a fost totdeauna parte a proceselor majore implicate începând
cu nasterea si pâna la moarte. Supravegherea medicala a sarcinii si a nasterii s~au
dezvoltat încet, pe masura ce medicii locali si moasele au fost înlocuiti de specialisti
în pediatrie. Astazi, în societatile industrializate, majoritatea nastcIilor au loc într-un
spital cu ajutorul unei echipe medicale specializate.

În trecut, cei care deveneau parinti trebuiau sa astepte pâna în ziua nasterii
pentru a afla sexul noului-nascut si daca acesta va fi sanatos. Astazi, testele prenatale
cum ar fi sonograma (o imagine a fatului produsa prin ultrasunete) si amniocenteza
(care scoate o parte din lichidul aIID1ioticdin jurul fatului) pot fi folosite pentru
descoperirea înainte de nastere a unor anomalii structurale sau cromozomiale. Astazi,
noi tehnologii ofera cuplurilor si societatii, noi decizii etice sijuridice. Atunci când
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este detectata o malformatie, cuplul poate alege între il avea sau nu copilul, stiind
ca va suferi de un handicap grav.

Ingineria genetica: bebelusi dupa model

În prezent, o mare parte a efortului stiintific este dedicat extinderii ingineri ei
genetice; cu alte cuvinte, interventia în compozitia genetica a fatului pentru
iilfluentarea dezvoltarii sale ulterioare. Impactul social al ingineriei genetice este
acela de a începe sa produca dezbateri aproape la fel de intense ca si celegenerate
de problema avortului. Dupa spusele adeptilor sai, i11gineriagenetica ne poate aduce
multe beneficii. De exemplu, e posibil sa identificam factorii genetici care fac
anumite persoane vulnerabile la unele boli. Reprogramareagenetica va face, în asa
fel încât, aceste maladii sa nu mai fie mostenite de la o generatie la alta. Vom putea
sa "modelam" corpurile înainte de nastere, din punct de vedere al culorii pielii, a
culorii parului si a ochilor, a greutatii si asa mai departe.

Acesta este un exemplu elocvent pentru amestecul de oportunitati si de probleme
pe care ni le creeaza socializarea crescânda. Cc alegeri vor face parintii atunci când
vor avea posibilitatea de a-si modela bebelusii si ce limite ar trebui impuse acestor
alegeri? E putinprobabil ca ingineri a genetica poate fi ieftina. Înseamna oare acest
lucru ca cei care îsi pot permite sa plateasca vor avea posibilitatea de a înlatura prin
programare orice trasatura fizica a copilului, pe care o considera de nedorit? Ce se
va întâmpla cu copiii grupurilor mai putin favorizate, care vor continua sa se nasca
pe cale naturala?

Unii sociologi au afirmat ca accesul diferentiat la ingineria genetica ar putea
conduce la aparitia unei "subclase biologice". Cei care nu poseda avantajelebiologîei
pe care le produce ingineri a genetica pot fi supusi discriminarii, de catre cei care
beneficiaza de aceste avantaje. Ei ar putea avea dificultati În a gasi slujbe si asigurari
de viata sau de sanatate.

Dezbatere în legatura cu avortul

Dilema etica cea mai controversata creata de tehnologiile de reproducere în
societatile modeme este aceasta: în ce conditii poate fi avortul acceptat de femei?
Dezbaterea legata de avort a devenit atât de aprinsa tocmai din pricina faptului ca ea
este centrata pe aspectele etice fundamentale la care nu se gasesc cu usurinta solutii.
Cei care sunt "pro viata'; considera ca avortul este un pacat, cu exceptia împrejurarilor
când acesta tste necesar, pentru ca este echivalentul crimei. Pentru ei, aspectele
eticesunt mai presus de orice, subsumate valorii care trebuie acordate vietii umane.
Cei care sunt "pro alegere" sustin ca cel mai important considerent trebuie sa fie
controlul mamei asupra propriului corp.

Dezbaterea a condus la numeroase episoade violente. Se va putea oare rezolva
vreodata? Un teoretician de frunte al legii si societatii, Ronald Dworkin (1993), a
sugerat ca exista aceasta posibilitate. El sustine ca divizarile intense dintre cei care
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sunt "pro viata" si cei care sunt "pro alegere" ascund surse profunde de acord între
cele doua tabere, iar acest lucru constituie o sursa de speranta. În perioadele
anterioare ale istoriei, viata era deseori relativ simpla. În prezent, însa, s-a ajuns la
o considerabila apreciere a valorii vietii umane. Fiecare tabara accepta aceasta
valoare, dar o interpreteaza în 'mod diferit, unii punând accentul pe interesele
copilului, ceilalti pe interesele mamei. Daca cele doua tabere pot fi convinse sa
realizeze ca împartasesc o valoare etica comuna - sugereaza Dworkin ~ ar putea fi
un posibil dialog constructiv.

BUNA FUNCTIONARE A CORPULUI:,
IMAGINI DESPRE SANATATE SI BOALA

Vloarea vietii umane reprezinta totodata valoarea fundamentala care se afla la
baza dezvoltarii sistemelor de îngrijire a sanatatii în societatile moderne, "Sanatate"
si "boala" sunt termeni definiti din punct de vedere cultural si social. Culturile difera
din punctul de vedere a ceea ce considera ele a fi sanatos si normal, asa dupa cum a
demonstrat discutia despre bolile de nutritie, Toate culturile au cunoscut concepte
despre sanatatea fizica si boala, dar cea mai mare parte din ceea ce noi recunoastem
acum ca fiind medicina reprezinta urmarea dezvoltarilor din societatea occidentala
de-a lungul ultimelor trei secole. În societatile premoderne, familia era principala
institutie care facea fata bolii sau suferintei. Întotdeauna au existat indivizi care s-au
specializat ca vindecatori, folosind un amestec de remedii fizice si magice, iar multe
dintre aceste sisteme traditionale de tratament supravietuiesc în culturile non
occidentaledin lume. De exemplu, medicina ayurvedica (vindecare traditionala) este
practicata în India de doua mii de ani Încoace. Ea se bazeaza pe o teorie a echilibrului
aspectelor psihologice si fizice ale personalitatii, ale caror dezechilibre sunt tratate
prin remedii nutritionale si herbale, Medicina populara chineza se bazeaza, în mod
asemanator, pe conceptia armoniei globale a personalitatii, implicând folosirea
ierburilor si acupunctura posibil o tehnica în care acele sunt introduse în mod stra
tegic În pielea pacientului.

Medicina moderna a introdus o opinie despre boala care considera originile si
tratamentul sau ca fiind fizice si explicabile în termeni stiintifici. Aplicarea stiintei la
diagnosticul si tratamentul medical a reprezentat caracteristica majora a dezvoltarii
sistemelor modeme de Îngrijire a sanatatii. Alte caracteristici, strâns legate de acestea,
au fost acceptarea spitalului ca loc În care sunt tratate bolile grave si dezvoltarea

profesiunii medicale care presupune folosirea u110rcoduri etice reCUl10scutesi cu o
semnificativa putere sociala. Opinia stiintifica despre boala a fost legata de necesitatea
de a face instructia medicala sa fie sistematica si pe termen lung; vindecatorii
autodidacti au fost exclusi. Cu toate ca practica medicala profesionala nu se limiteaza
la spitale, spitalul a oferit un cadru în care doctorii au fost capabili pentru prima oara
sa trateze si sa studieze pacienti Înl1umar mare, în circumstante care pennit aplicarea
si concel1trarea tehnologiei medicale.
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În vremurile medievale, bolile majore erau maladiile infectioase cum ar fi

tuberculoza, holera, malaria si ciuma. Ciuma, sau Moartea Neagra, din secolul al
XIV-lea (care a fost raspândita de puricii purtati de sobolani), a ucis un sfert din

populatia Angliei si a devastat întinse regiuni din Europa. Maladiile infectioase au
devenit acum o cauza minora a mortii in tarile industrializate, iar mai multe dintre
ele au fost eradicate. Întarile industrializate, cele mai comune cauze de deces le.. , ..

reprezinta bolile neinfectioase cum ar fi canceml si maladiile cardiace. În timp ce,
în societatile premoderne rata cea mai mare de deces era în rândul bebelusilor si a
copiilor mici, în prezent rata mortalitatii (proportia din populatie care moare în
fiecare an) creste o data cu vârsta.

În ciuda prestigiului pe care l~a dobândit medicina moderna, îmbunatatirile în
asistenta medicala joaca doar un rol minor în declinul ratei mortalitatii înainte de
secolul xx. Igiena efectiva, nutritia corespunzatoare si specializarea au avut o
influenta mai mare, mai ales în reducerea ratelor de mortalitate infantila si în rândul
copiilor mici. Medicamentele, progresele chirurgiei si antibioticele nu au diminuat
în mod semnificativ ratele mortalitatii decât mult dupa începutul secolului Xx.
Antibioticele folosite pentru tratarea infectiilor bacteriene au devenit disponibiIe
pentru prima data între anii 1930-1940, iar imunizarile (împotriva unor boli precum
poliomielita) au fost realizate ulterior.

Boala si sanatatea în tarile dezvoltate

În cadrul societatilor industrializate, exista deosebiri semnificative în

distributia maladiilor majore. Aproximativ 70% din decesele dintre tarile

qccidentale sunt generate de patru tipuri majore de boli: cancer, maladii cardiace,
infarct si boli de plamâni. Au fost tealizate progrese în întelegerea originilor lor si
în controlarea efectelor lor, dar nici una dintre ele nu a fost vindecata în mod efectiv.

Având în vedere ca distributia acestor patru tipuri de maladii variaza în functie de

tara, regiune, clasa sociala, pare evident ca ele sunt legate de regimul alimentar si

de stilul de viata. Indivizii aflati în pozitii socio"economice mai dezvoltate sunt în

medie mai sanatosi, mai înalti si mai puternici si traiesc mai mult decât cei mai

defavorizati aflati pe scara sociala .. Deosebirile cele mai mari sunt în privinta

mortalitatii infantile (copiii care mor în primul an de viata) si a celei a copiilor, dar
oamenii saraci risca mai mult decât oamenii bogati, sa moara la diferite vârstele.

Exista mai multe motive datorate acestui fapt. Oamenii din sectoarele mai bogate

ale societatii tind sa urmeze regimuri alimentare superioare si un acces mai mare la

asistenta medicala si sunt mai multe sanse ca ei sa profite de acest acces. Conditiile
de munca afecteaza de asemeni sanatatea. Cei care lucreaza în birouri sau acasa

risca într-o mai mica masura sa se raneasca sau sa se accidenteze cu diverse substante,
de exemplu. Extinderea bolilor generate de industrie este dificila de calculat, pentru

ca nu totdeauna este posibil de stabilit daca o boala este dobândita datorita conditiilor
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de lucru sau altor surse. Totusi, anumite boli profesionale sunt bine detenninate:
bolile de plamâni sunt raspândite în minerit, ca urmare a inhalarii de praf; munca în
mediile în care se foloseste azbest s-a dovedit a produce anumite tipuri de cancer.

Jake Najman a cercetat recent dovezile care pun sanatatea în legatura cu
domeniile economice. Totodata el a luat în calcul cele mai bune strategii care pot fi
folosite pentru îmbunatatirea sanatatii grupurilor sarace ale societatii. Dupa ce a
studiat date referitoare la mai multe tari, el a concluzionat ca pentru oamenii care se
încadreaza în procentul de 20% dintre cei mai saraci, calculati în functie de venit,
rata mortalitatii era de 1,5 pâna la 2,5 ori mai mare decât a celor situati în procentul
de 20% cu cel mai mare venit. Acelasi lucru e valabil pentru speranta de viata 
speranta indivizilor în sansele de existenta.'

Cum poate fi combatuta influenta saraciei? Programele extinse de educatie
sanitara si de prevenire a bolilor reprezinta o posibilitate. Dar atari programe tind
sa functioneze în rândul grupurilor prospere, bine-educate si în orice caz, de obicei
produc doar mici schimbari de comportament. Acccsui sporit la serviciile medicale
poate ajuta dar probabil într-o masura limitata. Najman sustine ca singura atitudine
cu adevarat eficienta este aceea de a ataca însasi saracia, pentru a reduce diferenta
de venit dintre bogati sisaraci (Najman 1993).

Boala ca stigmat: impactul SIDA

Nu toate maladiile sunt gasite frecvent printre cei mai saraci fata de cei aflati
grupurile persoanelor bogate. De exemplu, anorexia este comuna printre cei din
mediile socio-economice înalte. Acelasi lucru e adevarat despre SIDA (Sindromul
imuno-deficientei dobândite), cel putin în Marea Britanie si în alte tari industrializate.

SIDA este o boala misterioasa, care nu se stie de unde a aparut, devenind un
risc major pentru sanatate în mai putin de 25 de ani. Ea produce distrugerea sistemului
imunitar al organismului, nu provoaca moartea, dar cel suferind cade prada unei
serii întregi de maladii fatale. Toti cei care sunt infectati cu virusul de care majoritatea
cercetatorilor din domeniul medicinei considera ca este legat HIV (Human Immuno
Deficiency Virus), se pare ca dezvolta mai devreme sau mai târziu SIDA. Se crede
ca SIDA este transmisa fie prin contact direct, sânge-Ia-sânge (asa cum se petrece
în transfuziile sanguine sau atunci când cei care utilizeaza droguri folosesc aceleasi
ace) sau pe cale sexuala (spenna sau secretie vaginaIa).

Nu se stie daca SIDA îsi are originile în socializarea naturii, ca rezultat

neintentionat al interventiei umane. Unii au sugerat aceasta posibilitate. De exemplu,
s-a speculat ideea ca maladia poate constitui rezultatul experimentelor cu arme de
razboi bacteriologice, care au creat pe nesimtite un virus mortal. Altii sustin ca
SIDA si virusul HIV au existat si înainte, poate de câteva secole, în anumite parti
ale lumii. În conformitate cu aceasta teorie, simptomele recunoscute acum de SIDA
ar fi putut în trecut sa fie considerate în mod eronat ca apartinând altor boli.

O caracteristica distinctiva a maladiei SIDA, în comparatie cu majoritatea
celorlalte maladii, este aceea ca poate fi transmisa pe cale sexuala. Boala a aparut
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pentru prima data în America de Nord în rândul grupurilor homosexuale masculine
si initial atât cercetatorii din domeniul medicinii cât si publicul au considerat-o
drept o maladie a homosexualilor. SIDA a intrat în constiinta publica la începutul
anilor' 80, într-o perioada în care se parea ca multe dintre prejudecatile la adresa
homo sexualitatii se diminuau. Dar maladia le parea celor dezgustati de
homosexualitate, mai ales gruparilor religioase, ca ofera o justificare concreta a
opiniilor ostile. Ideea ca SIDA reprezinta o molima trimisa de catre Dumnezeu
pentru a pedepsi perversiunea si-a gasit expresie în anumite reviste medicale.
recunoscute. Un editorial dintr-o revista medicala întreba: "E oare posibil sa fim

martorii adeveririi previziunii Sfântului Pavel, sub fODna unei dezordini moderne
comunicabile: «Dreapta pedeapsa pentru pacatullon>?" (Altman, 1986).

Rapida raspândire a 'SIDA s-a datorat fara îndoiala într-o oarecare masura
oportunitatilor sporite de care se bucura relatiile homosexuale si care sunt ofente de
subculturile homosexualilor din America de Nord si nu numai. În fapt, la început

SIDA parea a se limita în mod aproape exclusiv la marile orase americane cu un
numar de .indivizi homosexuali semnificativ. Titlurile din presa au dat tonul de la
bun începui: "Ciuma homosexuala ii da peste cap pe detectivii medicali" (Philadel
phia Daily News, 9 august 1982) "A fi homosexual reprezinta un risc pentru sanatate"
(Saturday Evening Post, octombrie 1982); "Molima homosexuala a ajuns în Canada"
(Toronto Star). Revista Us relata: "Homosexualii masculini nu mai sunt atât de
pederasti." La vremea respectiva, se stia ca, probabil o treime din cei care aveau
SIDA în Statele Unite nu erau homosexuali, dar în cadml publicitatii initiale acest.

lucru a fost practic ignorat.
Când actorul de film Rock Hudson a murit de SIDA în 1985, ceea ce a socat o

mare parte a opiniei mondialea fost faptul ca acest simbol al virilitatii masculine
era homosexual. În loc sa caute sursa maladiei intr-un anumit virus, cercetatorii au

încercat la început sa-i descopere originile in aspecte specifice .ale practicilor
homosexuale. Descoperirea ca SrDA poate fi transmisa prin contact heterosexuaJ a
obligat apoi la o reconsiderare; cea mai mare parte a dovezilor 'în acest sens au
provenit din Africa Centrala, unde SIDA era raspândita, dar nu se afla într-o relatie
deosebita cu homosexualitatea masculina. Molima homosexuala a devenit în scurt

timp definita de catre presa drept un "cosmar heterosexual."
Impactul srDA are mari sanse de a influenta numeroase forme de comportament

sexual. În comunitatea homosexuala, sunt deja sesizabile schimbari însemnate;
nivelul relatiilor sexualeintâmplatoare s-ar requs drastic. Unele dintre practIcile
homo sexuale unanim condamnate se dovedesc, în mod paradoxal, a fi unele dintre
cele mai sigure. De exemplu, activitatile sado-masochiste care implica producerea
unei stari dejena sau de durere partenerului sunt sigure pentru ca nu produc contactul
genital. Dilema cu care se confrunta comunitati le de pederasti este aceea de a gasi
procedee de "sex protejat", îndepaliând atacurile reînnoite la care este supusa
comunitatea homosexualilor.
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SIDA si populatia heterosexuala

În termeni medicali, SIDA reprezinta o tinta în miscare, noua si evaziva.
Cunostintele medicale despre aceasta maladie sufera transformari relativ rapide,
iar în prezent ea a devenit o epidemie la nivel global. Numarul adevarat al persoanelor
infectate cu virusul HIV nu este cunoscut, dar estimarile aproximative se ridica la
nivelul cifrei de 13 milioane pe tot globul (vezi tabelul 6.1.)

Decese în rândul adultilor cauzate de virusul HIV

Sursa: ivtichel Kidron si Ronald SegaJ, Tbe state ofthc Wor!d Atlas, Sth end, 1995

Aproximativ 500.000 dintre acestia se gasesc în Europa, un milion in America de
Nord, America Latina si Caraibe si peste opt milioane in Africa. Impactul masiv al
epidemiei um1eaza sa-si faca aparitia, din pricina perioadei de care are nevoie infectarea
cu HIV pentru a se transforma in SIDA. în prezent, majoritatea celor afectati din lume
sunt heterosexuali. Pe tot globul, cel putin patru infectari cu HIV sunt contractate pe
cale heterosexuala pentm fiecare caz de infectare pe cale homosexuala. Organizatia
Mondiala a Sanatatii estimeaza ca pâna în anul 2000, 30 de milioane de adulti si zece
milioane de copii vor fi infectati.

Faptul ca Ia început SIDA a fost prezenta predominant în rândurile
homosexualilor a servit Ia revigorarea prejudecatilor impotriva homosexualitatii.
Totusi, fiind relativ noua dar înspaimântatoare, SIDA provoaca temeri si ostilitati inde
pendent de acest fapt. Unele dintre acestea au fost exploatate în filmul Philadelphia, în
care un suferind de SIDA, interpretat de Tom Hanks, îsi pierde slujba atunci când
patronii afla despre boala sa. El este concediat nu pentru ca este homosexual, ci din
pricina anxietatilor generate de maladia sa. Filmul um1areste lupta sa împotriva
bolii si a celor care încercau marginalizarea sa abuziva - respectiv a patronilor
firmei pentru care lucra.
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SIDA reprezinta un exemplu de maladie ca stigmat. Un stigmat este orice

caracteristica prin care un individ sau un gmp se diferentiaza de majoritatea populatiei,

urmarea fiind ca individul sau gmpul este tratat cu suspiciune sau ostilitate. Majoritatea

fonnelor de boala provoaca sentimente de simpatie sau compasiune printre cei non

suferinzi. Însa atunci când o boala este considerata ca fiind infectioasa sau este

perceputa ca o marca a dezonoarei sau msinii, e posibil ca cei suferinzi sa fie respinsi

de populatia "sanatoasa". Acest lucm era adevarat despre cei atinsi de lepra în evul

mediu, despre care se credea, simplist ca sunt niste pacatosi pedepsiti de catre

Dumnezeu si din acest motiv erau dezmosteniti si obligati sa traiasca separat în locuri

izolate, specifice. Într-un fel mai putin extrem, SIDA provoaca deseori o' astfel de

stigmatizare în ziua de azi - în ciuda faptului ca, asemenea leprei, pericolul molipsirii
cu o astfel de maladie în situatii obisnuite este aproape nul.

Nu exista tratamente eficiente pentm SIDA, cu toate ca anumite medicamente

par a-i întârzia progresia. Desi o persoana care este pozitiva HIV poate trai multi

ani :(ara a avea SIDA, în momentul în care apare maladia este efectiv condamnata la

moarte. Efectul ei este deosebit de tragic, datorita faptului ca este cea mai comuna

boala printre gmpele de vârsta tânara. Din acest punct de vedere, ea nu se aseamana

cu alte boli fatale din societatile industrializate din prezent, care, în majoritate lovesc

în gmpele de vârsta mai înaintata.

Îmbatrâni rea si predispozitia spre boala nu sunt nicicum acelasi lucm, asa cum

se va arata la sfârsitul capitolului. Dar de când bolile infectioase precum holera si

tuberculoza au fost învinse în zonele industrializate de pe glob, sistemele de asistenta

medicala s-au concentrat în principal asupra combaterii si tratarii bolilor care devin

obisnuite o data cu îmbatrânirea. În sectiunile urn1atoare, voi cerceta mai amanuntit

sistemele de asistenta medicala, concentrându-ma asupra celor din Marea Britanie si

Statele Unite. Apoi vom studia în mod direct problema îmbatrânirii.

SISTEME DE ASISTENTA MEDICALA

Asistenta medicala în Marea Britanie

Practic toate tarile industrializate, cu exceptia Statelor Unite, poseda sisteme

dezvoltate de servicii medicale oferite publicului. De exemplu, The National Health

Service (NHSr din Marea Britanie a fost întemeiat în 1948. Principiul declarat care

sta la baza sa este acela ca accesul la îngrijirea sanatatii trebuie sa depinda de nevoia

medicala si nu de posibilitatea de a plati.

NHS este finantat din veniturile guvernului, care reprezinta o parte din impozite.

Accesul la un medic care practica medicina generala si tratamentul spitalicesc este

liber pentm toti. Medicamentele obtinute prin retetele date de catre medici au fost

initial oferite gratis, dar legislatia recenta a guvernelor a introdus un sistem de plati

partiale. Atunci când NHS a fost organizat spre a oferi asistenta medicala publica,

• Sistemul National de Sanatate.
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:::resiunea exercitata de corpul medical, printre altele, a facut În asa fel Încât paralel sa
activeze asistenta medicala particulara. Cu toate ca majoritatea medicilor generali sti
~Jcreaza exclusiv pentru NHS,un marc procent dintre acestia îsi pastreaza cabinetele
:=-aniculare.Exista câteva spitale si facilitati de asistenta sanitara particulare, împreuna
:'J personalul medical care lucreaza în mod exclusiv în sectorul privat, iar fondurile si
JIatile sunt deseori legate de scheme de asigurari de sanatate private. Doar o mica
:::arte a populatiei, însa, sunt membri ai unor astfel de scheme.

Medicii generalisti au un rol fundamental în filtrarea accesului pacientilor la
eratamentele medicale specializate. Cetateanul englez merge la medicul generalist în
:l1cdie de patru ori pe an. Medicii gencralisti trateaza în mod direct aproximativ 90%
.lin toate maladiile, caci fiecare dintre ei poseda o lista de pacienti înregistrati (pâna
'a un numar maxim stabilit de catre NHS). Pacientii care merg la medicii generalisti
eu au dreptul intrinsec de a fi trimisi la medici specialisti, aceasta problema ramâne
L:latitudinea generalistului. Din cauza faptului ca specialistii nu sunt capabili sa-si
':2.careclama chiar si dorinta personala de a merge la un medic generalist particular
)oate întâmpina greutati, daca generalistul nu este de acord.

Doctorul nu va mai reveni În vizita. El zice cii n-arli o idee rea sii mai treci tu

pe la el când te simti mai bine!

Unitate a de baza care administreaza NHS în prezent este The District Health
Authority (DHA). DHA-urile sunt alcatuite din persoanc nominalizate din conducerea
locala, membri ai corpului medical si oamcni selectati din grupurile de interes,
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locale si din asociatiile de voluntari. În principiu, DHA-urile trebuie sa reflecte
compozitia comunitatii În ansamblu din punctul de vedere al unor caracteristici
cum ar fi clasa sociala si gmpul etnic; în practica, ele au tendinta de a fi un domeniu
al clasei de mijloc. Prezenta în DHA a persoanelor dih corpul medical este justificata
datorita cunostintelor lor specializate. Totusi, merita sa observam ca aceasta situatie
nu se gaseste în alte domenii ale conducerii locale, unde angajatilor le este interzis
prin lege sa îsi depuna candidatura pentm a ti alesi în comitetele din cadmlpropriilor
organizatii (Kingdom, 1991).

Un raport guvemamental oficial despre NHS efectuat de catre guvernul con
servator în 1989 a introdus schimbari pentru combaterea birocratiei, pentm a intro
duce o mai putemica "competitie irltema" si pentm a se promova o mai mare eficienta
manageriala. RefoD11asugera ca managementulloeal, orientat catre nevoile locale,
reprezinta cea n1ai buna garantie a eficientei. Autoritatile saIlitare trebuie sa
beneficieze de o libertate mai mare, prin diminuarea supravegherii de catre
organismele guvernamentalc superioare. Organizatiile NHS trebuie sa devina ceva
asemanator "finnelor t1exibile" care apar în industrie (vezi capitolul 12, "Munca si
viata economica").

Una dintre cele mai controversate inovatii a fost aceea ca spitalele particulare
au posibilitatca de a deveni trusturi independente. În virtutea acestei scheme, spitalele
sunt încurajate sa devina autonome în gasirea fondurilor lor. Ele sunt capabile sa
pomeasca de la nivelurile salariale convenite la.nivel national, sa strânga capital .
din surse comerciale si sa genereze surplusuri. În 1996, multe spitale importante au
avut optiuni În acest sens, si e posibil ca si altele sa urmeze aceasta cale. Totusi,
criticii sustin ca astfel de spitale au sanse de a prospera doar în zonele bogate, ca ele
vor dubla în mod inutil echipamentul costisitor pe care l-ar putea avea celelalte
spitale si ca ar putea sovai în îngrijirea pacie11tiloral caror tratament este deosebit de
scump (Mohan, 1991).

Ca si în majoritatea aspectelorasistentei medicale, evaluarea reformelor NHS
nu este usoara. Implicatiile sunt complexe; asupra ref01111elors-au facut putine
cercetari, iar consecintele pe tennen lung vor avea nevoie de multi ani pentru a putea
fi evaluate. În plus, reformele includ o mare varietate de schimbari organizationale.
Studiind dovezile disponibile, Julian Le Grand trage concluzia ca exista în orice caz
potential pentru câstiguri reale în domeniul calitatii îngrijirii pacientului si în cel al
eficacitatii. Introducerea competitiei între diferite sectoare ale NHS- este el de parere - a
adus în ansamblu mai multe beneficii decât rezultate negative (Le Grand, 1994).

Asistenta medicala În Statele Unite

În Statele Unite se cheltuieste anual o suma cnoril1a de bani pentru sanatate 
de fapt, Ui1 procent mai mare din cheltuielile totale decât în oricare alta tara (vezi
tabelul 6.1.). Serviciile medicale americane sunt suportate în primul rând de programe
de asigurari private, suplimentate de programe gllvemamentale - Medicare pentru
cei vârstnici si Medicaid pentru cei saraci. Sistemul de asistenta medicala din Statele
Unite este mult mai fragmentat si mai divers decât în majoritatea celorlalte tari
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unde exista programele de sanatate guvernamentale globale. De exemplu, spitalele
din SUA sunt proprietatea guvernelor federale sau a celui de stat, ale autoritatii
orasului sau tinutului, ale organizatiilor priva te, ale ordinelor religioase, ale
gmpurilor non-profit de voluntari sau a unei combinatii între acestea.

Datorita nivelului crescut de sanatate al tarii si sumelor considera bile cheltuite
pentm industriile de asistenta medicala, Statele Unite au rezultate slabe la anumiti
indici de baza ai sanatatii. De exemplu, tara se situeaza pe pozitii inferioare la doua
dintre cele mai comune criterii referitoare la bunastarea fizica a populatiei: speranta
mediei de viata si rata mortalitatii infantile. Speranta de viata este mai ridicata
decât în majoritatea tarilor europene, iar ratele mortalitatii infantile sunt mai scazute.
Un motiv este acela ca exista aproximativ 37 de milioane de oameni care nu poseda
asigurari de sanatate private si care practic nu au acces la asistenta medicala publica.

Logica sistemului de asistenta medicala american se bazeaza pe ideea ca,
competitia produce cele mai ieftine servicii, din cauza ca da posibilitatea
consumatorilor sa aleaga. Punctele slabe ale acestei atitudini sunt bine cunoscute.
Consumatorii nu pot beneficia cu promptitudine din lipsa banilor serviciile oferite
de medici atunci când sunt bolnavi, si de obicei nu au capacitatea de a judeca din
punct de vedere tehnic, servicii care le sunt oferite. Cei cu resurse insuficiente au
un acces limitat la serviciile medicale. Oamenii înstariti sunt deseori capabili sa îsi
plateasca Îngrijiri medicale superioare fata de cei care au o situatie financiara precara.
Cei complet acoperiti de asigurarea medicala sunt mai putin stimulati sa caute îngrijiri
mai ieftine. Rezultatul general este un sistem de Îngrijire a sanatatii care se dovedeste
a fi scump în raport cu nivelurile de sanatate la care s-a ajuns si În care exista
lacune serioase în ceea ce priveste Îngrijirea de ansamblu a populatiei .

. Tarile în ordinea Pozitia înSperanta de viataCheltuieli totaleCheltuieli pentru sanatate,
sperantei de viata

lumela nastere, 1992,pentru sanatatepe cap de locuitor, 1991
în ani

%din PNB(dolari SUA)

Japonia

I78,6 6,81,771
Suedia

477,7 8,82,372
Spania

577,4 6,5877
Grecia

677,3 4,8274
Canada

777,2 9,91,847
Olanda

877,2 8,71,664
Australia

Il76,7 8,61,466
Franta

1276,6 9,11.912
Israel

1376,2 4,2509
Marea Britanie

1475,8 6,61,003
Germania

1775,6 9,11,782
SUA

1875,6 13,32,932
Irlanda

2275,0 8,0886

Sursa: Banca Mondiala, Raportul de dezvoltare mondiala pe 1994; datele despre cheltuielile totale pentrusanatate în procente din PNB erau similare în 1996, vezi The Economist. The Pockel World in Figures, 1996.
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Evaluare

Evaluarea schemelor de îngrijire a sanatatii ne conduce în cele din urma la
anumite întrebari fundamentale la care trebuie gasite raspunsuri. Noi trebuie, în mod
colectiv, sa luam anumite hotarâri fundamentale. De exemplu, conteaza vârsta
pacientului? Ar trebui oare sa facem mai multe eforturi spre a salva vietile oamenilor
tineri decât ale celor mai vârstnici? Trebuie socotite mai importante anumite aspecte
cum ar fi cele de avere si aparenta fizica decât altele? Daca da, din ce cauza? La
aceste întrebari nu se pot da raspunsuri simple. În Marea Britanie si în celelalte tari
industrializate, viitorul apartine probabil initiativelor care nu sunt legate de costuri,
ci de schimbarea practicilor curente prin distantarea fata de tratamentul "pâna la
ultima suflare" a maladiilor si orientarea catre medicina preventiva si adoptarea
unor modalitati de viata mai sanatoase.

~ANATATEA SI MEDIUL ÎNCONJURATOR

Sanatatea noastra este în mod vadit legata de mediul înconjurator, atât la nivel
local, cât si pe plan global. Nimeni nu cunoaste cu exactitate gradul În care
amenintarile la adresa ecosistemelor globale din prezent sunt legate de configuratiile
de sanatate si de boala, dar anumite fonne de degradare a mediului genereaza cu
siguranta riscuri pentru sanatate. Protectia mediului reprezinta astfel o parte

importanta a medi«inei preventive.
Luati ca exemplu smog-ul (pQluarea) din orase, provocat în principal de emisiile

de gaze ale vehicolelor. Smog-ul este o problema persistenta În Londra si în
majoritatea marilor orase europene si americane.

Multa vreme, s-a crezut ca poluarea aerului a afectat În mod defavorabil doar

persoanele suferind de astm sau de emfizem - În special copiii. Acum se considera
ca îmbolnavirea plamânilor si alte probleme respiratorii .îsi pot face aparitia în
organismul oricarui adult atunci când calitatea aerului scade sub b anumita limita.

Ce e de facut? Singura solutie fezabila este aceea de a distruge poluarea pe care o
reprezinta masina sau de a ne orienta cu totii vehiculele electrice.

Însa economiile moderne sunt puternic centrate pe masina si pe industriile
bazate pe aceasta. Va fi nevoie de schimbari sociale majore pentru a produce un

mediu mai curat si mai sanatos. Problema poluarii aerului si cea a masinei reprezinta
doar unul dintre numeroasele problematici legate de mediu. Conform unei estimari,
în ultimii 40 de ani, de când a început dezvoltarea globala, s-a distrus într-o mai
mare masura cadrul fragil al biosferei decât pe parcursul ultimilor doua sau trei
milioane de ani (Goldsmith, 1988). Ross Hume HalI este de parere ca sistemele de
îngrijire a sanatatii ar trebui sa fie antrenate în protectia mediului.

Pe de o parte sunt ecologistii care prezinta cu de-amaruntul degradarea ecologiei
pamântului,pe de alta sunt autoritatilesanitarecarenu reusescsa vada degradarea...
[Înmomentulde fata] identificamun risc pentru sanatatesi o actiunecurativa legata
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de acesta ... Opusul acestei abordari, atitudinea preventiva, nu poate astepta
identificareaunor dovezi specificeale legaturilorcauza-efect.Într-omaniera foarte
simpla spunem ca nu cunoastem ce efect anume asupra sanatatii are un impact
ecologic,în asa fel încât sa nu aruncamla întâmplarereziduuriletoxice,de exemplu,
sau sa nu distrugem ecosisteme- punct (Hall, 1990).

SANATATEA SI ÎMBA TRÂNIREA

Problemele îngrijirii sanatatii nu pot fi departajate de faptul ca traim într-o
societate în care exista batrâni, în cadrul careia proportia de oameni în vârsta de 65
sau mai mult, sporeste în mod constant. În acelasi timp, problema importantei sociale
a îmbatrânirii este cu mult mai larga. Din punctul de vedere a ceea ce este batrânetea
de fapt - oportunitatilepe care le ofera si greutatile pe care le poarta - se schimba în
mod dramatic.

Aici sunt implicate doua procese complet contradictorii. Pe de o parte, în
societatile modeme oamenii în vârsta pot avea un statut inferior prin faptul ca sunt
mai neputinciosi decât cei din societatile premodeme. În aceste culturi, ca si în
societatile non-o<;;cidentale din prezent (cum sunt India si China), se considera ca
batrânetea este purtatoare de întelepciune, iar cei mai batrâni oameni dintr-o anumita
comunitate erau, de obicei, principalii lor factori care in:(1uentau luarea decizilor. În
prezent, vârsta din ce în ce mai înaintata aduce în mod predilect cu ea un fapt
contrar. Într-o societate care sufera schimbari constante, cum este cea în care traim,

acumularea cunostintelor de catre oamenii mai în vârsta nu le mai pare celor tineri
o sursa valoroasa de întelepciune, ci doar un lucru demodat.

Însa, pe de alta parte, vârstnicii din epoca noastra sunt mult mai putin înclinati
sa considere îmbolnavireadrept un proces inevitabil al degradarii corpului. Aici înca
o data putem identifica impactul transformarii naturii. Procesul de îmbatrânire era
odinioara acceptat ca fiind o manifestare inevitabila a distrugerilor provocate de
trecerea timpului. Dar, din ce în ce mai mult, îmbatrânirea nu mai este considerat
ceva ca de la sine înteles; progresele în domeniul medicinii si ale nutritiei au dovedit
ca o mare parte din ceea ce se considera odinioara ca fiind inevitabil în privinta
îmbatrânirii poate fi contracarat sau încetinit. În medie, oamenii traiesc pâna la vârste
mult mai înaintate decât în urma cu un secol, ca urmare a îmbunatatirilor din domeniul
nutritiei, igienei si îngrijirii sanatatii (vezi tabelul 6.2.).

În 1850, în Marea Britani\;~-propo11iapopulatiei în vârsta de peste 65 de ani era
de 5%. În prezent, cifra este de peste 15%, si este în continua crestere (vezi tabelul
6.3.). Vârsta medie din Marea Britanie creste de mai bine de un secol si jumatate
Încoace. În 1800, vârsta medie era probabil, de 16 ani. La începutul secolului XX,
ea a crescut la 23 de ani. Prin 1970, ea era de 27, iar în prezent a ajuns la peste 30.
Vârsta medie va continua sa creasca pentru înca o perioada, fara însa a avea loc
schimbari majore în tendintele demografice curente. Exista sanse ca ea sa ajunga la
35 de ani în 2000 si poate urca la 37 prin 2030.
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Totodata a existat o crestere a numarului celor foarte batrâni. Dupa anumite
estimari, numarul persoanelor din Marea Britanie în vârsta de peste 85 de ani va fi în
2000 cu 50% mai mare decât nivelurile prezente, cuprinzând 1,2% din întreaga
populatie .

.TabeI6.2. Speranta 'de viata pe genuri si vârste,

190119311961]99]19931996200]2021

Barbati La nastere

45,557,767,873,273,674,475,477,6
La vârsta de 1 an

54,662,469,573,874,]74,875,777,9
10 ani

60,465,269,973,974,275,075,978,0
20 ani

61.766,370,374,274,575,376,178,2
40 ani

, 66,]69,371,475.1.75,476,377.279,3
60 ani

73,374,374,977,777,878,679.581,4
80 ani

84,984,785,286,486,486,887,288,2

Femei
La nastere

49,061,673,678,778,979,780,682,6
La vârsta de 1 an

56,865,375,179,279,380,180,982,8
]0 ani

62,767,975,479,479,580,381,J83,0
20 ani

64,]69,075,679,579.680.481,283, I
40 ani

68,371,976,380,080,]80,981,783,5
60 ani

74,676,J78,881,981,982.683,384,9
80 ani

85,685,486,388,388,388,889,190.0

Speranta de viata din aceast tabel reprezinta numaml total de ani pe care o persoana se poate astepta

sa-i traiasca.Sursa: Departamentul de registratura. Dupa Social Trends, p. 130.

Tabel 6.3. Procente de oameni in vârsta (începândcuvâr~taitle6S~#;'>
ani) în anumite tari ÎI, 1988 cu proiectii pentru. anul20.10·" "

Marea Britanie
Statele Unite ale Americii
Danemarca

Franta
Germania de Vest
Italia
Ir]anda

1988·-
15,5
12,]
15,4
13,6

]5,4
13,7
] ],0

2010-
]5,9
13,9
16,7
16,9
20,5

20,2
12,8

Sursa: S. Arber si 1. Ginn, Gender and Later Lire, tabelul] .3.
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Efectele fizice ale îmbatrânirii

Batrânetea nu poate fi identificata cu starea precara a sanatatii sau cu neputinta
dar vârsta înaintata comporta din ce în ce mai multe probleme de sanatate. Pe
parcursul ultimilor doua decenii au facut biologii o încercare sistematica de a deosebi
efectele fizice ale îmbatrânirii de trasaturile asociate cu maladiile. Un aspect discutat
îl reprezinta gradul exact în care corpul se transforma o data cu îmbatrânirea. Efectele
deficientelor suferite de pierderile sociale si economice sunt greu de separat de
efectele deteriorarii fizice. Pierderea rudelor si a prietenilor, separarea de copii
care traiesc în alta parte si pierderea locului de munca pot cu toatele sa ceara si ele
un pret fizic.

Însa, în general, descoperirile cercetarilor demonstreaza ca starea proasta a
sanatatii si vârsta înaintata nu sunt nicidecum sinonime. Exista multi oameni în vârsta
de peste saizeci si cinci de ani care pretind ca se bucura de o sanatate aproape perfecta.

Îmbatrânirea corpului este afectata de influente sociale, dar bineînteles ca este
guvernata de factori genetici. În general, biologii sunt de acord cu faptul ca fiinta
umana are o durata maxima de viata conditionata de genele sale, care se considera
a fi de aproximativ 120 de ani. Asemenea tuturor animalelor, corpul uman este
programat genetic sa moara.

Dar pentru cât timp? Daca geneticienii ar descoperi o modalitate de a controla
îmbatrânirea si moartea, aceasta ar reprezenta unul dintre cele mai importante aspecte
ale socializarii naturii mentionate mai sus. Oamenii de stiinta au aratat deja ca
celulele din animale care îinbatrânesc pot fi manipulate pentru a se comporta ca
niste celule tinere. Ronald Klatz, presedintele Academiei Americane de Medicina
Anti-îmbatrânire, a opinat: "Cred ca vom vedea durate de viata mult mai îndelungate,
poate chiar în timpul existentei noastre. Noile tehnologii exista deja. Ele trebuiesc
dezvoltate - trebuie sa începem sa ne pregatim pentru o societate fara vârsta.
Îmbatrânirea este o maladie care poate fi tratata" (citat în Kelsey, 1996, p. 2).

Viitorul îmbatrânirii

Într-o societate care acorda o mare importanta tineretii, vitalitatii si atractivitatii
fizice, oamenii mai în vârsta tind sa devina invizibili. Totusi, în anii recenti s-au
produs anumite schimbari în atitudinile fata de batrân'ete. Vârstnicii nu au sanse sa-si
redobândeasca întreaga autoritate si prestigiul care se acordau de obicei batrânilor
comunitatii în societatile antice. Însa datorita faptului ca au ajuns sa cuprinda un
procent mai mare din populatie, oamenii în vârsta au dobândit o mai mare influenta
politica decât înainte. Ei au devenit deja un puternic lobby politic.

Grupurile de activisti au început, de asemeni, sa lupte împotriva vârstism-ului* 

discriminare pe baza vârstei lor - cautând sa încurajezeo opinie obiectiva despre
batrânete si oamenii vârstnici. Vârstismul reprezinta o ideologie la fel ca si sexismul
sau rasismul. Exista multe stereotipuri false despre oamenii vârstnici în diverse zone.

• În original: ageism (n.t.).
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batrânete si oamenii vârstnici. Vârstismul reprezinta o ideologie la fel ca si sexismul
sau rasismul. Exista multe stereotipuri false despre oamenii vârstnici în diverse zone.
De exemplu, deseori se considera ca majoritatea oamenilor peste 65 de ani se afla
în spitale sau camine de batrâni, ca un procent ridicat sunt senili si ca muncitorii
mai vârstnici sunt mai putin competenti decât cei tineri. Toate aceste pareri sunt eronate.
95% din persoanele peste 65 de ani traiesc în locuinte proprii, doar aproximativ 7%
dintre cei între 65 si 80 de ani prezinta simptome pronuntate de degradare, senilitate,
iar productivitatea si prezenta la servici a lucratorilor în vârsta de peste 60 de ani
sunt superioare în medie celor din grupurile de vârsta mai tânara.

În cartea lor Life After Work. The Arrival of the Ageless Society*, Michael
Young si Tom Schuller (1991) sustin ca aceasta vârsta a devenit un mijloc opresiv
folosit în fixarea oamenilor în roluri stereotipe. Multi oameni mai în vârsta se
razvratesc împotriva unui atare tratament si exploreaza noi activitati si modalitati de
realizare individuala. Ei contesta ceea ce Young si Schuller denumesc "societatea
blocata de vârsta".

În societatile modeme, atât tinerii cât si batrânii sunt categorisiti în functie de
vârsta, si mai putin în conformitate cu caracteristicile, nazuintele si identitatile lor.
Dupa opinia lui Young si Schuller, pentru a iesi din sfera categoriilor si pentru a
creea o societate rara clase, cele doua grupuri ar trebui sa formeze o alianta. Ar

'putea face progrese în interesul nu numai al propriilor pozitii sociale, ci de asemeni
si în cel al majoritatii populatiei care presteaza munca platita.

Young si Schuller sustin ca tinerii si batrânii pot ajuta la schimbarea ordinii
societatii modeme, îndepartând-o de rutina societatii de consum. Se spune, citând-o
pe ,virginia Woolf, ca din ce în ce mai multi oameni ar putea fi eliberati din
constrângerile muncii, "din a efectua munca pe care nu vrei s-o faci, mcând-o caun
sclav, flatând si lingusind." Ei si-ar putea dezvolta propriile lor calitati si preocupari
unice, asa dupa cum amcut Wolfîntr-o maniera spectaculoasa. Altminteri, ea credea
ca talentul ei scriitoricesc, "unul mic, dar drag posesorului"; va "pieri si împreuna
cu el, eu însami, sufletul meu ... asemenea ruginii care roade floarea primaverii".

CONCLUZIE

În acest capitol, am analizat câteva dintre diferitele influente sociale care· ne
afecteaza în calitate de fiinte cOIporale - care afecteaza protej area si îngrijirea corpului.
Ca rezultat atât al progreselor sociale cât si tehnologice, nu ne mai consideram corpurile
ca fiind ~ dat al existentelor noastre. Exista aspecte ale experientelor noastre trupesti
în care patrund stiinta si tehnologia - cu diferite consecinte. S-au înregistrat multe
progrese în medicina si îngrijir,ea sanatatii, care au permis oamenilor sa traiasca în
medie pâna la vârste mai înaintate decât se obisnuia înainte. În acelasi timp,
îmbatrânirea si-a schimbat semnificatia, iar vârstnicii au dreptul de a ramâne membri
cu drepturi depline ai societatii, în loc sa fie "trimisi la pensie" de catre cei tineri.
Aceste evolutii sunt importante atât din punct de vedere politic, cât si social. Datorita

* Viata dupa serviciu. Aparitia societatiijara vârste (n.t.).
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o Domeniul sociologiei corpului se concentreaza asupra modului în care tmpurile
noastre sunt afectate de transformarile sociale. Aparitia anorexiei si a altor boli
de nutritie constituie un exemplu al acestor transfonl1ari. Anorexia si tulburarile
de nutritie, care se întâlnesc în special în rândul femeilor tinere, sunt asociate cu
schimbarile fundamentale care se petrec în societatile modeme - în deosebi
schimbarile intervenite în sistemele de consum alimentar si a pozitiei femeii în
societate.

f} Bolile de nutritie sunt de asemeni, legate de procesul socializarii naturii. Aceasta
expresie se traduce prin faptul ca multe fenomene care erau "naturale" - faceau
parte din natura - sunt acum detenl1inate de factori sociali si de schimbari
tehnologice. Un exemplu îl constituie reproducerea. Vietile femeilor nu mai
sunt dominate de nasterea copiilor si de cresterea acestora, asa cum se obisnuia.
Contraceptia modema si alte inovatii echivaleaza cu faptul ca "alegerea"
înlocuieste "natura".

C) Toate societatile au imagini despre "corpul în buna stare de functionare" - cu
alte cuvinte, despre sanatate si boala. Studiul sanatatii si al bolii reprezinta
unul dintre principalele domenii ale sociologiei corpului.

o Cercetarea sociologica scoate la iveala strânse legaturi între boala si inegalitate.
În tarile industrializate, gmpurile sarace au în medie o speranta de viata mica,
si sunt mai susceptibile la boala decât paturile bogate. Tarile mai bogate au, de

. asemeni, o speranta de viata mai mare decât cele sarace.
o Totusi, nu toate bolile sunt mai des întâlnite în rândul gmpurilor mai sarace.

Un exemplu este maladia SIDA, care în tarile industriale este mai obisnuita în
rândul celor care provin din medii socio-economice mai înalte. SrDA a devenit
în prezent o epidemie globala. Nu se întrevede deocamdata 11iciun tratament
pentm aceasta boala îngrijoratoare si, în aparenta, noua.

o Sistemele de îngrijire a sanatatii difera de la societate la societate. Marea Britanie
a dezvoltat puternic un sistem public de îngrijire a sanatatii - The National
Health Service. În anumite tari, cum ar fi Statele Unite, îngrijirea sanatatii este
într-o mai mare masura dependenta de schemele de sanatate private, îngrijirea
publica a sanatatiijucând un rol mai putin serrmificativ. Exista multe controverse
despre directia în care ar trebui sa se îndrepte în viitor îngrijirea sanatatii.

8Factorii de mediu înconjurator ajung sa influenteze din ce în ce mai mult sanatatea
si formele de boala. De exemplu, poluarea aemlui poate afecta sanatatea a mii sau
milioane de oameni. Rezulta ca îngrijirea sanatatii ar trebui pe viitor sa se concentreze
pe crearea unor conditii de mediu mai favorabile de viata si de munca.

(3 Un alt domeniu important în sociologia corpului il reprezinta studiul
îmbatrânirii. Îmbatrânirea a fost afectata în mod radical de socializarea naturii.

Felul în care îmbatrânim este din ce în ce mai mult influentat de factori sociali:
în medie, oamenii traiesc mai mult decât înainte.
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o Îmbatrânirea le creeaza oamenilor multe oportunitati pentru a se elibera de
constrângerile muncii. Însa, ea genereaza,de asemeni, probleme sociale,
economice si psihologice pentru indivizi (si deseori pentru familii). Pentru cei
mai multi, pensionarea reprezinta o tranzitie majora, care de obicei semnaleaza
pierderea unui statut. Ea poate aduce singuratate si dezorientare, având în vedere
ca oamenii trebuie sa-si restructureze o mare parte din rutina zilnica.

«!> În ultimii ani, oamenii vârstnici, care acum constituie un semnificativ

procent al populatiei din tarile industria)izate, militeaza pentru obtinerea
unei reale recunoasteri a intereselor si nevoilor lor distincte. Lupta impotriva
"vârstismului" (discriminare pe motiv de vârsta) reprezinta un aspect impor
tant al aceste evolutii.

LECTURISUPLIMENTARE.

Ellen Annandale, The Contemporary
Sociology of Health and Illness (Cam
bridge, Polity Press, 1996). O discutie
atât despre problemele traditionale, cât
si despre cele noi din domeniu si o
evaluare actualizata a starii sociologiei
sanatatii, a bolii si a îngrijirii sanatatii.
Kennetb R. Dulton, The Perfectible
Body: The Western Ideal of Physical
Development (London, Cassell,1995) .
O introducere în arta body bulding-ului.
Ross Hume Hali, Health and the Glo

bal Enviroment (Cambridge, Polity
Press, 1990). Sustine ideea unei

reevaluari globale a îngrijirE sanatatii,
punând accentul pe prevenirea si
protectia mediului.
Sarah Nettleton, The Sociology of
Health and Illness (Cambridge, Poliy
Press, 1945). O introducere în dezba
terile-cheie contemporane din socia
logia sanatatii si a bolii.
Michael Youne and Tom Schuller, Iiie
.1fier Work: The An'ival of tne Ageless
Society (Landon, Harper Collins,
1991). O discutie incitanta despre rolul
oamenilor în vârsta în societatile
modeme.
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o tema reprezentativa a acestei carti este schimbarea. Traim într-o lume aflata
într-o continua schimbare, ce întâmpina mari dificultati si careia adesea pare ca nu-i
apartinem. Ne place sau nu, toti trebuie sa ne împacam cu diversitatea de oportunitati
si riscuri pe care-l contine o astfel de lume. Nicaieri nu este mai valabila aceasta
observatie decât în viata noastra personala si emotionala.

În viata noastra personala avem de-a face acum cu "relatii". Când cineva va
întreaba: "Cum mai merge relatia ta?", se refera de obicei la o relatie sexuala. Dar
suntem din ce în ce mai preocupati de relatiile cu parintii, cu prietenii si cu altii.
Termenul"relatie", aplicat vietii personale, a început sa fie folosit pe scara larga
abia acum vreo 20-30 de ani, la fel ca si ideea de-a avea nevoie de "intimitate" si
"legaturi" în viata personala.

Faptul ca multi dintre noi, fie ca ne împotrivim sau nu acestor schimbari, ne
preocupa în prezent si este reprezentativ pentru transformarile profunde care ne-au
afectat viata personala si emotionala de câteva decenii. O relatie este ceva activ 
trebuie sa o întretii. Ea depinde de cucerirea încrederii celeilalte persoane pentru a
se mentine în timp. Majoritatea tipurilor de relatii sexuale au devenit astfel, în prezent,
asemeni casatoriei.

Astazi, putem întelege ceea ce se petrece în viata noastra intima doar daca stim
câte ceva despre felul în care traiau înaintasii nostri. În acest capitol ne vom ocupa
deci mai întâi de evolutia familiei si a casatoriei în vremurile trecute, înainte de a
analiza consecintele schimbarilor actuale.

CONCEPTE CHEIE

:> Trebuie nevoie sa definim mai întâi câteva concepte de baza, mai ales acelea
de familie, rudenie si casatorie. O FAMILIE este un grup de persoane legate direct
prin relatii de rudenie, ai carei adulti îsi asuma responsabilitatea pentru cresterea
copiilor. Legaturile de RUDENIE sunt relatii între indivizi, stabilite fie prin casatorie,
fie prin descendenta, care întemeiaza legaturi de sânge (mama, tata, copii, bunici
etc). CASATORIA poate fi definita ca o recunoastere sociala si o uniune sexuala
aprobata între doi indivizi adulti. Când doi oameni se casatoresc, ei devin rude;
legatura casatoriei largeste aria relatiilor de rudenie. Parinti, frati, surori si alte rude
de sânge devin si rude ale partenerului, dupa casatorie.

Relatiile de familie sunt întotdeauna recunoscute în cadrul mai larg al gradelor
de rudenie. Putem identifica practic în toate societatile, ceea ce sociologii si
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antropologii numesc nucleul familial, adica doi adulti care locuiesc împreuna cu
propriii lor copii sau adoptati. În multe societati traditionale, nucleul familial a fost
o parte a unei retele mai largi de rudenie de un tip sau altul. Atunci când rude
apropiate, altele decât perechea de soti si copiii lor, locuiesc în aceeasi gospodarie
sau se afla într-o relatie apropiata si continua, putem vorbi despre familia largita.
O familie largita poate include bunicii, fratii si sotiile lor, surorile si sotii lor, matusile
si nepotii.

În societatile occidentale casatoria, si deci si familia, este asociata cu
monogamia. Este ilegal ca un barbat sau o femeie sa fie casatorit cu mai mult de o
persoana în acelasi timp. Monogamia nu este tipul de casatorie cel mai obisnuit în lume.
Într-o comparatie faimoasa a mai multor societati din zilele noastre, George Murdock
a evidentiat ca poligamia, care pennite unui sot sau unei sotii sa aiba mai mult de un
partener, era acceptata în peste 80% din cazuri (Murdock, 1949). Exista doua tipuri
de poligamie: poliginia, în care un barbat poate fi casatorit cu mai mult de o femeie
în acelasi timp si poliandria, mai rar întâlnita, în care o femeie poate avea doi sau
mai multi soti simultan.

FAMILIA DE-A LUNGUL ISTORIEI

Sociologii credeau odinioara ca înaintea perioadei modeme, fonna predominanta
de familie în vestul Europei era cea de tip largit. Cercetarile au demonstrat ca aceasta
conceptie era gresita. Se pare ca familia nucleara are o întindere mai mare în timp.
Gospodaria premodema era mai cuprinzatoare decât în prezent, dar diferenta nu
este remarcabila. În Anglia, de exemplu, de-a lungul secolelor al XVII -lea, al XVIII -lea
si al XIX-lea, o familie avea în medie 4,75 persoane. Media actuala în Marea Britanie
este de 3,04. Întrucât cifrele vechi includ si servitorii, diferenta între dimensiunile
familiei este nesemnificativa. Grupurile de familii largite erau mai importante în estul
Europei si în Asia.

În Europa premoderna copiii munceau adesea, ajutându-si parintii în gospodarie,
înca de la vârsta de 7-8 ani. Cei care nu ramâneau la ocupatiile familiei paraseau de
regula de timpuriu casa parinteasca, pentru a lucra în casele altora sau a face ucenicie.
Cei care plecau sa lucreze pentru altii îsi revedeau arareori parintii.

Mai erau si alti factori care faceau ca grupurile familiale sa fie chiar mai
temporare decât sunt în prezent, în ciuda ratelor ridicate ale divorturilor din zilele
noastre. Rata mortalitatii (numarul de morti la mia de locuitori într-un an) era mult
mai ridicata, la toate grupele de vârsta. Cel putin un sfert dintre copiii mici, la
începuturile epocii modeme în Europa, nu supravietuiau dupa primul an de viata
(fata de 1% azi), iar femeile decedau frecvent atunci când nasteau.

Decesul copiilor sau a unuia sau a ambilor soti ducea adesea la destramarea
relatiilor de familie.
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Evolutia vietii de familie

Lawrence Stone,care s-a ocupat de istoria sociologiei a înregistrat unele dintre
schimbarile care au dus de la formele pre11l0dernela cele moderne de viata de familie
în Europa. Stone distinge trei faze în evolutia familiei între 1500 si 1800. La începutul
acestei perioade, principala forma de familie era cea de tip nuclear, care locuia în
gospodarii destul de mici, dar cultiva relatiile putemice în interiorul comunitatii, inclusiv
cu alte rude. Aceasta structura familiala nu era clar separata de comunitate. Dupa
parerea lui Stone (desi unii istorici l-au contrazis), pe vremea aceea familia nu era un
centru major de atasament emotional sau de dependenta pentru membrii ei. Oamenii
nu traiau si nu cautau intimitatea emotionala pe care o asociem azi cu viata de familie.
Sexul în cadrul casatoriei nu era privit ca o sursa de placere, ci ca o necesitate, în
vederea procrearii.

Libertatea individuala de alegere în casatorie si în alte aspecte ale vietii de
familie era subordonata intereselor parintilor, ale altor rude sau ale comunitatii. În
afara cercurilor aristocrate, unde era uneori încurajata, dragostea erotica sau
romantica era privita de catre moralisti si teologi ca fiind o boala. Asa cum spune
Stone, în aceasta perioada familia era "o institutitie deschisa, fara repere, neemotionala
si autoritarista ... Ea avea de altfel sio durata destul de scurta, fiind adesea dizolvata
prin decesul sotului sau a sotiei sau prin decesul sau plecarea timpurie de-acasa a
copiilor" (Stone, 1977).

Acestui tip de familie i-a unnat o fonna de tranzitie, care a durat de la începutul
secolului al XVII-lea pâna la începutul secolului al XVIlI-lea. Acest tip era raspândit
mai ales în rândul paturilor sociale superioare, dar era totusi foarte important, deoarece
din ele au derivat atitudini care au devenit de atunci relativ universale. Familia nucleara

a devenit o entitate distincta, aparte de alte legaturi de rudenie si de comunitatea
locala. Se punea tot mai mult accentul pe importanta dragostei parintesti si maritale,
desi se manifesta totodata o crestere a puterii autoritatii din partea tatilor.

În cea de-a treia faza, a evoluat treptat tipul de sistem de familie cu care suntem
obisnuiti azi în Occident. Aceasta familie este un grup în care functioneaza legaturi
emotionale puternice, care se bucura de un grad sporit de intimitate si se preocupa
de cresterea copiilor. Ea este marcata de sporirea individualismului afectiv,
formarea legaturilor maritale pe baza selectiei personale, condusa de atractia sexuala
sau dragostea romantica. Aspectele sexuale ale dragostei au început sa fie valorificate

în interiorul casatoriei îri locul relatiilor extramaritale. Familia se orienta spre
consum, mai degraba decât spre' productie, ca rezultat al raspândirii crescânde a
locurilor de munca departe de propria gospodarie.

Asa cum observa John Boswell, la care ne-am referit în capitolull:

În Europa premoderna, casatoria începea de regula ca un aranjament în privinta
proprietatii, continua cu crestereacopiilor si se tennina cu dragostea.Putine cupluri
se casatoreau în realitate "din dragoste", dar multe.ajungeau sa se iubeasca în
timp, în vreme ce conduceau împreuna gospodaria, cresteau copiii si împarteau
experientelevietii.Aproape toateepitafurilepastratedovedesco profundaafectiune
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fata de sotul decedat. Prin contrast, în cea mai mare parte a Occidentului modern, ,
casatoria i'ncepe din dragoste, continua cu cresterea copiilor (acolo unde ei exista)
si se ternlina - adesea - cu probleme referitoare la proprietate, punct în care
dragostea este absenta sau doar o amintire îndepartata (Boswell, 1975, p, XXI).

SCHIMBARI ÎN TRASATURILE FAMILIEI ÎN LUME

o mare diversitate de forme familiale continua sa existe în diferitele societati
din lume. În unele zone, cum ar fi cele mai îndepartate regiuni din Asia, Africa si
Oceanul Pacific, sistemele familiale traditionale au suferit mici schimbari. Dar în
majoritatea tarilor au loc schimbari ample. Originile lor sunt complexe, dar pot fi
evidentiati câtiva factori ca fiind deosebit de importanti; unul dintre ei este raspândirea
culturii occidentale. Idealurile occidentale de dragoste romantica, de exemplu, s-au
raspândit si în societati în care înainte erau necunoscute. Un alt factor este dezvoltarea
guvernelor centralizate în zone alcatuite pâna atunci din mici societati autonome.
Viata oamenilor a fost influentata de implicarea lor într-un sistem politic national; în
plus, guvernele încearca în mod activ sa modifice tipurile de comportament
traditionale. În China sau Mongolia, datorita problemei cresterii rapide a populatiei,
statele introduc adesea programe care sustin familiile mai putin numeroase, folosirea
contraceptivelor etc.

Aceste schimbari creeaza o miscare mondiala catre mentinerea familiei nucleare,
desfiintând sistemele de familie largita sau alte tipuri de grupuri baza te pe grade de
rudenie. Primul care a înregistrat acest fapt acum 30 de ani a fost William 1. Goode
în cartea sa World Revolution in Family Patlerns (1963), care a fost continuata de
cercetari ulterioare.

Directiile schimbarii,
Cele mai importante schimbari care au loc în lume sunt unnatoarele:

1. Influenta familiilor Iargite si a altor grupuri bazate pe relatiile de rudenie este în
curs de scadere.

2. Se manifesta o tendinta generala de libera alegere a partenerului marital.
3. Drepturile femeilor recunoscute au o deschidere tot mai mare, atât în privinta

initierii mariaj ului cât si În cea a luarii de decizii în interiorul familiei.
4. Casatoriile Între rude sunt tot mai putin frecvente.
5. În societatile care erau altadata foarte restrictive se observa o mai mare libertate

sexuala.

6. Se manifesta o tendinta generala de extindere a drepturilor copiilor.
Ar fi o mare greseala sa exageram cu aceste curente ,sau sa ne Închipuim ca

familia nucleara a devenit peste tot o forma dominanta. În majoritatea societatilor de
azi, exemplul îl constituie tot familia largita, iar practicile familiale traditionale continua.
Mai mult, exista diferente în privinta vitezei cu care are loc schimbarea, existând
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rastumari si contracurente. De exemplu, un studiu efectuat în Filipine a scos la
iveala un mai mare procent de familii Iargite în zonele urbane decât în regiunile
rurale dimprejur. Acestea nu numai ca evoluasera de la traditionala familie largita,
dar reprezentau chiar un element de noutate. Parasind zonele mrale, verii si nepotii
colaterali se duceau sa locuiasca cu mdele lor de la oras pentm a profita de avantajele
locurilor de munca existente acolo.

FAMILIA SI CASATORIA ÎN MAREA BRITANIE

Având în vedere caracteml de diversitate culturala al Marii Britanii de azi, exista
variatii considerabile în interioml tarii în ce priveste casatoria si familia. Printre cele
mai frapante se pot numara diferentele dintre trasaturile familiilor albe si celelalte si
este necesar sa luam în consideratie cauzele acestui fapt. Apoi vom examina divortul,
recasatorirea si cresterea copiilor vitregi, în raport cu trasaturile vietii de familie
contemporane.

Dar mai întâi sa descriem câteva dintre caracteristicile de baza comune majoritatii
familiilor din Marea Britanie.

Daca cineva din Încapere
cunoaste vreun motiv pentnl care

acesti doi oameni nu-si pot muta
lucrurile În acelasi apartament ...

Daily Telegraph, The Best of
Matt, Orian, 1995.
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Caracteristici generale

Trasaturile comune ale familiei în Marea Britanie
sunt unnatoarele:

1. Ca si alte familii occidentale, familia britanica este
monogama, monogamia fiind con sfintita prin lege.
Datorita ratei înalte a divorturilor existenta în prezent,
unii observatori au sugerat totusi ca trasatura definitorie
pentru casatoria britanica ar trebui numita mOllogamie
seriala. Ceea ce înseanma ca indivizilor le este pennis
sa detina un numar de parteneri matrimoniali
consecutivi, desi nimeni nu poate avea mai mult de o
sotie sau un sot în acelasi timp. Ar fi gresit sa
confundam totusi monogamia cu practica sexuala. Este
evident ca o mare parte dintre britanici au relatii sexuale
si cu alte persoane, în afara propriilor soti.
2. Casatoria britanica se bazeaza pe ideea de dra
goste romantica. Individualismul afectiva devenit
influenta majora. Se presupune ca perechile resimt o
afectiune reciproca, bazata pe atractia personala si
compatibilitate, ca baza pentm contractarea relatiilor
matrimoniale. Dragostea romantica ca parte a
casatoriei a devenit "fireasca" în Anglia contem
porana; ea pare sa fie mai curând o parte normala a
existentei umane decât o trasatura distinctiva a culturii



modeme. Desigur, realitatea difera de ideologie. Accentul pus pe satisfactia
personala în casatorie a dat nastere unor asteptari uneori superioare posibilitatilor
de înfaptuire, iar acesta este unul din factorii responsabili de rata crescuta a
divorturilor.

3. Familia britanica este patrilineara si neo-locaIa. Mostenirea patrilineara
priveste copiii care poarta numele de familie al tatalui lor, iar proprietatea este
mostenita de regula pe linie descendenta masculina. (Multe societati din lume
sunt patrilineare, adica numele de familie, si chiar proprietatea, se mostenesc
prin descendenta matema). Trasatura de rezidenta neo-locala se refera la
cuplul casatorit care se muta într-o locuinta separata de ambele lor familii.
Totusi neo-Iocalismul nu este o caracteristica obligatorie a familiei britanice,
Multe familii, mai ales din cartierele modeste, sunt matrilocale - tinerii casatoriti
se muta în apropierea parintilor sotiei.

4. Familia britanica este nucleara, constând din unul sau doi parinti care locuiesc
laolalta cu copiii lor. Dar familiile nucleare nu sunt nicidecum complet izolate de
celelalte legaturi de rudenie.

Tendinte ale evolutiei

Variatii ale structurii familiei

Dupa Rapoport, "familiile din Marea Britanie de azi se afla în tranzitie, de la a
se conforma unei societati în care exista o singura norma despre ceea ce ar trebui
sa, fie viata de familie, catre O societate în care este recunoscuta o pluralitate de
norme ca fiind legitime si chiar dezirabile." (Rapoport si Rapoport, 1982, p. 476).
Argumentându-si asertiunea, Rapoport identifica cinci tipuri 'de diversitate:
organizationala, culturala, de clasa, de etapa de viata si cohorta.

Familiile îsi organizeaza îndatoriri domestice individuale si legaturile cu mediul
social înconjuratorîntr-o multitudine de moduri. Contrastul între familiile "ortodoxe"
femeia "casnica", sotul "stâlpul familiei" care aduce banii în casa - si cariera ambilor
sau familiile cu un singur parinte, ilustreaza aceasta diversitate. Din punct de vedere
cultural, se observa o si mai mare diversitate de credinte familiale si valori, decât
înainte. Prezenta minoritatilor etnice (indieni, asiatici, greci si italieni) si influenta
unor' miscari precum feminismul, au produs o considera:bil~ varietate culturala în
formele familiale. Diviziunile constante de clasa între cei saraci, clasa muncitoare
specializata si diferitele grupari din interiorul clasei mijlocii si superioare, mentin mari
variatii în structura familiei. Variatiile experientei de familie în timpul diferitelor etape
de viata sunt de asemenea evidente. De exemplu, un individ poate proveni dintr-o
familie în care amâlldoi parintii au locuit împreuna, în timp ce el însusi se poate
casatori si divorta. Altcineva poate proveni dintr-o familie cu un singur parinte, se
poate casatori de mai multe ori si poate avea copii din fiecare mariaj.

Termenul cohorta se refera la generatiile din cadrul aceleiasi familii. Legaturile
dintre parinti si bunici, de exemplu, au devenit probabil mai slabe decât înainte. Pe de
alta parte, mai multi oameni ating azi o vârsta înaintata, iar trei familii \,simultane"
pot exista într-o strânsa relatie: nepotii casatoriti, parintii si bunicii lor.
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Familiile sud-asiatice

În diversitatea de tipuri de familie britanica, unul dintre ele se distinge de
celelalte - cel asociat grupurilor sud-asiatice. Populatia sud-asiatica din Marea
Britanie numara peste un milion de persoane. Migratia a început prin anii 1950 din
trei mari zone ale sub continentului indian: Punjab, Gujarat si Bengal. În Anglia,

acesti emigranti au format comunitati bazate pe religie; zona de provenienta, casta
si, cel mai important, pe legatura de rudenie. Multi imigranti au descoperit ca ideile
lor despre onoare si familie erau aproape absente la populatia indigena britanica.
Ei au încercat sa-si mentina unitate a de familie, dar spatiul de locuit s-a dovedit a
constitui o problema. Case mari si vechi erau disponibile în cartierele marginase;
mutarea în zone mai centrale însemna adesea mutarea în case mai mici si renuntarea
la familia largita.

Copiii sud-asiatici nascuti în Marea Britanie de azi, se confrunta cu doua culturi
foarte diferite. Acasa, parintii lor pretind si se asteapta la conformism fata de nonnele
de cooperare, respect si loialitate fata de familie. La scoala li se cere sa urmareasca
succesul scolar într-un mediu social competitiv si individualizat. Cei mai multi prefera
sa-si organizeze viata domestica si personala dupa trasaturile subculturii lor, întrucât
pretuiesc relatiile apropiate, asociate cu viata de familie traditionala. Dar contactul
cu cultura britanica a produs si schimbari. Tinerii de ambele sexe cer tot mai mult sa
fie consultati în privinta aranjamentului casatoriei lor.

Coeziunea familiei asiatice, atât în interioml grupurilor asiatice din Marea Britanie

.cât si în tarile asiatice de origine, constituie înca subiectul unor ample discutii. Francis
Fukuyama (1994) a sustinut ideea de "capital social" creat de familia asiatica
forme deîntrajutoraremutuala functionaleîntre familiile din tarile asiatice. În opinia
sa, un asemenea capital social este unul dintre factorii principali în promovarea
dezvoltarii economice rapide în societatile asiatice cum ar fi Taiwan, Hong Kong si
Singapore. Cu toate acestea, asa cum formele traditionale de familie asiatica sunt
puse la încercare în Anglia, la fel se întâmpla si în statele asiatice însele. Rata

divorturilor este în curs de crestere în tarile sus-mentionate, în timp ce cea a natalitatii
scade (vezi fig. 7.1.) Dezvoltarea economica, plus democratizarea crescânda, încep

sa genereze un înalt grad de individualism si exercita presiuni în sensul unei pronuntate
egalitati între sexe.

Familiile de negri

Familiile de antilezi din Anglia au la rândullor o stmctura diferita. Exista mult
mai putine femei de rasa neagra între 20 si 44 de ani, care locuiesc cu un sot, decât
femei albe din aceleasi grupe de vârsta. Acelasi lucm se întâmpla cu femeile afro
americane din Statele Unite, unde acest fapt a dus la dezbateri aprige. Cu 30 de ani
în urma, senatoml Daniel Patrick Moynihan descria familiile de negri ca' fiind
"dezorganizate" si prinse într-o "încurcatura patologica" (Moynihan, 1965).
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Diferentele dintre trasaturile familiilor albe si negre din Statele Unite au devenit
mai pronuntate la începutul anilor '60, când a fost întreprins stadiul lui Moynihan. În
1960,21 % dintre familiile afro-americane erau conduse de femei; printre familiile de
albi, proportia era de doar 8%. În 1993 aceasta prop0l1ie crescuse la peste 58%
pentru familiile de negri, în timp ce la familiile de albi ajunsese la 26%. Familiile conduse
de femei, sunt reprezentate de cele dil1în rândul negrilor saraci. Americanii de origine
africana din cartierele orasenesti nu au cunoscut îndeajuns îmbunatatirea conditiilor
de viata de-a lungul ultimelor doua decenii: majoritatea trebuie sa se multumeasca cu
slujbe slab platite sau sunt în somaj mai mult sau mai putin permanent. În aceste
împrejurari, sansele de a mentine continuitatea în relatiile maritale sunt mici. Aceiasi
factori par sa actioneze si în cazul familiilor de negri din cartierele sarace ale Londrei
si în alte orase din Marea Britanie ..

Nu trebuie sa vedem situatia familiilor de negri doar într-o lumina negativa.
Relatiile largite de rudenie sunt impOliante în interiorul grupurilor de amerindieni 
mult mai impOliante fata de legaturile maritale decât în majoritatea comunitatilor de
albi. O mama care conduce singura o familie este fOalie probabil ca are mai multe
rude pe care se bazeaza. Aceasta contrazice ideea ca parintii negri singuri si copiii
lor formeaza în mod necesar familii instabile. O proportie mult mai mare de familii
afro-americane conduse de femei au si alte rude cu care locuiesc împreuna, decât în
cazul familiilor de albi conduse de femei.

Figura 7.1. - Convergenta: ratele divortului si natalitatii în Orient si Occident
(scalele pentru diferitele tari nu sunt comparabile; rata natalitatii se refera la

numarul mediu de copii pe cap de femeie)

Sursa: Statistica nationala; WorId Bank, dupa The Ecol/omist. 28.05.1994. p. 77.
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În cartea ei Lifelines (1983), Joyce Aschenbrenner a oferit o imagine repre
zentativa a relatiilor de rudenie extinse din familiile afro~americane. Aschenbre11l1er
a dat o noua perspectiva atât asupra tipurilor de familie de albi cât si de negri din
Statele Unite, ca urmare a muncii de teren pe care o desfasurase mai înainte în
Pakistan. Din punctul de vedere al pakistanezilor, familia alba din Statele Unite
parea slaba si "dezorganizata". Ei nu întelegeau cum un singur cuplu, cu atât mai
putin un singur parinte, putea sa creasca copii. Priveau cu neîncredere practica de a
plati o baby-sitter straina în timp ce parintii erau plecati de acasa. Unde erau unchii
si bunicii? De ce nu erau fratii femeii la îndemâna ca sa o ajute daca ramânea sa-si
creasca copii singura? Modul în care ei concepeau familia era mai aproape de
situatia familiilor afro-americane decât de structura obisnuita a familiei albilor.

Aschenbrenner sugereaza ca discutiile despre familiile de negri s-au concentrat
prea mult asupra relatiei de casatorie. Accentul corespunde importantei primordiale
a casatoriei În societatea modema, dar aceasta relatie nu formeaza în mod necesar
si structura familiei de negri. În majoritatea societatilor care includ familii Iargite,
relatii ca aceea între mama si fiica, tata si fiu, frate si sora, pot avea mai multa
importanta sociala decât cea dintre sot si sotie.

DIVORTUL SI SEPARAREA ÎN OCCIDENT, ,

Cresterea ratei divorturilor, ,
Timp de secole, în Occident casatoria a fost privita ca fiind practic indisolubila.

Divorturile erau pronuntate doar în cazuri foarte rare, cum ar fi neconsumarea
casatoriei. Mai exista însa tari industrializate care nu recunosc divortul nici în prezent.
Dar acestea sunt exemple izolate. Majoritatea tarilor au evoluat rapid în directia
facilitarii obtinerii divortului. Asanumitul sistem adversarial a caracterizat de fapt
toate tarile industrializate. Pentru a obtine divortul, unul dintre soti trebuie sa aduca
acuzatii (de exemplu, violenta, parasirea domiciliului sau adulter) celuilalt. Prima
lege a divortului "din vina ambelor parti" a fost introdusa în unele tari pe la mijlocul
anilor '60. De atunci, multe state accidentale au procedat la fel, desi detaliile variaza
în functie de natura fiecareia. În Marea Britanie, Legea de reforma a divortului,
care facea ca divortul sa poata fi obtinut mai usor si continea prevederi "din vina
ambilor soti", a fost adoptata în 1969 si a devenit efectiva în 1971. Principiul "din
vil1a ambilor soti" a fost întarit printr-un nou amendament adoptat în 1996.

Între 1960 si 1970, rata divortului în Marea Britanie a crescut constant cu 9%
pe an, dublându-se practic la fiecare decada. Prin 1972, se dublase din nou, în parte
ca rezultat al legii din 1969, care permitea divortul multor persoane a caror casatorie
era de mult "stinsa". Din 19&0rata divorturilor s-a stabilizat întru-câtva, ramânând
totusi foarte ridicata fata de orice perioada precedenta (C1ark si Haldane, 1990; vezi
tabelul 7.1.).

Divortul are un impact tot mai puternic asupra vietii copiilor. S-a estimat ca
aproape 40% dintre copiii nascuti în Marea Britanie în anii '80 vor fi la un moment
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" 'I'ab el. '7.1 Rata divortului la 1000 locuitori în Comllnitatea,
Europeana, în 1981sî 1993

Marea Britanie
Danemarca
Finlanda
Suedia

Belgia
Austria
Olanda

Franta
Germania

Luxemburg
Portugalia
Grecia

Spania
Italia

Media În Comunitatea Europeana

1981-
2,8
2,8
2,0
2,4
1,6
1,8
2,0
1,6
2,0
1,4

0,7
0,7
0,3
0,2
1,5

1993-
3,1
2,5
2,5
2,5
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9

1,9
1,2

0,7

0,7

0,4

1,8

Sursa: Eurostat, dupa Social Trencls, 1996, p. 57.

dat, înainte de maturitate, membrii unei familii cu un singur parinte. Desi 75% dintre
femeile si 83% dintre barbatii divortati se recasatoresc în mai putin de trei ani, ei vor
fi crescut totusi într-un mediu familial.

Rata divortului nu este, În mod evident, un indiciu direct al nefericirii
conjugale. Pe de-o parte, rata divortului nu include persoanele care traiesc
separat, dar nu au divortat legal. În plus, oamenii nefericiti În casatorie pot
prefera sa locuiasca Împreuna, deoarece cred În valoarea casatoriei sau Îsi
fac probleme legate de consecintele emotionale sau financiare ale unei
eventuale despartiri, sau vor sa ramâna împreuna ca sa ofere copiilor un
"camin" familial. De ce devine divortul un lucru atat de obisnuit? Mai multi
factori sunt În cauza, legati de schimbarile sociale semnificative. Cu exceptia
unei mici proportii de oameni Înstariti, casatoria azi nu este legata de dorinta
de a perpetua proprietatea si statutul din generatie-în-generatie. Pe masura ce
femeile au devenit independente economic, casatoria a capatat tot mai putin
decât înainte forma unui parteneriat economic necesar. Prosperitatea generala
sporita înseamna ca este mai usor sa-ti faci o gospodarie separata, În caz de
esec matrimonial, decât se credea în trecut; faptul ca acum 1iU mai este atasat

un stigmat divortului, este în parte urmare a acestor evolutii, dar le confera si un
nou impuls. Un alt factor important este cresterea accentuata a tendintei de a
evalua casatoria prin prisma nivelului de satisfactie personala pe care-l ofera.
Rata în crestere a divortului nu pare sa indice o profunda insatisfactie în cadrul
casatoriei ca atare, ci o hotarâre sporita de a o transforma într-o relatie
compensatorie si satisfacatoare.
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Aicis-a Încheiat ci/si/taria mea?

Experienta divortului

Este extrem,de dificil de trasat o linie de demarcatie între avantajele sociale si
costurile nivelului ridicat al divorturilor. Atitudinile mai tolerante înseamna ca unele
cupluri pot pune capat unei relatii nesatisfacatoare fara sa înfrunte ostracizarea
sociala. Pe de alta parte, destramarea casatoriei este aproape întotdeauna însotita
de un stres emotional si poate crea dificultati financiare pentru una sau ambele parti.

Despartirea

Diana Vaughan a analizat relatiile dintre parteneri în cursul separatiei sau
divortului lor (Vaughan, 1986). Ea a întreprins o serie de interviuri cu peste 100 de
persoane separate sau divortate de curând (în special din mediile burgheze), pentru
a descrie trecerea de la locuitul împreuna la locuitul separat. Notiunea de despartire
se refera la deSprinderea dintr-o relatie intima de durata. Ea a descoperit ca în multe
cazuri, înainteaînstrainarii fizice avusese loc o separare sociala - cel putin unul
dintre parteneri pomi se pe un drum nou în viata, devenind interesat de obiective noi
si facându-si prieteni noi într-un context în care celalalt nu era prezent. Aceasta
implica de obicei mai multe lucruri, cum ar fi a avea secrete fata de celalalt - mai
ales, atunci când era vorba si despre o relatie sentimentala.
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Dupa cercetarile lui Vaughan, despartirea este adesea neintentionala în faza de
început. Un individ - pe care îl numeste initiatar - devine mai putin satisfacut de
relatia existenta decât celalalt si-si ereeaza un "teritoriu" independent de activitatile
pe care cuplul le desfasoara împreuna. Cu câtva timp înainte de aceasta, initiatoml
poate sa fi încercat fara succes sa-I schimbe pe parteneml sau, sa-I faca sa se
comporte într-un mod considerat acceptabil, sa-si creeze interese comune etc. La
un moment dat, initiatoml simte ca încercarea sa a esuat si ca relatia este funda
mental ratata. Din acest moment, acesta devin preocupat de felul în care relatia sau
parteneml se dovedesc a fi nesatisfacatoare. Vaughan sugera ca acesta este procesul

opus "îndragostirii" de la începutul relatiei, când individul se concentra asupra
trasaturilor atractive ale celuilalt, ignorându-le pe acelea care ar fi putut parea mai
putin atractive.

Initiatorii care se gândesc serios la despartire discuta de regula pe larg relatia
lor cu ceilalti "facând comparatii". Prin aceasta ei cântaresc costurile si beneficiile
separarii. Pot sa supravietuiasca pe cont propriu? Cum vor actiona prietenii si fa
milia? Vor suferi copiii? Va fi indcpe11dent(a) financiar? Dupa ce s-au gândit la toate
acestea si la multe altele, unii hotarasc sa mai acorde o sansa relatiei lor. Pentm cei
care recurg la separare, aceste discutii si cautari îi ajuta sa fie mai putin intimidati de
ideea despartirii, sa se convinga ca fac ceea ce trebuie. Majoritatea initiatorilor se
conving ca responsabilitatea fata de sine însusi este mai impol1anta decât devotiune a
fata de celalalt.

Desigur, despa11ireanu este întotdeauna provocata de unul dintre parteneri. Celalalt
pa11ener s-ar putea sa fi decis si el ca relatia nu mai putea fi salvata. În uilelc situatii
are bmsc loc o inversare de roluri. Persoana care voise la început sa salveze relatia
devine hotarâta sa-i puna capat, în timp ce initiatorul doreste s-o continue.

Schimbarea de atitudine

Diferentele substantiale de clasa par sa existe în reactiile fata de schimbarea
caractemlui vietii de familie si rata ridicata a divortului. În cartea ci Families on the

Fault Line (1994), Lillian Rubin a intervievat, în profunzime, membrii a 32 de familii
apartinând clasei muncitoare. Fata de familiile din clasa mijlocie, a observat ca,
parintii din clasa muncitoare tindeau sa fie mai traditionali. Normele acceptate de
parintii din clasa mijlocie, cum ar fi exprimarea dragostei sexuale premaritale, sunt
dezaprobate pe scara larga de familiile de muncitori, chiar daca acestia nu sunt

religiosi. În familiile de muncitori exista de aceea un conflict acut între generatii.
Tinerii din studiul lui Rubin au fost dc acord ca atitudinca lor fata de

comportamentul sexual, casatorie si diferentele de gen sunt deosebite de cele ale
parintilor lor. Dar ei au insistat pc ideea ca nu sunt preocupati doar de cautarea
placerii. Pur si simplu se disociaza de valorile generatiei vârstnice.

Rubin a descoperit ca tinerele femei pe care le-a intervievat nu-si exprimau
clar parerile în legatura cu casatoria lor asa cum se întâmplase cu generatia parintilor
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lor. Ele erau perfect constiente de lipsurile barbatilor si vorbeau despre optiunile de
care dispun, cât si despre posibilitatea de a-si trai viata din plin si mai deschis decât
o facusera mamele lor. Progresul general al atitudinilor barbatilor nu era însa la fel
de mare .

. Cercetarea lui Rubin s-a desfasurat în Statele Unite, dar concluziile ei coincid
si cu cele ale cercetatorilor din Marea Britanie si din alte tari europene. Helen
Wilkinson si Geoff Mulgan au desfasurat doua studii extinse asupra barbatilor si
femeilor cu vârste între 18 si 34 de ani din Marea Britanie (Wilkinson, 1994; Wilkinson
si Mulgan, 1995). Ei au descoperit ca aveau loc schimbari majore în opiniile femeilor,
îndeosebi, si ca valorile generatiei 18-34 de ani contrastau în general, cu cele ale
generatiei vârstnice din Anglia. În rândul femeilor se manifesta o "dorinta de
autonomie si afirmare personala, prin intermediul muncii ca si al familiei, cât si
cultivarea riscului, interesului pentru aventura si al schimbarii." În acest sens exista
o convergenta sporita între valorile traditionale ale barbatilor si valorilor relativ noi
ale femeilor. Valorile generatiei tinere, sugerau Wilkinson si Mulgan, au fost determi
nate de mostenirea libertatilor lor, interzisa în buna masura generatiilor anterioare 
libertatea femeilor de a lucra, de a decide în legatura cu propria lor reproducere,
libertatea de miscare pentru ambele sexe si cea de a-si defini propriul stil de viata.

Aceste libertati duc la o mai mare deschidere, generozitate si toleranta; dar ele
pot produce si un individualism exprimat, egoist si lipsa de încredere fata de ceilalti.
Dintre cei inclusi în esantion, 29% dintre femei si 51% dintre barbati doreau "sa
amâne cât mai mult posibil sa aiba copii ". Dintre femeile din grupa de vârsta 16-24 de
ani, 75% credeau ca parintii singuri pot creste copii la fel de bine ca si un cuplu.
Studiul conchidea ca, atât pentru femei cât si pentru barbati, casatoria îsi pierdea din
atractivitate în ace sta grupa de vârsta.

Divortul si copiii

Efectele divortului parintilor asupra copiilor sunt greu de estimat. Daca exista
un conflict între parinti înaintea separarii, vârsta copiilor în acel moment, daca au sau
nu frati si surori, disponibilitatea bunicilor si a altor rude, relatiile copiilor în cauza cu
fiecare parinte în parte, cât de frecvent continua sa-si vada ambii parinti, toate
acestea si înca alte influente pot afecta procesul de adaptare. Întrucât copii ai caror
parinti au o casatorie nefericita dar stau împreuna pot fi afectati de tensiunea care

rezulta din aceasta situatie, afirmarea consecintelor divortului a~upra copiilor poate
fi de doua ori mai dificila.

Cercetarile indica faptul ca, adesea copiii sufera pronuntate anxietati emotionale
dupa separarea parintilor lor. Judith Wallersteein si Joan Kelly au studiat copiii 60 de
cupluri separate din Marin County, California (Wallerstein si Kelly, 1980). Ele
i-au contactat pe copii în momentul în care divortul era pe rol la tribunal, un an si
jumatate mai târziu si dupa alti cinci ani. Conform afirmatiilor autoarelor, aproape
toti cei 131 copii implicati suferisera puternice tulburari emotionale în perioada
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parintilor. Copiii de vârsta prescolara erau confuzi si speriati si aveau tendinta sa se
învinuiasca de despartirea parintilor. Copiii cu vârste mai mari erau capabili sa înteleaga
motivele divortului parintilor lor, dar de cele mai multe ori erau profund îngrijorati în
legatura cu efectele acestuia asupra viitorului lor si-si exprimau adesea sentimentele
de furie. La sfârsitul perioadei de cinci ani, cercetatoarele au descoperit ca doua
treimi dintre copii acceptau viata lor de-acasa si obligatiile lor extradomestice. O
treime ramâneau evident nemultumiti de viata lor, erau victime ale depresiilor si ale
sentimentului de singuratate.

Wallerstein si-a continuat studiul asupra aceluiasi grup de copii urmarind 116 dintre
cei 131 de la început pâna la adolescenta, prin interviuri dupa 10" 15 ani. Interviurile au
demonstrat ca acesti copii mentionau amintiri si sentimente legate de divortul parintilor
lor în propriile lor relatii sentimentale ..Aproape toti simteau ca suferisera Într-un fel sau
altul de pe unna greselilor parintilor lor. Majoritatea îsi exprimau speranta de a obtine
rezultate pe care parintii lor nu le atinsese: anumite bunuri materiale, o casatorie
solida, bazata pe dragoste si fidelitate. Aproape jumatate din gmp au pasit în maturitate
ca "tineri barbati si femei Îngrijorati, nerealizati, suferind de subestimare de sine, lU1eori
chiar furiosi". Desi multi dintre ei s-au casatorit la rândullor, amprenta divortului
parintilor lor i-a însotit în viata. Cei care pareau sa se descurce cel mai bine erau ajutati
adesea de relatiile lor cu unul sau ambii parinti (Wallerstein si Blakeslee, 1989).

Martin Richards (1995) a analizat o larga gama de materiale de cercetare,
provenind din Marea Britanie, Statelc Unite, Australia, Noua Zeelanda si alte tari,
privitoare la impactul separarii parintilor si al divortului asupra copiilor. Aceste
cercetari, sustinea el, au produs un ansamblu de concluzii convingatoare. Copiii
din medii sociale asemanatoare, ai caror parinti sunt separati sau divortati,
prezinta diferente mici dar constante în viata lor ulterioara, fata de copiii ai
caror parinti ramân Împreuna. În medie, ci au un nivel de autoapreeiere si de
rezultate scolare mai scazute ca adulti, schimba slujbele mai des si au o înclinare
mai mare catre divort.

Oricât de consistente ar fi, aceste concluzii sunt departe de a fi usor de interpretat.
Unii copii ai caror parinti au divortat au succese scolare si nu prezentau semne
distincte de autosubapreciere. Dimpotriva, multi copii ai caror parinti ramân împreuna
au copilarii nefericite, se descurca cu greu la scoala si sunt lipsiti de realizari În viata
profesionala.

O dificultate de baza În interpretarea rezultatelor cercetarii este data de faptul
ca unnarirea pe tcnnenlung a unor asemenea studii se refera prin definitie la trecut.
Atitudinile fata de divort sc schimba rapid. Cu câtiva ani în urma divortului îi era
atasat um1ari mai grave decât a capatat astazi. Ca si atitudinile fata de div0l1, chestiuni
precum bunastarea si asigurarea locuintei, posibilitatea de a Îngriji copiii cât si alti
factori pot avea efecte importante. Exista oarecare dovezi - desigur, departe de a fi

concludente - care sugereaza ca separarea si divortul au mult mai putine efecte
negative în Peninsula Scandinava, care are un sistem bine stabilit de asistenta sociala,
decât oriunde în alta parte.
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Figura 7.2. Familiile conduse de un singur parinte, ca procent din toate familii1ecl!
copii dependenti, în Marea Britanie
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Sursa: General HouseholdSurvey, Biroul Recensamintelor si Statistici lor populatiei,
dupa Social Trends, 1996, p. 54.

Decât sa întrebam pur si simplu, daca separarea si divortul au afectat copiii, ar
trebui sa surprindem probabil natura schimbatoare a familiei, în functie de balanta
nesigura a costurilor si beneficiilor. Probabil ca nu doar prezenta sau absenta celor
doi parinti în viata copilului este impOlianta, ci si stilul si continutul atitudinii
parintesti. Copiii par sa creasca mai bine atunci când sunt iubiti, când parintii au
autoritate, dar nu par a fi autori tari si când parintii sunt sensibili la nevoile lor (Amato,
1993). Divortul, desigur, poate face dificila mentinerea unui astfel de mod de educatie,
dar si neîntelegerile dintre parintii care ramân împreuna pot avea consecinte nefaste
pentru copii.

Familiile cu un singur parinte

Familiile cu un singur parinted~vin din ce în ce mai obisnuite. Marea majoritate
sunt conduse de femei, întrucât sotia e cea care obtine, de regula, cl1stodia copiilor în
urma divortului (într-o mica proportie de familii cu un singur parinte, individul, care
se pare femeia, nu a fost casatorita niciodata). În Marea Britanie exista azi, peste un
milion de familii cu Ul1singur parinte si munarullor continua sa creasca (vezi fig. 7.2.).
Asemenea familii cuprind cam o cincime din totalul familiilor cu copii dependenti. În
general ele se numara printre cele mai sarace grupuri din societatca contemporana.
Multi parinti singuri, fie ca au fost casatoriti vreodata sau nu, înca mai trebuie sa
înfrunte dezaprobarea societatii sau 11esiguranta economica. Tennenii mai vechi si
mai sententiosi cum ar fi "sotie parasita" sau "familie fara tata" sau"casa destramata"
tind totusi sa dispara.

Categoria familiilor cu un singur parinte prezinta o mare diversitate intema. De
exemplu, mai mult de jumatate dintre mamele vaduve sunt proprietarele unei locuinte,
dar marea majoritate a mamelor necasatorite locuiesc cu chirie. A fi parinte singur
este un statut în curs dt schimbare, ale carui granite nu sunt tocmai dare. În cazul
unei persoane care a ramas vaduva, schimbarea este clara - desi chiar si aici cineva
poate sa fi trait în realitate pe cont propriu câtva timp, în cazul în carepmienerul s-a
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aflat în spital înainte de a deceda. Aproximativ 60% dintre familiile cu un singur
parinte, în prezent, s-au fonuat totusi în urma separarii sau a divortului. În asemenea
cazuri, indivizii pot locui împreuna sporadic înca o perioada destul de îndelungata.
Asa cum remarca o mama singura:

Cred ca e nevoie de ceva timp ca sa te împaci cu ideea de a fi o mama singura. În
cazul meu, am acceptat ceea ce sunt abia în ultimul an. Cred ca mai înainte mi-am
închipuit mereu ca ne-am putea împaca, dar apoi el s-a recasatorit si eu a trebuit sa
renunt. M-am simtit groaznic atunci, dar acum cred ca a fost cel mai bun lucru care
se putea întâmpla, deoarece m-a facut sa ma împac cu propria mea viata. (Citat din
Crow si Hardey, 1992, p. 149).

Cei mai multi nu doresc sa devina parinti singuri, dar exista si O minoritate tot
mai numeroasa care opteaza pentru aceasta si care se hotarasc sa aiba unul sau mai
multi copii fara ajutorul unui sot sau partener. "Mamele singure prin optiune" este o
descriere corecta pentru unii parinti singuri, de regula cei care poseda suficiente
resurse pentru a se descurca favorabil Într-o familie cu un singur parinte. Dar pentru
majoritatea mamelor celibatare sau necasatorite, realitatea este diferita: exista o
strânsa corelatie Între rata nasterilor în afara casatoriei si indicatorii de saracie si
lipsuri sociale. Asa cum am vazut mai sus, aceste influente sunt foarte importante
pentm explicarea procentului ridicat de familii cu un singur parinte În rândul familiilor
provenite din medii amerindiene în Marea Britanie.

"Tatal absent"

Perioada dintre sfârsitul anilor '30 si anii '70 a fost numita uneori ca fiind cea a
"tatalui absent". În timpul celui de-al doilea razboi mondial, multi tati îsi vedeau rar
copiii din cauza serviciului lor militar. În perioada de dupa razboi, într-un mare procentaj
de familii, majoritatea femeilor nu erau salariate si stateau acasa ocupându-se de
copii. Tatal era cel care câstiga pâinea zilnica, asa ca era plecat la munca toata ziua;
prin unnare îsi vedea copiii doar seara si la sfârsitul saptamânii.

O data cu cresterea recenta a ratei divorturilor si a numarului de parinti singuri,
tema "tatal absent" a ajuns sa capete alt sens. Acum se refera la tatii care, în Ulma
separarii sau divortului, fie ca au contacte rare cu copiii lor, fie ca pierd definitiv
legatura. Atât în Marea Britanie, cât si în Statele Unite, care detin unele dintre cele
mai înalte rate ale divortului din lume, aceasta situatie a produs discutii aprinse.

Proportia în crestere a familiilor fara tata a fost considerata ca fiind la originea
unor diversitati de probleme sociale, de la cresterea criminalitatii la amplificarea
galopanta a pensiei alimentare. Autorii americani care au luat parte activa la aceasta
dezbatere au avut o mare influenta asupra discutiilor în aceeasi problema în Marea
Britanie. În cartea sa Fatherless America (1995), David Blakenhom sustine ca

societatile cu o înalta rata a divortului se confrunta nu doar cu pierderea tatalui, ci cu
erodarea notiunii însasi de pate111itate, cu consecinte dezastruoase, deoarece multi

copii cresc astazi fara o prezenta de autoritate, careia sa i se adreseze în momentele
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dificile. Casatoria si paternitatea în toate societatile pâna în prezent, asigura o
modalitate de canalizare a energiilor sexuale si agresivitatii barbatilor. În lipsa lor,
aceste energii se pot exprima prin criminalitate si violenta. Asa cum se exprima
autorul unei recenzii a cartii lui Blakenhorn, "e mai bine sa ai un tata care vine acasa
de la o slujba nu tocmai placuta si bea o bere în fata televizorului, decât sa nu ai un
tata deloc" (The Economist, 6.04.1995, p. 121).

Asa sa fie oare? Problema tatalui absent se suprapune peste cea, a efectelor
divortului asupra copiilor - iar aici, dupa cum am vazut, implicatiile dovezilor disponibile
sunt departe de a fi clare. Asa cum acelasi autor spunea, "Oare un tata huligan riu
produce fii huligani? Nu fac unii tati mai mult rau familiei lor?"

Argumente relevante în aceasta controversa ne parvin din Suedia, (practic
singura tara din Europa occidentala în care rata natalitatii a crescut începând cu
1970). Aproximativ jumatate din copiii care se nasc în Suedia au mame necasatorite
(vezi tabelul 7.2.).

TabeluI7.2. Situatia internationalij, a nasterilor îuafaraclislitorie!si a .
parintilor singuri

Procentajul· nasterilorProcentajul familiilor
femeilor necasatorite

conduse de un singur parinte

Tara

19601990 19601998

Marea Britanie

528 613
Statele Unite

528 923
Canada

424 915
Danemarca

846 1720
Franta

630 912
Germania

6II 814
Italia

26 n.a.n.a.
Olanda 111 915

Suedia
1147 913

Sursa: Biroul Statelor Unite pentru Recensamânt, Statistical Abstract of the United States, 1993;

Constance sorentino, "The Changing Family in Intemational Perspective", MonthZv [abour Review

(Martie 1990), pp. 41-58. Din Sara McLanahan si Gary Sandefur, Growing Up wilh a Single Parenl:
What Hurts, What Helps" (Harvard University Press, 1994).

Dintre acestia, 19 copii din 20 se nasc în familii cu tata, dar multi vor creste fara
tatii lor întrucât jumatate dintre casatoriile suedeze se termina cu un divort, iarparintii

necasatoriti se despart mult mai usor decât cei casatoriti. În 1994, 20% dintre copiii
suedezi se aflau în familii cu un singur parinte. Cercetarile în Suedia acorda prea
putina importanta problemelor sociale carora se presupune ca le produce lipsa tatalui.
S-ar putea ca aceasta sa se datoreze faptului ca, în societati precum Marea Britanie
sau Statele Unite, saracia mai curând decât familia se afla cu adevarat, la originea,
criminalitatii si violentei; de exemplu în Suedia, ajutoarele sociale consistente fac ca
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familiile cu un singur parinte sa nu cada de îndata în saracie. În 1994 doar 6,8% dintre
copiii suedezi traiau în familii cu salariul sub venitul mediu, adica o proportie mult mai
scazuta decât în Marea Britanie sau Statele Unite (The Economist, 9.09.1995).

SOTI RECASA TORITI SI PARINTI VITREGI

Recasatorirea

Recasatorirea poate avea loc în împrejurari diferite. Unele cupluri recasatorite
au sub 30 de ani si se poate ca nici unul sa nu aduca vreun copil în noua relatie. Doi
pmieneri care se recasatoresc catre 30 de ani, 40 sau 50, pot aduce unul sau mai
multi copii din prima casatorie, care sa locuiasca împreuna cu noul sau noua partenera.
Cei care se recasatoresc si mai târziu pot avea copii adulti, care nu mai vin sa
locuiasca cu parintii în noua familie. Pot apare si copii în cadml noii casatori. Fiecare
dintre partenerii noului cuplu pot sa fi fost mai înainte singuri, divortati sau vaduvi,
putându-se ajunge pâna la opt combinatii posibile. De aceea, referirile cu privire la
recasatorire se pot face doar cu mare grija, desi este utila formularea unor observatii
generale.

În 1900, aproximativ noua zecimi din toate casatoriile din Marea Britanie erau
încheiate pentm prima data. Majoritatea recasatoriilor implicau cel putin un partener
vaduv. O data cu cresterea ratei divorturilor, nivelul recasatoriilor a început sa creasca,
iar un procent tot mai mare de recasatorii sa afecteze persoane divortatc. În anii
'60, rata recasatoriilor a crescut rapid, prelungindu-se catre sfârsitul anilor '80 si
începutul anilor '90.

Azi, în 28% dintre casatorii exista cel putin o persoana care a mai fost casatorita.
Pâna la vârsta de 35 de ani, majoritatea recasatoriilor afecteaza persoane divortate.
Mai târziu, creste proportia de casatorii cu vaduvi sau vaduve, iar pe la 55 de ani
procentul acestor recasatorii este mult mai mare decât cel care urmeaza divorturilor.

Oricât ar parea de ciudat, cel mai bun mod pentm a-si spori sansele de a se
casatori, pentm ambele sexe, este de a mai fi fost casatorit înainte! Persoanele care
au mai fost casatorite si au divortat au mai multe sanse sa se recasatoreasca decât
cele singure din gmpurile respective de vârsta care doresc sa se casatoreasca pentm
prima data. La toate nivelele de vârsta, barbatii divortati se tecasatoresc mai usor
decât femeile divortate; se recasatoresc trei din patm femei divortate si cinci din
sase barbati divortati. Statistic vorbind, cel putin, recasatoria are mai putin succes
decât prima casatorie. Rata divorturilor în unna celei de-a doua casatorii este mai
înalta decât cea de dupa prima casatorie.

Aceasta nu înseamna însa ca recasatorirea este sortita esecului. Cei care au
fost divortati pot avea mai mari asteptari de la casatorie decât cei care nu au fost
deloc. De aceea, ei pot fi mai curând gata sa renunte la o casatorie noua decât cei
care s-au casatorit pentm prima data. Este posibil ca recasatoriile care rezista sa fie
mai satisfacatoare, în medie, decât primele.
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Familiile vitrege

Familia vitrega poate fi definita ca o familie în care cel putin unul dintre parteneri
este parinte vitreg. Având în vedere aceasta definitie, numarul de familii vitrege
devine mult mai mare decât reiese din statisticile publice, întrucât acestea se refera
de regula doar la familiile cu care locuiesc copiii vitregi. Multe persoane recasatorite
devin parinti vitregi ai caror copii îi viziteaza cu regularitate, dar cu care nu locuiesc
împreuna pennanent. O trasatura suplimentara este adoptia. Brenda Maddox a estimat
ca mai bine de o treime din toate adoptiile din Statele Unite au ca obiect copiii
vitregi. În Marea Britanie proportia este mai mica, dar continua sa creasca. Adoptia

, este o metoda prin care un parinte nebiologic compenseaza într-un fel legatura genetica
printr-o declaratie publica de înrudire cu copilul. Parintii adoptivi atât au drepturi
legale, cât si obligatii fata de copiii lor. În cazul altor parinti adoptiviacestea lipsesc,
iar relatia lor cu copiii vitregi dureaza atât cât dureaza si casatoria. În 'functie de
legile din fiecare tara, daca parintele biologic dintr-o familie vitrega decedeaza sau
divorteaza de parintele vitreg, acesta nu capata drepturi legale sau custodia copilului.

Chiar daca un copil a locuit cu un parinte vitreg mai multi ani, daca parintele natural
decedeaza, cel vitreg are putine sanse în fata legii, daca celalalt parinte natural
ramas doreste sa obtina custodia lui.

În familiile vitrege tind sa apara anumite dificultati. În primul rând, mai exista de
obicei un parinte natural, care locuieste în alta parte si a carui influenta asupra
copilului sau a copiilor poate ramâne putemica. În al doilea rând, relatiile de cooperare
între indivizi divortati se tensioneaza adesea, în cazul când unul sau amândoi se

recasatoresc. Sa luam cazul unei femei cu doi copii care se recasatoreste Ctl un
barbat, care la rândullui are doi copii si locuiesc cu totii împreuna. Daca parintii "din
afara" insista sa fie vizitati de copiii lor la fel ca si mai înainte, vor fi exacerbate
tensiunile majore aparute în cursul stabilirii unei astfel de familii noi. De exemplu, se
poate dovedi imposibil ca familia noua sa se întâlneasca în plen la sfârsitul saptamânii.

În al treilea rând, familiile vitrege unesc copii provenind din medii diferite, care

pot avea asteptart diferite asupra comportarii potrivite în interiorul familiei. Întrucât
majoritatea copiilor vitregi "apartin" de doua familii, probabilitatea conflictelor dintre
obiceiurile si conceptiile lor este considerabila.

Iata cum îsi descrie o mama propria experienta, dupa problemele pe care le-a
înfruntat în urma separarii:

Sentimentulde vinovatieestedominant.Nupoti faceceeace ai fi facutîn modnonnal
cu copilultau, asa cate simtivinovat,dar dacaai o reactienomlalasi te înfurii;te simti
vinovat si pentru asta. Te temi întotdeauna ca esti nedrept. Tatal fiicei ei vitrege în
opozitie cu mine nu eram de acord, iar el spunea ca o cicalesc daca încercam sa o
disciplinez.Cu cât elparea sa nu facanimic ca sa o modeleze,cu atât mai cicalitoare
paream eu...Îmi doreamsa-ipot oferi ceva,sa tiu înviata ei acelelementcarelipsea,
darprobabilca nu eram destulde flexibila(Smith, 1990,p. 42).
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Exista putine nonne stabilite care sa defineasca relatia dintre parintele vitreg si
copilul vitreg. Copilul ar trebui sa-I strige pe parintele vitreg pe nume, sau ar fi mai
potrivit sa,-i spuna "mama" sau "tata"? Ar trebui parintele vitreg sa-si disciplineze
copii vitregi asa cum ar face-o un parinte natural? Cum ar trebui un parinte vitreg
sa-I trateze pe pmieneml nou al fostului sau sot/sotie în cazul când preia copiii?

Aceasta scrisoare si raspunsul de mai jos sau apamt în Dear Abbie, o"mbrica
de probleme" existenta în multe ziare americane.

Draga Abbie,
Acum un an m-am casatorit cu Ied. Sotia lui (Maxine) a murit si l-a lasat cu doi
copii, în vârsta de sase si respectiv opt ani. Aceasta este pentru mine prima casatorie.
Eu sustin ca având în vedere ca Maxine e moarta, Ied sanu mai aiba legaturi cu
rudele lui Maxine. Ied sustine ca parintii lui Maxine vor fi totdeauna socrii lui; Ei
bine, si eu am parinti, cu ei cum ramâne? Nu poti avea decât un rând de socri o data,
iar parintii mei ar trebui sa fie tratati cu bunici si ei, dar nu sunt. "Bunic" si "bunica"
li se spune parintilor lui Maxine. Parintii mei sunt "papa Pete" si "mama Mary".
Credeti ca e corect? ... Si eu ce pot sa fac? (semnat o persoana cu probleme de socri)

Draga pâsoana cu probleme de socri,

Chiar daca în principiu Ied nu mai este ginerele parintilor lui Maxine, te sfatuiesc sa
nu te cramponezi de aceste aspecte. Exista înca o legatura puternica între fostii
socri ai lui Ied si nepotii lor, asa ca daca esti înteleapta nu o sa te amesteci în ele,
deoarece au fost stabilite Înainte ca tu sa intri În familie. Bunicii sunt bunici pentru
totdeauna. (Citat din Vischer si Vischer, ]979, p. ]32).

Familiile vitrege îsi dezvolta tipuri de legaturi de rudenie eare sunt noi în societatile
occidentale, desi problema prin care trece "persoana cu probleme de socri" ar fi
fost comuna si în Europa medievala si în alte societati traditionale. Dificultatile cre
ate prin recasatorirea dupa divort sunt într-adevar noi. Membrii acestor familii îsi
creeaza propriile lor moduri de adaptare la relativ neîncadratele circumstante în
care se gasesc. Unii autori vorbesc azi despre familia binucleara, Întelegând prin
aceasta ca cele doua familii care se formeaza dupa divort cuprind totusi, un singur
sistem f~unilial în care sunt inclusi copiii.

Posibila varietate de legaturi familiale cu diferite moduri de organizare, asa
cum a fost mentionata mai sus, este fomie raspândita. Sa ne închipuim, de exemplu,
ca un sot si o sotie cu doi copii divorteaza, apoi fiecare se recasatoreste. În noua
familie a sotiei pot exista propriii ei doi copii, plus probabil unul sau mai multi copii
ai noului sot. Fostul sot se casatoreste de asemenea, cu o femeie cu copii, care vin
sa locuiasca cu ei. Fiecare dintre soti pot continua sa-si vada copiii cu regularitate,
cât si copiii-vitregi, indiferent cint cu cine locuieste. Asemenea legaturi pot aduce
cu ele alte înrudiri, cu parintii fostului sot, de exemplu. În plus, fiecare dintre
casatoriile noi pot produce alti copii. Poate ca cea mai potrivita concluzie care
poate fi trasa este aceea ca, în timp ce casatoriile sunt destramate prin divort,
familiile în întregul lor nu sunt. Mai ales acolo unde sunt si copii, multe legaturi
pcrsista în ciuda reconstmctiei legaturilor de familie, produse În urma recasatoririi.
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-----------------------
,,Adio" copiilor?

Un studiu realizat de British Family Formation Survey în J 976 a descoperit ca
numai 1% di,ntre femeile casatorite la vremea aceea nu doreau sa aiba copii. Un
raport recent al Biroului pentru Recensamântul Populatiei si Statistica, dimpotriva, a
prezis ca 20% dintre femeile nascute între 1960 si 1990 nu vor avea copii, din pro
pria lor hotarâre. Femeile din Marea Britanie, de azi, abordeaza decizia de a avea
copii în contextul altor motivatii pe carele au în viata, printre care si succesul în
munca si autonomia în viata privata. Rata fertilitatii scade practic în toate tarile vest
europene de asemenea (fig. 7.3.).

Femeia fara copii nu mai e fata batrâna si trista de odinioara. Fie ca e casatorita
sau nu, ea poate sa fi luat hotarârea de a nu avea copii, ca o afirmare a libertatii de

a alege. Dar exista si motive negative. Posibilitatile noi de a face cariera în Marea
Britanie nu au fost dublate de asistenta sociala corespunzatoare pe timpul concediului
de maternitate si de îngrijire a copilului. Unele pot fi reticente în a avea copii pentru

ca sunt îngrijorate de posibilitatea de a divorta si de a reca~ea în saracie.
Fie ca sunteti barbat sau femeie, ar trebui sa va gânditi la aceste posibile evolutii

în legatura cu propriul dvs. viitor. Veti fi unul dintre cei care sustin ca nu-si doresc sa
aiba copii niciodata? Veti mai gândi la fel peste 10-15 ani?

Figura 7.3. ~ Rata natalitatii în tarile Uniunii Europene, îptre 1960 si 1990
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Sursa: Eurostat ] 993, Sociology Review, nov. ]995 (PhilJip Allan Publishers), p.34.
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FA TA NEVAZUTA A FAMILIEI

Întrucât relatiile de familie si de rudenie formeaza o parte din viata noastra a
tuturor, viata de familie cuprinde practic întreaga gama a experientelor emotionale.
Relatiile de familie - cele între sot si sotie, parinti si copii, frati si surori sau între rude
mai îndepartate- pot fi cordiale si presarate cu împliniri. Dar ele pot fi la fel de bine
încarcate cu cele mai grave tensiuni, ducând oamenii la disperare si supunându-i unui
profund sentiment de teama si vinovatie. "Fata nevazuta" a vietii de familie este
profunda si adesea nu se potriveste cu imaginea ideala evidentiata adesea în reclamele
televizate si în mediile populare, în general. Exista multe aspecte ale laturii oprimante
a familiei, printre care conflictele si ostilitatile care duc la separare si divort, pe care
tocmai le-am mentionat, precum si asocierea relatiilor de familie cu instalarea unor
boli menta1e. Dar unele dintre cele mai distmctive, prin consecintele lor, sunt abuzul
incestuos asupra copiilor si violenta domestica.

Abuzul sexual asupra copiilor si incestul

Abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen raspândit si care se manifesta
de multe ori în contextul familiei. Abuzul sexual asupra copiilor poate fi cel mai usor
definit drept desfasurarea de acte sexuale de catre adulti cu copii sub vârsta
majoratului (16 ani în Marea Britanie). lncestul se refera la relatiile sexuale practicate
Între rude apropiate. Nu orice forma incest este si un abuz sexual asupra unui copil.
De exemplu, relatiile sexuale dintre frate si sora sunt incestuoase, dar nu se
conformeaza definitiei abuzului. În cazul abuzului sexual asupra unui copil, adultul
exploateaza copilul în scopuri sexuale (Ennew, 1986). Cu toate acestea, cea mai
comuna forma de incest este una care se Încadreaza tot la abuzul sexual asupra
copiilor, anume relatia incestuoasa dintre tati si tinerele fiice. Incestul si abuzul sexual
asupra copiilor în general, sunt fenomene "descoperite" abia în ultimii 10-20 de ani.
Desigur, se stia de multa vreme ca au loc asemenea acte sexuale, dar majoritatea
observatorilor sociali au presupus ca tabuurile putemice care se mentineau împotriva
acestui comportament faceau ca ele sa aiba loc extrem de rar. Adevarul însa este
altul. Abuzul sexual asupra copiilor s-a dovedit a fi Îngrijorator de obisnuit. El se
manifesta probabil mai des în rândul familiilor din clasele de jos, dar exista la toate
nivelele ierarhiei sociale.

Este aproape sigur ca cresterea acestora rezulta ca urmare a atentiei directe
acordate problemei de catre agentiile de asistenta sociala si de politie. Este la fel
de sigur ca asemenea statistici reprezinta doar vârful aisbergului. În unele studii
întreprinse în Marea Britanie si în Statele Unite în anii 1980, s-a descoperit ca mai
mult de o treime dintre femei fusesera victimele ale abuzului sexual În copilarie,
adica suportasera atingeri sexuale nedorite. În cazul barbatilor, cifra era de 10%
(Russell, 1984).

175



Desi, exista în cele mai vizibile versiuni caracterul lui este limpede, adevarata
întindere a abuzului sexual asupra copiilor este greu, daca nu imposibil de calculat,
din cauza nenumaratelor forme pe care le poate îmbraca. Poate fi oferita o definitie
generala, dar ea poate fi si supusa unor interpretari variabile. Astfel, dupa o fOlIDulare
intens utilizata, abuzul sexual asupra unui copil exista atunci când ,,0 alta persoana,
matura din punct de vedere sexual, implica copilul în orice activitate care ar putea-o
conduce la excitatie sexuala. Aceasta poate implica atingerea, copulatia, expunerea
organelor sexuale, oferirea de materiale pornografice si discutiile erotice" (citat din
Taylor, 1992, pp. 26-27).

Pâna acum nu s-a ajuns totusi la o definitie general acceptata de cercetatori
sau judecatori, nici în privinta abuzului asupra copiîlor în general, si nici a abuzului
sexual în particular. Un articol din Drepturile Copiilor, act adoptat în 1989, vorbeste
despre "raul sel'nnificativ" cauzat de lipsa îngrijirii adecvate, dar ce înseamna
"serimificativ" ramâne neprecizat. Societatea nationala pentru Protectia Copiilor
defineste patru categorii de abuzuri: "neglijarea", "abuzul fizic", "abuzul emotional"
si "abuzul sexual". Abuzul sexual este definit drept "contactul sexual dintre un copil
si un adult, în scopul obtinerii de satisfactii sexuale de catre adult" (Lyon si de Cruz,
1993).

În Marea Britanie au avut loc aproximativ 40 de anchete legate de abuzurile
suportate de copii, la începutul anilor' 80 si mijlocul anilor '90. Cea mai controversata
a fost ancheta din Cleaveland în 1987. În cazul din Cleveland erau implicati doi
doctori, Marietta Higgz si Geoffrey Wyat. Ei identificasera un numar de copii din
cartierul în care locuiau, care fusesera abuzatisexual în familie. Parintii carora li s-au
luat copiii, de catre asistentii sociali, ca urmare a acestei anchete, au protestat vehe
ment, sustinându-si nevinovatia.

Doctorii politiei s-au opus diagnosticului si s-a stâmit o adevarata dezbatere Ia
nivel national, însotita de numeroase aJiicole din presa despre acest caz. Directorul
serviciului social din Cleveland a recunoscut mai târziu ca 12 familii, având 26 de

copii, fuse,sera acuzate pe nedrept. Putine probleme creasera asemenea emotii
puternice, iar practicantii abuzului sexual împotriva copiilor, de regula neaga cu tarie
acest delict. Pe de alta palie, acolo unde parintii sau membrii de familie sunt acuzati
pe nedrept, se produce o mare suferinta emotionala.

De ce au intrat în centrul atentiei publice atât de brusc incestul si abuzul sexual
asupra copiilor? În parte, raspunsul pare sa fie acela ca tabuurile împotriva acestei
activitati au facut ca lucratorii sociali si cercetatorii speciali sa fi fost reticenti în
trecut sa puna întrebari în legatura cu aceasta parintilor si copiilor. Miscarea feminista
a jucat un rol impOliant în atragerea atentiei publice, initial asupra abuzului sexual ale
carui victime sunt copiii, ca element important în campaniile împotriva hartuirii sexuale
si a exploatarii. O data ce cercetatorii au început sa patnmda în cazurile suspecte de
abuz sexual asupra unor copii, au aparutla hunina înca multe altele. "Descoperirea" ,

abuzului sexual asupra copiilor, începuta în Statele Unite, a devenit un fenomen
intemational (La Fontaine, 1990).
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Nu stim exact câte dintre abuzurile sexuale asupra copiilor sunt incestuoase,
dar este probabil ca majoritatea au loc într-un context familial. Atât natura relatiei
incestuoase cât si actele sexuale comise sunt extrem de variate. Majoritatea studiilor
indica faptul ca 70-80% dintre cazurile de incest sunt relatii tata-fiica sau tata vitreg
fiica. Darse întâmpla si relatii de tip unchi-nepoata, frate-sora, tata-fiu, mama-copil
si chiar bunic-nepot. Unele contacte incestuoase sunt trecatoare si nu depasesc
joaca cu organele sexuale ale copilului practicata de catre adult sau încurajarea
copilului de a atinge organele genitale ale aduItului. Altele sunt mult mai complexe si
pot avea loc de-a lungul mai multor ani. Copiii în cauza sunt de regula mai mari de
doi ani, dar au fost înregistrate si cazuri de abuzuri sexuale cu bebelusi.

Uneori în acelasi gmp familial exista relatii incestuoase multiple. De exemplu,
într-un studiu a fost prezentat un caz în care tatal avusese relatii sexuale complete
cu fiica sa în vârsta de 14 ani si comisese si sodomie asupra fiului sau în vârsta de
13 ani, care la rândullui avusese relatii sexuale cu sora sa, la fel ca si un alt frate.
Mama stia despre aceste activitati, dar era prea speriata de sotul ei, ca sa
povesteasca ceva autoritatilor. Întreaga întindere a abuzurilor a iesit la iveala abia
atunci când tatal a fost arestat pentru molestarea fiicei sale (CIBA Foundation,
1984, p. 128).

În multe cazuri de incest se recurge la forta sau la amenintarea cu forta. Uneori
copiii pot fi cooperanti, dar se pare ca acest lucm se întâmpla destul de rar. Copiii
sunt si ei fiinte sexuale, desigur, si adesea încearca jocuri sexuale nevinovate sau
explorari între ei. Dar marca majoritate a copiilor supusi contactelor sexuale cu
membrii adulti ai familiilor lor gasesc aceasta experienta respingatoare, rusinoasa
sau neplacuta.

În prezent, exista suficiente materiale care sa indice ca abuzul sexual asupra
copiilor poate avea consecinte pe termen lung în ce-l priveste pe cel care îl suporta.
Studiile asupra prostitutiei, a delincventei juvenile, a vagabondajului juvenil si a
narcomaniei arata ca un mare procent dintre tirterii implicati au suferit în copilarie
abuzuri sexuale. Desigur, corelatia nu înseamna neaparat cauzalitate. A demonstra
ca oamenii din aceste categorii au fost abuzati sexual pe când erau copii nu
demonstreaza neaparat ca aceste abuzuri au fost cauza comportamentului lor de
mai târziu. Probabil ca este implicata o întreaga gama de factori, cum ar fi conflictele
familiale, neglijarea de catre parinti si violenta fizica.

Explicatii

Pentru a explica de ce au loc incestul si, într-un sens mai larg, abuzul sexual
asupra copiilor, trebuie sa tinem seama de doua lucruri. Mai întâi, de ce sunt atrasi
adultii de activitati sexuale în care sunt implicati copiii si, în al doilea rând, de ce
majoritatea abuzurilor sexuale sunt comise de barbati. Fiecare dintre acestea ridica
probleme complexe, datorita naturii variabile a actelor si a relatiilor desfasuratc.
Putem afirma cu oarecare siguranta ca doar o mica propOltic dintre cei care abuzeaza
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sexual de copii sufera de tulburari mentale. Cu alte cuvinte, nu putem explica atrac;tia
adultilor fata de relatiile sexuale cu copii prin prisma dereglarilor psihice.

Majoritatea celor care abuzeaza de copii nu par sa aiba vreo preferinta pentru
relatiile sexuale cu copii, în dauna celor cu alti adulti. Este mai degraba vorba despre
disponibilitatea lor, îmbinata cu exercitarea puterii. Copiii care cresc în familie sunt

fiinte dependente si extrem de vulnerabile la cerintele parintilor sau la alte presiuni.
Adultii care comit incest cu propriii lor copii par sa fie adesea timizi, stânjeniti si
stângaci în relatiile lor cu alti adulti. Multi par sa nu-si satisfaca doar impulsurile
sexuale, ci sa caute afectiunea pe care nu o pot gasi în alta parte. Aici putem face o
legatura cu faptul ca marea majoritate a celor care comit abuzuri sunt barbati. În
capitolul 5, "Genul si sexualitatea", am discutat despre "inexpresivitatea masculina",
adica dificultatea pe care o au barbatii în exprimarea propriilor sentimente, un fenomen
care are probabil adânci origini psihologice. Barbatii ajung sa asocieze exprimarea
sentimentelor direct .cu sexualitatea, în timp ce femeile se concentreaza mai mult
asupra relatiilor în ansamblul lor. Barbatii asociaza de asemenea sexualitatea cu
afinnarea puterii si cu supunerea partenerilor lor. De aceea, pentru ei diferenta între
sexualitatea adulta si atractia sexuala fata de copii este mai mica decât în cazul
femeilor.

Asa cum sustinea David Finkelhor, unul dintre cei mai importanti oameni de
stiinta care au studiat abuzulla care sunt supusi copiii, o astfel de interpretare ofera
explicatii dare despre unele schimbari sociale si psihologice, care ar putea ajuta la
reducerea exploatarii sexuale a copiilor:

Mai întâi, barbatii ar putea beneficia de ocazia de a-si exercita afectiunea si
dependenta în relatii care nu implica sexul, cum ar fi prietenia intre barbati si
mângâierile reciproce dintre copii. Apoi, implinirea sexualitatii heterosexuale si-ar
putea pierde sensul de, criteriu definitoriu al masculinitatii. În al treilea rând, barbatii
ar putea învata sa se bucure de relatii sexuale bazate pe egalitate. Cei care se simt·
confortabil si priceputi în relatii cu femei la acelasi nivel de maturitate, este foarte
putin probabil sa exploateze sexualitatea copiilor. Pe masura ce se schimba relatiile
barbatilor cu femeile, se vor schimba si relatiile lor cu copiii. (Finkelhor, 1984,p. 13).

Violenta în familie

Violenta în decorulfamilial reprezinta un domeniu prin excelenta masculin. Putem
defini violenta domestica drept abuzul fizic exercitat de unul dintre membrii familiei
asupra altuia sau si a celorlalti. Studiile arata ca, dinl1ou, primele victime ale abuzului
fizic sunt copiii, în special cei mici, în vârsta de sub sase ani. Al doilea tip de violenta
în ordinea obisnuintei, este cel exercitat de soti Împotriva sotiilor. Dar si femeile pot
fi cele care practica violenta În familie, îndreptata împotriva copiilor mici si a sotilor.

În fapt, casa este locul cel mai periculos din societatea moderna. În tenneni
statistici, o persoana de orice vârsta sau sex poate fi mult mai usor supusa unei
agresiuni fizice în propria casa decât noaptea pe strada. Una din patru crime în
Marea Britanie este comisa de un membru de familie asupra altui membru.
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Uneori se sustine ca femeile sunt aproape la fel de violente acasa, atât fata de

soti cât si fata de copii. Unele studii arata ca sotiile îsi lovesc sotii aproape tot atât de
des asa cum se întâmpla si invers. Totusi, violenta femeilor este mai restrânsa si
episodica, fata de cea a barbatilor si este mult mai putin probabil sa produca un rau
fizic de durata. "Bataia nevestei" - brutalizarea fizica cu regularitate a sotiilor de
catre soti - nu are în realitate o echivalenta reciproca. Iar barbatii care abuzeaza
fizic de copii este foarte probabil ca o fac mai des decât femeile, producând rani
malman.

De ce este violenta domestica atât de comuna? O serie de factori sunt implicati.
Unul este combinatia între intensitatea emotionala si intimitate a personala
caracteristica vietii de familie. Legaturile de familie sunt în mod normal încarcate
putemic afectiv, adesea amestecând dragostea cu ura. Certurile care izbucnesc în
cadrul domestic pot sa elibereze antagonisme insensibile în acelasi mod în alte contexte
sociale. Ceea ce pare doar un incident minor poate precipita ostilitati generalizate
între soti sau între parinti si copii. Un barbat tolerant cu excentricitatile altor femei
poate deveni furibund daca sotia sa vorbeste prea mult la o petrecere sau dezvaluie
intimitati pe care el ar dori sa le pastreze secrete.

O a doua influenta este faptul ca o buna parte a violentei manifestate din sânul
familiei este de fapt toleranta si chiar acceptata. Desi sanctionata social, violenta

familiala are o natura relativ restrânsa, putându-se revarsa cu usurinta în cele mai
severe fonne de agresiune. Putini copii din Marea Britanie au fost vreodata palmuiti
sau loviti, chiar si usor, de catre unul dintre parintii lor. Aceste gesturi sunt în general
aprobate de catre ceilalti si nici macar nu sunt considerate drept "violenta". Daca un
strain ar palmui un copil într-un magazin pentru ca nu i-a placut ceva ce acesta a
spus sau a facut, ar fi cu totul altceva. Totusi, nu exista nici o diferenta în agresiunea
în sine.

Desi nu este la fel de bine circumscrisa, se manifesta, sau s-a manifestat în
trecut, aprobarea sociala a violentei între soti. Acceptabilitatea sociala a acestei
forme de violenta domestica este exprimata în vechiul cântec:

O femeie, un cal si un lemn de alun,
Cu cât îi bati mai mult, cu-atât va fi mai bun.

La locul de munca si în alte locuri publice, regula generala este ca nimeni nu are
dreptul sa loveasca pe altcineva, oricât de antipatic si de enervant ar fi acela. Nu la
fel se întâmpla si în familie. Multe studii a demonstrat ca o proportie substantiala
dintre cupluri considera ca în anumite circumstante este legitim ca unul din soti sa-I
loveasca pe celalalt. Aproximativ unul din patru adulti americani apm1inând ambelor
sexe considera ca exista justificari solide pentru ca un sot sa-si loveasca sotia. Un
procent mai mic cred ca si reciproca este valabila (Greenblat, 1983).

Totusi, violenta în interiorul familiei reflecta si trasaturi mai largi ale
comportamentului violent. Multi soti care abuzeaza fizic de sotiile si copiii lor se
comporta violent si în alte împrejurari. Un studiu efectuat de Jeffrey Pagan si
colectivul sau asupra unui esantion de sotii batute, a aratat ca mai mult de jumatate
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dintre soti erau violenti atât fata de altii, cât si fata de partenerele lor. Peste 80%
dintre acestia fusesera chiar arestati macar o data pentm episoade de violenta non
domestica (Fagan, s.a.; 1983).

ALTERNATIVE LA CASATORIE SI FAMILIE

Comunitatea

Institutia familiei a fost multa vreme criticata. În secolul al XIX-lea, numerosi
gânditori propuneau ca viata de familie sa fie înlocuita cu fonne comunitare de
convietuire. Unde dintre aceste idei au fost puse În practica, printre cele mai cunoscute
exemple fiind Comunitatea Oneida, din Noua Anglie, în Statele Unite, Înfiintata la
mijlocul secolului al XIX-lea. Aceasta era bazata pe convingerile religioase ale lui

John HumphreyNoyem. Fiecare barbat.din comunitate era casatorit cu fiecare
femeie si toti se îngrijeau parinteste de copiii coniunitatii. Dupa diferite greutati în
perioada de început, gmpul s-a extins pâna la a cuprinde aproximativ 300 de persoane
si a rezistat cam 30 de ani înainte de a se destrama. De atunci s-au mai înfiintat

multe alte comunitati, atât în Anglia cât si în alte tari occidentale. O larga varietate

de gmpuri comunitare a luat fiinta În anii '60, adesea implicând relatii sexuale libere,
în interioml gmpului si responsabilitatea colectiva pentru cresterea copiilor. Câteva
dintre ele exista si azi.

Cel mai important exemplu actual de viata domestica comunitara este cel al
kibbutz-urilorîn Israel. Un kibbutz este o comunitate de familii si de indivizi care

coopereaza în vederea cresterii copiilor. Cele mai multe kibbutz-uri au fost la început
forme colective, dar azi multe s-au orientat catre productia industriala. În Israel
exista peste 240 de kibbutz-uri, cuprinzând aproape 100.000 membri. Cele mai mici
nudepasesc 50 de membri, în timp ce cele mai mari includ pâna la 2.000 de oameni.
Fiecare kibbutz se comporta ca si cum ar fi o singura familie, îngrijirea copiilor fiind
considerata responsabilitatea întregii comunitati si nu a familiei. În unele dintre ele,
copiii locuiesc în "case ale copiilor" construite special si nu cu parintii lor, desi Îsi
petrec de regula sfarsitul de saptamâna în familie.

Kibbutz-uriIe au fost. infiintate la inceput cu o intentie stricta. Proprietatea
comuna, alaturi de cresterea în grup a copiilor erau menite sa permita membrilor
kibbutz-urilor sa se desparta de natura individualista, competitiva, a vietii în societatea
modema. Aceste idealuri nu au fost nicidecum abandonate, dar de-a lungul anilor,
majoritatea kibbutz-urilor au optat pentru aranjamente de viata mai conventionale
decât cele din etapele de început. De exemplu, este mai obisnuit pentru copii sa
doanna împreU11acu parintii lor, decât era mai înainte. Casele copiilor din kibbutz-Ulile,
de azi, pot fi descrise mai curând ca locuri În care sunt asigurate servicii de
supraveghere completa a copiilor, decât ca exprimând responsabilitatea comunala
pentru cresterea lor.
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Sursa: "Living in Britain", statistica pe baza raspunsurilor la cercetare, University ofEssex, 1995.

Fig\lra. 7.4. - Ce se Întâmpla cu relatiile de concubinaj în timp: rezultate probabile
ale cuplurilor care traiesc în concubinaj dupa zece ani

Concubinajul

Concubinajul - situatia în care un cuplu care are o relatie sexuala locuieste
împreuna fara sa fie casatorit - a devenit tot mai raspândit în societatile accidentale.
în Marea Britanie, pâna de curând, concubinajul era privit ca fiind imoral. Totusi,
prin anii 1980 numarul de barbati si femei care împarteau aceeasi locuinta a crescut
brusc. Concubinajul s-a raspândit în rândul studentilor de colegiu si facultate. Studiile
din Statele Unite arata ca aproximativ unul din patru studenti locuieste în perioada
studentiei împreuna cu partenerul sau, cu care are o relatie sexuala.

Concubinajul în Marea Britanie azi pare sa fie în majoritatea cazurilor o etapa
experimentala înaintea casatoriei. Tinerii ajung sa locuiasca împreuna de regula
aflându-se în aceasta situatie, fara ca aceasta sa fi fost planificata. Un cuplu care
are deja o relatie sexuala petrece tot mai mult timp împrelma cu partenerul, renuntând
pâna la urma la una sau cealalta locuinta individuala. Tinerii care locuiesc împreuna
aproape întotdeauna anticipeaza ca se vor casatori cândva, dar nu în mod necesar,
cu partenerii din momentul respectiv. Doar o mica parte dintre acestia îsi folosesc
resursele financiare în comun.

De-a lungul ultimilor 40 de ani, s-a constatat o crestere cu 400% a numarului de
persoane din Marea Britanie care locuiesc în concubinaj înaintea casatoriei. Doar
4% dintre femeile nascute în anii '20 si 19% dintre cele nascute în anii '40 traiau în
concubinaj - dar aproape jumatate din cele nascute în anii '60. Se prevede ca patru
din cinci cupluri casatorite vor fi trait împreuna Înaintea casatoriei în anul 2000
(Wilkinson si Mulgan, 1995).

Legatura strânsa dintre concubinaj si casatorie este indicata în figura 7.4. care
reflecta cercetarea întreprinsa la Universitate a din Essex. Majoritatea cuplurilor
vor fi probabil împreuna dupa zece ani si aproape doua treimi se vor casatori cu
partenerii respectivi. Acest lucru nu e deloc surprinzator, Întrucât cercetarile indica
faptul ca majoritatea tineriloLconcep concubinajul ca pe o "casatorie de proba". ~
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În alte tari europene, mai ales în zonele rurale, concubinajul are o lunga istorie
ca practica legitima. Asa se întâmpla în tarile nordice, care au în realitate cele mai
înalte rate ale concubinajului în prezent. Totusi, nu exista o strânsa legatura cu trecutul.
În Suedia în anii '60, de exemplu, doar 1% dintre cupluri traiau în concubinaj; azi
aceasta cifra se ridica cu aproximatie la 40%. Ca si în alte tari europene, majoritatea
celor care au trait în concubinaj se casatoresc dupa câtva timp sau atunci când au
copii. Concubinajul a primit adesea un statut legal, astfel încât, daca o relatie se
întrerupe, indivizii pot pretinde prin lege împartirea bunurilor si pensia alimentara.

Familiile cu parinti homosexuali

Multi barbati si femei homosexuali traiesc în prezent, în cupluri în care relatiile
sunt stabile, dintre care unele s-au "casatorit" fonnal, chiar daca aceste ceremonii nu

au relevanta în fata legii. Toleranta fata de homosexualitate a fost însotita de 6 tendinta
crescânda a tribunalelor de a acorda custodia copiilor unor mame care traiau în relatii
homosexuale. Tehnicile de inseminare artificiala scorda femeilor homosexuale sansa
de a putea avea copii si de a-si forma familii cu parinti homosexuali fara sa aibe
relatii heterosexuale. În timp ce practic toate familiile homosexuale cu copiii din Marea
Britanie sunt compuse din doua femei, a existat o perioada, catre sfarsitul anilor' 60 si
începutul anilor '70 când agentiile de plasament social din mai multe orase din Statele
Unite plasau adolescenti abandonati apartinând farniliilor de homosexuali în custodia
unor cupluri masculine de homosexuali. Practica a fost întrerupta si datorita reactiilor
adverse ale publicului (vezi si cap. 5 "Genul si sexualitatea").

Celibatul

Mai multi factori au concurat la cresterea numarului de persoane care prefera
sa traiasca singure, în societatile accidentale modeme. Unul este tendinta de a se
casatori cât mai târziu - în prezent, oamenii se casatoresc camcu trei ani mai târziu
decât în anii '60; altul este rata ascendenta a divorturilor. Alt motiv îl constituie

numarul tot mai mare de persoane în ~ârsta din rândul populatiei, ale caror parteneri
au murit. Celibatul însearllila lucruri diferite în perioade distincte ale ciclului vietii. În
ziua de azi, o mai mare proportie de tineri între 20 si 30 de ani sunt actualmente
necasatoriti fata de ce se întâmpla înainte. Între 30 si 40 de ani, doar un mic numar
de persoane nu au mai fost casatorite niciodata. Majoritatea celor singuri în vârsta
de30-50 de ani sunt divortati si se afla "între" casatorii. Cei mai multi oameni singuri
de peste 50 de ani sunt vaduvi.,

Peter Stein a intervievat 60 de celibatari între 25 si 45 de ani (Stein, 1980).
Majoritatea erau nehotarâti în privinta starii lor. Ei recunosteau ca celibatulle era
adesea de folos în cariera profesionala, deoarece se puteau concentra cu totul asupra
muncii; el facea posibila o mai mare varietate de experiente sexuale, permitând
totodata libertate totala si autonomie. Pe de alta parte, ei recunosteaudificultatea de
a fi singuri, într-o lume în care majoritatea celor de aceeasi vârsta erau ca.satoriti si
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sufereau de izolare si singuratate. În total, cei mai multi gaseau ca argumentele în
favoarea casatoriei erau mai mari decât motivele pentm a ramâne singuri.

DEZBATEREA DESPRE "VALORILE FAMILIALE"

"Familia este pe cale de disparitie" sunt de parere avocatii ce se ocupa de
valorile familiale, observând schimbarile din ultimele decenii - o atitudine mai liberala

si mai deschisa fata de sexualitate, o rata a divorturilor exploziva si o cautare generala
a fericirii personale în dauna vechilor conceptii despre datoria fata de familie. Trebuie
sa recâstigam sensul moral al vietii de familie, sustin ei. Trebuie sa reinstalam fa
milia traditionala, care era mult mai stabila si mai ordonata decât încâ1citul mod de
relatii în care ne gasim azi fiecare din noi.

"Ba nu, raspund criticii. Va închipuiti doar ca familia este pe cale de disparitie.
De fapt, ea se diversifica. Ar trebui sa încurajam activ o varietate de forme de
familie si de viata sexuala, în loc sa ne straduim sa comprimam pe toata lumea în
aceleasi tipare."

De partea cui se afla oare dreptatea? Probabil ca ar trebui sa fim circumspecti
cu ambele opinii. O întoarcere la familia traditionala nu este posibila. Si nu numai
pentru ca, dupa cum am explicat mai devreme, familia traditionala asa cum era ea
considerata de obicei, nu a existat niciodata, sau pentm ca familiile din trecut aveau
prea multe fatete opresive ca sa mai poata fi un model în prezent. Ci si pentru ca
schimbarile sociale care au transfonnat formele mai vechi de casatorie si familie
sunt ireversibile. Femeile într-un numar din ce în ce mai mare nu se mai întorc la

viata domestica pe care au parasit-o cu atâta greutate. Parteneriatul sexual si casatoria
de azi, "la bine si la rau", nu mai sunt ce-au fost odata. Comunicarea emotionala,
mai precis crearea activa si mentinerea unor relatii, a devenit centrala în viata noastra,
în domeniul personal si familial.

Care va fi rezultatul? Rata divorturilor se poate sa se fi echilibrat dupa acea
crestere brusca, dar nu sa scada. Toate datele legate de divort sunt în oarecare
masura estimati ve, dar pe baza tendintelor din trecut putem banui ca aproximativ
60% dintre casatoriile contractate în prezent s-ar putea termina cu un divort în
urmatorii zece ani.

Divortul, dupa cum am vazut, nu este totdeauna o rezultanta a nefericirii. Cei
care s-ar fi putut simti odinioara constrânsi sa ramâna în casatorii insuportabile pot
pomi o viata noua. Dar nu e nici o îndoiala ca tendintele care afecteaza sexualitatea,
casatoria si familia creeaza tensiuni profunde pentm unii, în timp ce pentru altii
genereaza noi posibilitati de satisfactie si împlinire personala.

Cei care sustin ca marea diversitate de forme de familie existenta azi
trebuie privita cu bucurie, întrucât ne elibereaza de limitarile si suferintele
trecutului, au cu siguranta întrucâtva dreptate. Barbatii si femeile pot ramâne
necasatoriti daca doresc, fara sa trebuiasca sa înfrunte dezaprobarea sociala
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ce deriva cândva, din a fi celibatar sau si mai rau, fata de batrâna. Cuplurile
care traiesc împreuna nu mai sunt respinse socialmente de prietenii lor mai
"responsabili", casatoriti. Cuplurile de homosexuali pot locui împreuna si chiar
creste copii fara a avea de-a face cu acelasi nivel de ostilitate pe care l-ar fi
Întâmpinat în trecut.

O data spuse aceste lucruri, este greu de contestat concluzia ca ne aflam la o
raspântie. Va aduce viitorul în continuare decaderea casatorii lor sau a parteneriatului
de lunga durata? Vom popula din ce în ce mai mult un peisaj emotional si sexual
brazdat de amaraciune si violenta? Nu se poate afinna nimic cu siguranta. Dar o
asemenea analiza sociologica a casatoriei si familiei asa cum tocmai am întreprins aici
sugereaza cu fermitate ca nu ne vom rezolva problemele privind catre trecut. Trebuie
sa încercam sa împacam libertatile individuale pe care am ajuns sa le pretuim în viata
noastra personala cu nevoia de a fonna relatii stabile si de durata cu alti oameni.

REZUMAT

o Rudenia, familia si casatoria sunt termeni îndeaproape legati, cu o semnificatie
centrala pentru sociologie si antropologie. Rudenia cuprinde atât legaturi genetice
cât si unele initiate prin casatorie. Familia este un grup de persoane constituit,
care au responsabilitatea cresterii copiilor. Casatoria reprezinta o legatura
acceptata social între doua persoane care locuiesc împreuna, având o relatie
sexuala.

@ O familie nucleara este o familie în care un cuplu casatorit (sau un parinte

singur) traieste împreuna cu copiii, proprii sau adoptati. Acolo unde alte rude în
afara cuplului casatorit si a copiilor locuiesc în aceeasi familie sau sunt într-o
relatie apropiata si continua cu acestia, vorbim despre familia largita.

C) În societatile occidentale casatoria, si deci si familia, sunt asociate cu monogamia
(o relatie sexuala acceptata social, între un barbat si o femeie). Multe alte
culturi tolereaza sau încurajeaza poligamia, situatie în care un individ poate fi
casatorit cu doua sau mai multe persoane simultan. Poligamia, situatia în care

. un barbat se poate casatori cu mai mult de o sotie, este mult mai obisnuita decât
poliandria, în care o femeie poate avea mai mult de un sot.

O În Europa occidentala si Statele Unite, trasaturile familiei nucleare au fost puternic
implantate cu mult înaintea dezvoltarii industrializarii, desi au fost profund
influentate de aceasta. Schimbarile trasaturilor familiei au fost determinate de
factori precum dezvoltarea guvernarii centralizate, expansiunea oraselor si
metropolelor, si serviciul în cadrul unor organizatii din afara sferei de influenta a
familiei. Aceste schimbari tind sa produca o evolutie pe plan mondial catre
sistemele nucleare familiale, evadând formele de familie largita si alte tipuri de
grupuri constitui te pe relatii de rudenie.

184



o Majoritatea tarilor prezinta o diversitate de forme de familie. În Anglia, de

exemplu, familiile de origine sud-asiatica si amelidiana difera de tipurile dominante
de familie.

@ În perioada postbelica au avut loc schimbari majore în trasaturile vietii de familie

în Occident. Un mare procent de femei sunt salariate, rata divortului este în

crestere si o mare parte din populatie este compusa fie din familii cu un singur

parinte fie din copii care locuiesc cu parintii vitregi. Concubinajul (în care un

cuplu locuieste împreuna, având o relatie sexuala în afara casatoriei) a devenit

tot mai obisnuit în multe tari industrializate.

f) Multe persoane traiesc azi în familii vitrege. O familie vitrega este creata atunci

când un parinte care are unul sau mai multi copii se recasatoreste sau traieste

în concubinaj cu un partener nou.

El) Viata de familie este departe de a fi întotdeauna un tablou al fericirii si armoniei.

"Fata nevazuta" a familiei consta din abuzul sexual si violer1ta domestica ce o

însoteste adesea. Majoritatea abuzurilor sexuale pot fi imputate barbatilor si par

sa fie legate de unele tipuri de comportament violent de care unii barbati se fac

raspunzatori.

o Casatoria a încetat sa mai fie (daca a fost vreodata) conditia obligatorie pentm

o experienta sexuala normala; pentru ambele sexe, ea nu mai constituie baza

activitatii economice. Cu siguranta ca varietatea formelor de relatii sexuale si

sociale va înflori si mai mult. Casatoria si familia ramân institutii bine determi

nate, dar care trec prin framântari si presiuni majore.

IStewart Asquith si Anne Stafford,
'Families and the Future (Edinburgh,

HMSO, 1995). O analiza a problemelor
legate de copii si viitorul familiei.
Diana Gittins, The Famizv in Questioll,
(London, Macmillan, 1992). O versiune
actualizata a textului, care dezbate aspecte
de prima importanta ale vietii de familie în
societatile modeme.
Helen O'ConneU, Women and the
Famizv (London, Zed Books. 1994).

O revizuire a rolului femeilor în relatiile de
familie.

Roderick PhiUips, Entying the Knot:
A Short Histmy of Divorce (Cambridge,
Cambridge University Press, 1991). Un
studiu accesibil al istoriei divortului în
Europa si în Statele Unite.
Ann Phoenix, Young Mothers? (Cam
bridge, Polity Press, 1991). O discutie
asupra problemele mamelor adolescente
în societatea modema.
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Stim cu totii cine sunt deviantii sau cel putin asa suntem înclinati sa credem.
Deviantii sunt acei indivizi care refuza sa traiasca în confonnitate cu regulile impuse,
pe care le respecta majoritatea dintre noi. Ei sunt delincventii, violenti, consumatori
de droguri sau "oameni ai strazii", care nu se potrivesc cu ceea ce majoritatea

oamenilor ar defini drept standarde normale de acceptabilitate. Totusi, lucrurile nu'
stau deloc asa -. o lectie pe care sociologia ne-o da deseori, caci ne încurajeaza sa
privim dincolo de ceea ce este evident. Asa dupa cum vom vedea, notiunea de
deviant nu este de fapt atât de usor de definit.

Am vazut în celelalte capitole ca viata sociala umana este guvernata de reguli sau
de nonne. Activitatile noastre s-ar prabusi în haos daca nu am respecta regulile care

definesc unele tipuri de comportament ca fiind potrivite în anumite contexte si altele ca
fiind nepotrivite. Comportamentul adecvat pe sose1e, de exemplu, ar fi imposibil daca
soferii n-ar respecta regula de conducere pe partea dreapta: Aici nu exista devianti,
s-ar putea crede, poate cu exceptia soferilor sub influenta alcoolului sau imprudenti.
Însa daca se crede acest lucru, înseamna sa ne înselam. Majoritatea soferilor nu sunt
doar devianti, ci si delincventi. Caci cei mai multi dintre soferi conduc cu mult peste
limita de viteza admisa - în conditiile în eare nu apare nici o masina de politie.

Noi toti suntem confonnisti, dar încaleam si regulile. Cu totii suntem, de asemeni,
creatori de reguli. Desi soferii e posibil sa încalec legea pe autostrazi, în realitate ei
au elaborat reguli neoficiale care se suprapun peste cele legale. Atunci când limita
de viteza pe autostrada este de 120km/h, majoritatea soferilor nu merg cu mai putin
de 140 kmIh si au tendinta de a încetini doar atunci când strabat zone urbane.

De asemeni, regulile conventionale variaza în ceea ce priveste definitia
condusului imprudent. De exemplu, europenii nordici care merg cu masina în sudul
Italiei unde soferii încalca si alte reglementari de trafic, au posibilitatea de a avea o
exp'erienta care poate fi de-a dreptul înfioratoare. În Brazilia, semafoarele si alte
controale de trafic nu sunt considerate ca fiind reguli obligatorii, ddoar ca simple
sugestii. Automobilistii din Rio de Janeiro trec pe culoarea rosie a semaforului fara
sa opreasca, exceptie facând cazurile în care masina intra în intersectie. Acolo când
un drum principal se intersecteaza cu unul secundar,' soferul de pe primul dnlln
socoteste ca are prioritate, indiferent de ceea ce arata indicatoarele de trafic. Cel
care intra de pe drumul secundar trebuie sa claxoneze sau sa faca semn cu farurile
pentru a-i avertiza pe ceilalti soferi (Lul!, 1995).

Atunci când începem studiul comportamentului deviant, trebuie sa luam în
considerare ce reguli respecta si ce reguli încalca oamenii. Nimeni nu încalca toate

* Pentru ca autorul este englez, în original este "pe partea stânga" (n.t.).
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regulile, tot asa dupa cum nimeni nu se conformeaza tuturor regulilor existente.
Chiar si indivizii care par a se situa complet în afara societatii obisnuite, cum sunt
jefuitorii de banca, respecta regulile grupurilor din care fac parte. Anumite grupuri
cu o reputatie nu tocmai buna, cum sunt bandele de motociclisti, au coduri stricte de
conduita pentru membrii lor; cei care se abat de la ele sunt fie pedepsiti, fie exclusi.

STUDIUL COMPORTAMENTULUI DEVIANT

Studiul comportamentului deviant reprezinta unul dintre domeniile cele mai
interesantesi complexe ale sociologiei. Acesta ne învata ca nici unul dintre noi nu
este atât de nonnal pe cât ne-ar placea sa credem. Totodata ne ajuta sa întelegem
ca persoanele al caror comportament pare de neînteles sau straniu pot fi conside
rate fiinte rationale atunci când întelegem din ce motiv actioneaza în felul respectiv.

Studiul deviantei, asemenea altor domenii ale sociologiei, ne îndreapta atentia
catre puterea sociala si catre influenta clasei sociale - diviziul1ile dintre bogati si
saraci. Atunci când consideram devianta sau conformarea de la regulile si nornlele
sociale, trebuie întotdeauna sa avem în vedere întrebarea: "ale cui reguli?" Asa
dupa cum vom vedea, normele sociale sunt puternic influentate de divizarile de
putere si de clasa.

Ce este devianta?

:> DEVIANT A poate fi definita drept non-confonnism fata de un set dat de nonne,
care sunt acceptate de un numar semnificativ de oameni, în cadrul unei comunitati
sau a unei societati. Asa dupa cum s~a subliniat deja, nici o societate nu poate fi
împartita într-o maniera simpla între cei care deviaza de la norme si cei care se
conformeaza. În anumite ocazii, majoritatea dintre noi încalcam reguli general
acceptate de comportament. E posibil, de exemplu, ca la un moment dat sa fi comis
niste furturi minore, cum ar fi mici sterpeleli din magazine sau însusirea unor mici
obiecte de la servici - de exemplu bloc-notesuri sau pixuri - pentru uz personal.

Anvergura conceptului de devianta este foarte larga, asa cum vor arata în
câteva exemple. Miliardarul Howard Hughes si-a cladit masiva avere cu ajutorul
unui amestec de munca sustinuta, idei inventive si decizii iscusite. Din punctul
de vedere al nevoii sale de a reusi, activitatile sale s-au conformat unora dintre
valorile fundamentale din societatile occidentale, valori care pun accentul pe
dorinta de recompense materiale si de realizare a individului. Pe de alta parte, în
anumite domenii, comportamentul lui a deviat în mod, clar de la normele impuse.
El a trait ultimii sai ani de viata aproape complet izolat de lumea exterioara,
iesind extrem de rar din apartamentul sau de hotel, pe care îl transformase în
adevarata sa casa. Îsi lasase parul sa creasca extrem de lung si avea o barba
mare si neîngrijita, care îl faceau sa semene mai degraba cu un profet biblic
decât cu un prosper om de afaceri.
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Rughes a fost extrem de plin de succes, cât si extrem de deviant în compor
tamentUl sau. Ca exemplu contrastant, am putea lua cariera lui Ted Bundy. În aparenta',

felul de viata al lui Bundy era conform normelor de comportament ale unui bun
cetatean. Viata pe care a dus~o el n-a fost numai normala, ci si extrem de merituoasa.
De exemplu, el a jucat un rol activ în cadrul Samaritenilor, o asociatie care
organizeaza un serviciu telefonic tion-stop pentru persoanele disperate sau care vor
sa se sinucida. Cu toate acestea, Bundy a savârsit mai multe crime oribile. Înainte
de a-l condamna la moarte, judecatorul procesului l-a laudat pe Bundy pentru
aptitudinile sale (îsi pledase singur cauza), dar a încheiat remarcând felul în care îsi
irosise existenta. Cariera lui Bundy dovedeste ca o persoana poate parea complet
normala, în timp ce, în secret, savârseste acte de devianta extrema.

Devianta nu se refera doar la comportamentul individual; ea are În vedere si
activitatile grupurilor. O ilustrare o constituie cultul Rare Krishna, o grupare
religioasa ale carei credinte si mod de viata sunt diferite de cele ale majoritatii
oamenilor din Marea Britanie. Cultul a fost întemeiat în anii '60, când Sril Prabhupada
a venit În Qccident din India, pentru a raspândi cuvântul constiintei lui Krishna. El îsi
îndrepta mesajul îndeosebi catre tinerii care erau consumatori de droguri, proclamând
ca poti "ramâne euforic tot timpul si poti descoperi fericirea eterna" urmându-i
învataturile. Membrii cultului Rare Krishna au devenit un grup familiar spectaculos,
dansând si cântând pe strazi, în aeroporturi si în alte locuri. Ei erau tolerati de catre
majoritatea populatiei, chiar daca convingerile lor pareau excentrice.

Membrii cultului reprezinta un exemplu de subcultura devianta. Cu toate ca
numarul sau de membri a scazut, ei au avut capacitatea de a supravietui destul de
usor în cadrul societatii. Organizatia este bogata, fiind finantata de donatii de la
membri si simpatizanti. Pozitia lor se deosebeste de cea a unei alte culturi deviante,
care ar putea fi mentionata aici sub forma de contrast: cei lipsiti de o casa. Oameni

aflati într-o situatie precara din toate punctele de vedere traiesc pe strazi zi de zi,
petrecându-si timpul în parcuri sau în cladiri publice (cum sunt bibliotecile). Ei fie
dorm în aer liber, fie îsi gasesc adaposturi. Majoritatea celor fara o casa stabila duc
o existenta mizerabila, la marginea societatii.

Norme si sanctiuni

~ Toate NORMELE sociale sunt Însotite de sanctiuni care promoveaza
conformismul si protejeaza Împotriva nonconformismului. O SANCTIUNE este orice
reactie din partea unora fata de comportamentul unui individ sau al unui grup, menita
sa confere certitudine a ca persoana sau grupul respecta o anumita norma. Sanctiunile

pot fi pozitive (oferirea unor recompense pentru conformitate) sau negative (pedeapsa
pentru comportamentul non-conformist). Ele pot fi, de asemeni, oficiale si neoficiale.
Sanctiunile oficiale sunt aplicate de un grup specific de persoane sau de o agentie
pentru a avea grija de respectarea unui anumit set de nonne. Sanctiunile neoficiale
sunt reactii mai putin organizate si spontane fata de non-conformism, ca atunci când
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un student este acuzat, prin tachinare, de catre prieteni ca lucreaza prea mult sau ca
e "tocilar" daca ia hotarârea de a petrece seara studiind refuzând sa mearga la o
petrecere.

În societatile moderne, principalele tipuri de sanctiuni formale sunt cele
reprezentate de tribunale si închisori. Desigur, politia este agentia însarcinata cu
aducerea vinovatilor la proces si cu posibila încarcerare. Legile reprezinta sanctiunile
formale definite de catre guverne ca principii, pe care cetatenii lor trebuie sa le
respecte; ele sunt folosite împotriva persoanelor care nu se conformeaza. Acolo
unde exista legi, exista si delicte, pentru ca delictul poate fi definit, în cel mai simplu
mod, drept orice tip de comportament care încalca o lege.

Ramâne doar sa examinam principalele teorii care au fost dezvoltate pentru a
se interpreta si analiza devianta. Cea mai mare parte a relatarilor despre devianta
s-au bazat în special pe studii ale activitatii delictuale, care va constitui de asemeni,
scopul nostru principal.

TEORII DESPRE DELICT SI DEVIANT A

Punctul de vedere biologic

:) Unele dintre primele încercari de explicare a DELICTULUI au avut un caracter
preponderent biologic. Criminalistul italian Cesare Lombroso, care a activat în anii
1870, era de parere ca tipurile de delicventi pot fi identificate dupa forma craniului.
El era de acord cu faptul ca învatarea sociala poate influenta dezvoltarea
comportamentului criminal, dar considera majoritatea criminali10r ca fiind degenerati
din punct de vedere biologic sau cu defecte. Ideile lui Lombroso au fost discreditate
în totalitate, dar au fost sugerate în mod repetat în opinii similare. O alta metoda
populara de a se încerca demonstrarea influentei ereditatii asupra tendIntelor delictuale
era studierea arborelui genealogic. Dar acest lucru nu demonstreaza practic nimic
despre influenta ereditatii pentru ca sunt imposibil de separat influentele mostenite
de cele dobândite.

O teorie ulterioara distingea trei tipuri principale de fizic uman si sustinea ca
unul dintre ele este asociat în mod direct cu delicventa. Tipurile musculare, active
(mezomorfe) - afirma teoria - au mai multe sanse de a deveni delincventi decât
cele cu fizic fin (ectomorfe) sau personale mai solide (endomorfe) (Sheldon, 1949;
Glueck si Glueck, 1956). Astfel de opinii au fost amplu criticate. Chiar daca ar
exista o relatie globala între tipul fizic si delincventa, acest lucru nu ar arata nimic
despre influenta ereditatii. Persoanele apartinând tipului muscular pot fi atrase de
activitati delictuale pentru ca acestea ofera oportunitati pentru demonstrarea calitatilor
atletice. În plus, majoritatea studiilor în acest domeniu s-au limitat la delincventi din
scolile de corectie si exista posibilitatea ca delincventii duri, cu o înfatisare atleti ca,
sa aiba mai multe sanse de a fi trimisi în astfel de scoli decât cei cu o înfatisare
fragila si slabanogi.

191



Unii indivizi pot fi înclinati catre iritabilitate si agresivitate, iar acest lucru poate·
fi reflectat în delicvente care au ca scop atacul fizic asupra altora. Totusi nu exista

o dovada decisiva ca este mostenita în acest mod vreo trasatura de personalitate, si
chiar daca s-ar petrece acest lucru, legatura lor cu delincventa ar fi doar una
îndepartata.

Punctul de vedere psihologic

Ca si interpretarile biologice, teoriile psihologice despre delict asociaza
delincventa cu anumite tipuri de personalitate. Unele au sugerat ca în cadrul unei
minoritati de indivizi se dezvolta o personalitate imorala sau psihopata. Psihopatii
sunt firi retrase, lipsite de emotii care gasesc placere în violenta de dragul violentei.

Indivizii cu caracteristici psihopate comit într-adevar uneori delicte violente;

exista însa probleme majore legate de conceptul de psihopat. Nu este evident ca
trasaturile psihopate sunt în·mod inevitabil delictuale. Majoritatea studiilor despre
persoane considerate a poseda aceste caracteristici au fost referitoare la detinutii

condamnati, si exista tendinta ca personalitatile lor sa fie prezentate în mod negativ.
Daca descriem aceleasi trasaturi în mod pozitiv, tipul de personalitate apare complet
diferit si pare a nu exista motiv pentru care oamenii de acest fel sa fie delincventi.
Daca am cauta indivizi psihopati pentru un studiu stiintific, am putea da urmatorul
anunt (Widom si N ewman, 1985).

SUNTETI O PERSOA.1\IA AVENTUROASA?

Cercetator doreste sa contacteze oameni aventurosi, care au avut o viata incitanta,
impetuoasa. Daca sunteti genul de persoana care ar face orice pentru o provocare,
sunati oricând la 337 - xxxx.

Astfel de oameni pot fi exploratori, spioni, împatimiti ai jocurilor de noroc sau
doar plictisiti de rutina vietii cotidiene. Este posibil ca ei sa-si propuna sa savârseasca
actiunidelictuale, dar este la fel de posibil ca ei sa caute provocarea pe cai respectabile
din punct de vedere social.

Teoriile psihologice despre delincventa pot, în cel mai bun caz, sa explice doar
anumite aspecte ale delictualitatii. Cu toate ca anumiti delincventi pot poseda
caracteristici ale personalitatii distincte de cele ale restului populatiei, este extrem
de improbabil ca majoritatea delincventilor sa se afle în aceasta situatie. Exista
diferite tipuri de delicte si nu este indicat sa presupunem ca cei care le comit
împartasesc anumite caracteristici psihologice specifice. Chiar daca ne limitam la o
singura categorie de delicte, cum ar fi delictele cu violenta, sunt implicate circumstante
diferite. Unele dintre astfel de delicte sunt savârsite de indivizi singuratici, în vreme
ce altele reprezinta opera unor grupuri organizate. Pare neverosimil ca structura
psihologica a indivizilor care sunt singuratici sa aiba multe în comun cu membrii unei
bande bine constituite. Chiar daca diferentele sesizabile ar putea fi puse în legatura
cu forme de delincventa, totusi nu am putea fi siguri în privinta sensului liniei cauzalitati.

E posibil ca faptul de a ajlinge sa fie implicat în grupuri delictuale sa influenteze
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conceptia oamenilor, si e mai putin probabil ca aceasta conceptie sa produca un
comportament delictual, în primul rând.

Societate si delict: teorii sociologice

Orice evaluare satisfacatoare despre natura delictuîui trebuie sa fie sociologica,
caci ceea ce înseamna delict implica institutiile sociale ale unei societati. Unul dintre
aspectele cele mai importante, asupra caruia insista gândirea sociologica, îl reprezinta
interconexiunile dintre confonmsmul si devianta în contexte sociale diferite. Societatile
moderne contin multe subculturi diferite, iar comportamentul care se.conformeaza
nonnelor unei anumite subculturi poate fi socotit deviant în afara ei. De exemplu,
poate exista o puternica presiune asupra unui membru al unei bande de adolescenti,
de a-si dovedi valoarea furând o masina. În plus, în societate exista ample divergente
de avere si putere, care influenteaza masiv oportunitatile accesibile diferitelor grupuri.
Nu este surprinzator faptul ca, furtul si tâlharia sunt savârsite în special de catre

persoane din segmentele sarace ale populatiei; frauda si evaziunea fiscala sunt prin
definitie limitate la persoanele aflate în posturi bine remunerate.

Devianta dobândita: asociere distinctiva

Edwin H. Sutherland punea delictul în legatura cu ceea ce denumea el asociere
distinctiva (Sutherland 1949). Aceasta idee este extrem de simpla. Într-o societate
care contine o varietate de subcultwi, unele medii sociale tind sa încurajeze activitatile
ilegale, iar altele nu. Indivizii devin delincventi prin asocierea cu oameni care sunt
sustinatorii unor norme delictuale. Dupa Suherland, în marepmie comportamentul
delictual este dobândit în cadml grupurilor primare, în special în cadrul grupurilor de
aceeasi vârsta. Aceasta teorie se afla în contrast cu opinia confonn careia, diferentele
psihologice îi separa pe delincventi de ceilalti oameni, considera activitatile delictuale
ca fiind învatate exact în aceeasi maniera ca 'si cele care respecta legea, fiind
îndreptate catre aceleasi nevoi si valori. Hotii încearca sa obtina bani exact ca si
oamenii care au slujbe normale, dar aleg metode ilegale pentru a face acest lucru.

Presiunea structu raZa: anomia în calitate de cauza a delictuZui

Interpretarea delictului pe care a efectuat-o Robert K. Merton, care leaga
delicventa de alte tipuri de comportament deviant, pune accent de asemeni, pe
normalitatea delincventului (Merton, 1957). Merton s-a bazat pe conceptul de anomie
pentm a construi o teorie despre devianta care a exercitat o mare influenta. Asa
dupa cum am vazut în capitolul 1, notiunea de anomie a fost enuntata pentru prima
data de catre Emile Durkheim, unul dintre fondatorii sociologiei, care a sugerat ca
societatile modeme normale si standardele traditionale devin subminate daca nu
sunt înlocuite de altele noi. AU01uiaexista atunci când liu sunt standarde c1arepentru
a ghida comportamentul într-un anumit domeniu a vietii sociale. Durkheim era de
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parere ca, în aceste circumstante, oamenii se simt dezorientati si anxiosi; anomia
fiind, prin urmare, unul dintre factorii sociali care influenteaza predispozitia pentru
sinucidere.

Merton a redefinit conceptul de anomie pentru a face referire la presiunea la
care este supus comportamentul indivizilor, atunci când normele acceptate intra în
conflict cu realitatea sociala. În societatea americana - si, Într-o oarecare masura,
în alte societati industrializate- valorile general acceptate pun accentul pe succesul
material, iar modalitatile de a dobândi succesul se presupun a fi auto disciplina si
munca asidua. În mod corespunzator, cei care muncesc cu adevarat din greu pot
reusi, indiferent care este punctul lor de plecare în viata. În realitate aceasta idee nu
este vaIida, datorita faptului ca celor mai dezavantaj ati le sunt oferite doar oportunitati
conventionale limitate de avansare, sau nu. Totusi, cei care nu "reusesc" pot fi
condamnati pentru aparenta lor incapacitate de a realiza un produs material. În
aceasta situatie, exista o puternica presiune pentru a se încerca progresia prin orice
mijloace, legale sau ilegale. Dupa Melion, deci, devianta reprezinta un produs secundar
al inegalitati lor economice.

Merton identifica cinci reactii posibile la tensiunile dintre valorile sustinute la scara
sociala si mijloacele limitate de a le realiza. Conformistii accepta atât valorile sustinute
social cât si modalitatile conformiste de a le realiza, indiferent daca sunt sau nu încununate
de succes. Majoritatea populatiei intra în aceasta categorie. lnovatorii continua sa accepte
valorile aprobate la scara sociala, dar folosesc mijloace ilegale de a le realiza. Delincventii
care dobândesc avere prin activitati ilegale sunt exemplu pentru acest tip.

Ritualistii se conformeaza standardelor acceptate la scara sociala, cu toate ca
omit valorile continute ale acestor standarde. Regulile sunt respectate, fara a se
avea în vedere un scop clar, într-o maniera fortata. Ritualistii sunt persoane care se
dedica unor activitati rnonotone, chiar daca acestea nu au perspective pentru cariera
si nu ofera multe recompense. Retrasii au abandonat complet viziunea competitiva,
respingând astfel atât valorile dominante cât si mijloacele acceptate de realizare a
lor. Un exemplu ar fi membrii unei comunitati care se întretine singura. În sfarsit,
rebelii resping atât valorile cât si mijloacele existente, dar doresc în mod activ sa le
înlocuiasca cu 'unele noi si sa însele astfel sistemul social. În aceasta categorie intra
membrii gruparilor politice radicale.

Cercetari ulterioare au legat notiune a lui Sutherland de asociere distinctiva (ideea
ca grupul de oameni cu care se asociaza indivizii îi influenteaza înspre sau împotriva
delictului) de tipologia'lui Merton. În studiul lor consacrat bandelor de baieti
delincventi, Richard A. Cloward si Lloyd E. Ohlin (1960) sustin ca astfel de bande
apar în comunitatile subculturale unde sansele de a avea succes pe cai legale sunt
reduse, cum ar fi minoritatile etnice lipsite de drepturi. Lucrarea lor pune accentul, în
mod corect, pe legaturile dintre confonnitate si devianta. Lipsa de oportunitati pentru
succes în cadrul societatii reprezinta principalul factor care face diferenta între cei
care, se angajeaza în comportament delictual si cei care nu fac acest lucru.
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Trebuie sa fim precauti în privinta ideii ca oamenii din comunitati le sarace aspira
la acelasi nivel de succes ca si oameniibogati. Majoritatea au tendinta de a-si ajusta
aspiratiile la ceea ce ei percep ca fiind realitatea situatiei lor. Totusi, ar fi de asemenea
gresit sa presupunem ca un dezacord între aspiratii si oportunitati este doar apanajul
celor mai putin privilegiati. Exista presiuni în ceea ce priveste activitatea dclictuala si
în cadrul altor grupuri, asa dupa cum indica asa-numitele delicte ale gulerelor albe
(functionari), de frauda, delapidare si evaziune fiscala, pe care le vom studia.

Teoria etichetanta

Una dintre cele mai importante abordari în întelegerea delincventei este denumita
teorie etichetanta - cu toate ca acest termen este el însusi o etichetare pentru o
suma de idei înrudi te, si nu pentru o parere acceptata. Teoreticienii etichetm*
interpreteaza devianta nu ca pe un set de caracteristici ale indivizilor sau grupurilor,
ci ca pe un proces de interactiune Între devianti si non-devianti. În opinia lor, noi
trebuie sa descoperiin motivul pentru care anumite persoane ajung sa fie etichetate
drept "deviante" pentru a putea întelege însasi natura deviantei.

Oamenii care reprezinta forta legii si a ordinii sau care sunt capabili sa impuna
altora definitii ale moralitatii conventionale, realizeaza cea mai mare parte a
etichetarilor. Etichetarile care creeaza categorii de devianta exprima astfel structura
de putere a societatii. În general vorbind, regulile, în functie de care este definita
devianta, sunt elaborate de catre cei bogati pentru cei saraci, de catre barbati pentru
femei, de catre cei în vârsta pentru cei tineri, de majoritatile etnice pentru grupurile
minoritare. De exemplu, multi copii patrund în gradinile altora, fura fructe sau trag
chiulul de la scoala. Într-un cartier locuit de oameni bogati, aceste fapte pot fi socotite
de catre parinti, profesori si politie drept un divertisment nevinovat al copilariei. În
zonele sarace, ele pot fi considerate drept dovezi ale tendintelor catre delincventa ,
juvenila.

În momentul în care un copil este etichetat ca fiind delincvent, cI este considerat
ca fiind raufacator si sunt sanse ca el sa fie socotit, ca fiind în neregula de catre
profesori si posibilii patroni. Dupa aceea individul poate reveni la comportamentul
delictual, sporind înstrainarea fata de conventiile sociale curente. Edwin Lemeft
(1972) a numit actul initial de savârsire a unei infractiuni devianta primara. Devianta
secundara are loc atunci când individul ajunge sa accepte etichcta si se considera
ca fiind deviant. Sa-I luam ca exemplu pe Luke, care sparge vitrina unui magazin În
timp ce-si petrece scara de sâmbata în oras cu prietenii. Actul poatc fi considerat ca
fiind rezultatul accidental al unui comportament extrem de furtunos, o caracteristica
scuzabila a tinerilor. Luke ar putea scapa cu o mustrare si cu o mica amenda. Daca
el provine dintr-un mediu "respectabil", aceasta este consecinta probabila. Iar
spargerea vitrinei ramâne la nivel de deviauta primara, daca tânarul respectiv este
considerat ca fiind o persoana în regula care în aceasta împrejurare a devenit
neastâmparata. Daca, pe de alta parte, politia si tribunalul dau o condamnare cu
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___,_,----------------------------------------------------------III

o pianUl care creste în
salbaticie Cel un tufis fi ind

fO<.1rte rasp5ndita. De obicei se

fumeaza. Poate sa îi faca pe

oameni mai relaxati, mai

vorb;jreti sî mai constienti de

SlInet, gust etc, Poate provoca
confuzie, anxietate si
depresie. Nu se considera ca
provoaca dependenta,

Se poate cumpara, vinde si

consuma in mod legal de catre

adulti, Este produs 'prin

feImentatia fructelor, legumelor
sau cerealeloL Cei care

consuma se simt mai Îndrazneti

si mai relaxati. Consumarea
masiva a alcoolului conduce la

afectiuni ale stomacului si ale

Hcatului si la malnutritie, Hind

afectata judecata. Exista un
putemic I;SC de dependenta,

Forma de narcotic cel mai

frecvent necorespunzator
întrebuintata. Narcoticele
ata ca sistemul nervos,
produeând deseori o senzatie

de bine. Dupa o folosire

,repetata se poate instala

dependenta, Simptomele
renuntarii la heroina includ

dureri, tremuraturi si spasme.

Risc de infectie daca se

folosesc ace de seringa deja
întrebuintate sau nesterilizme.

Acidul Lysergic (LSD) este de
obicei luat sub fOlma de capsula;
îi face pe oameni sa vada sau sa

~uda Într-o manicrâ diferita. Nu
exista efecte secundare fizice

cunoscute, dar o experienta
nefericita poate provoca
anxietate si depresie. Drogul
ecslQsy combina efectul
stimulativ ale amfetamineior cu

versiunile efecielor LSD-ului,

Sunt Iegale, daca sunt prescrise.

Ele includ barbituricele si

tranchilizantele, care de obicei

sunt prescrise pentru calmare si

pentm somn, Multe dintre ele

duc la dependenta, Efectele

renuntarii la ele duc la anxietate,

insomnie si confuzie mentala,

Este ilegal ca magazinele sa le

vanda copiilor sub 16 ani, daca

socotesc ca îi vor inhala, Vapori
inhalati din lipici, vopseluri,
acetone etc. Se întalnese mai ales

la adolescentii între 12 si 16 ani.

Efectele includ senzatie de bine

sau de ameteala. Folosirea poate

provoca deteriorari cerebrale,

Risc de dependenta, Pune viata
în pericol datorita otravirii sau
sufocarii accidentale.

Legalitate si ilegalitate: drogurile si legea În Marea Britanie din prezent.
Consumarea drogurilor ofera o buna ilustrare a teoriei etichetante, pentru ca oamenii au În general
atitudini mai tolerante fata de alcool, de exemplu; decât fata de droguri precum cannabis-ul sau
heroina, Cu toate acestea alcoolul este un drog ca toate celelalte si provoaca multe probleme de
sanatate.

Sursa: Guardian, publicat pentru prima data În Education Guardiall, 12 noiembrie 1991, p. 2;
grafica: Paddy Allen.
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~uspendare si îl obliga pe Luke sa tina legatura cu un asistent social, incidentul ar
~utea deveni prima etapa a drumului catre devianta secundara. Procesul de "a învata
sa fii deviant" are tendinta de a fi accentuat prin chiar organizatiile care trebuie sa
:orecteze comportamentul deviant - închisorile si ospiciile.

Teoria etichetanta este importanta pentru ca începe de Ia premisa ca nici un act
::u este deIictual în mod intrinsec. Definitiile date delincventei sunt stabilite de
2atre cei putemici, prin fonnularea legilor si prin interpretarea lor de catre politie,
:ribunale si institutii de corectie. Criticii tcoriei etichetate aU'sustinut ca exista anumite
:lete care sunt complet interzise practic în toate culturile, cum ar fi crima, violul si
:âlharia. Aceasta opinie este cu siguranta incorecta; chiar si în cadrul propriei noastre
:ulturi, uciderea nu este întotdeauna socotita drept crima. În vreme de razboi, uciderea
:namicului este aprobata, iar pâna nu demult, legile din Marea Britanie nu au
,ecunoscut ca fiind viol, relatia sexuala Ia care îl obliga o femeie pe sotul ei.

Putem critica într-o maniera mai convingatoare teoria etichetanta pc alte temeiuri.
În primul rând subliniind procesul activ de ctichetare, teoreticienii etichetanti neglijeaza
;,rocesul care conduce la acte definite drept deviante. Caci etichetarea anumitor
?ctivitati drept deviante nu este complet arbitrara, diferentele de socializare, atitudini
si oportunitati influenteaza masura în care oamenii se implica într-un comportament

care are sanse de a fi etichetat drept deviant. De exemplu, copiii din medii sarace
sunt mai predispusi decât copiii mai bogati sa fure din magazine. Nu atât etichetarea
lor îi face sa fure în primul rând, cât mediul din care provin.

În al doilea rând, nu este clar daca etichetarea are drept efect sporirea
c:omportamentului deviant. CompOliamentul delictual are tendinta de a se accentua
dupa o condamnare, dar este oare acest lucru, însusi rezultatul etichetarii? Pot fi
implicati alti factori precum o interactiune sporita cu alti delincventi sau descoperirea
unor noi oportunitati delictuale.

Concluzii teoretice

. Ce am putea conchide din aceasta trecere în revista a teoriilor despre deIineventa?
Mai întâi trebuie sa ne amintim un enunt facut mai sus: chiar daca deIincventa este
doar una dintre subcatcgoriile compOliamentului deviant în ansamblu, ea acopera O

varietate atât de mare de forme de activitate - de la furatul unei ciocolate pâna la
uciderea în masa - încât este improbabil, ca am putea produce o singura teorie care
sa explice toate fonnele de comportament delictuaI.

Fiecare dintre teoriile de mai sus contribuie Ia întelegerea unor aspecte sau
tipuri de delict. Abordarile biologice si psihologice pot identifica caracteristici de
personalitate care, în anumite contexte de învatare sociala si experienta, îi predispul1
pe anumiti indivizi sa-si Îndrepte atentia asupra actelor delictuale. De exemplu, oameni
eu trasaturi care în mod normal sunt considerate psihopate pot fi reprezentati mai
mult în rândul unor categorii de delincventi vioIcnti, decât în rândurile populatiei
nonnale. Pe de cealalta parte, ei sunt totodata mai bine reprezentati în rândurile
celor care savârsesc acte de eroism sau de a-si aSllma riscuri majore.
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Contributiile teoriilor sociologice despre delincventa sunt duble. În primul rând,
aceste teorii accentueaza, Înmod corect, continuitatile dintre comportamentul delictual
si cel "respectabil". Contextele În care anumite tipuri de activitate sunt socotite ca
fiind delictuale si pasibile de pedeapsa variaza foarte mult. În al doilea rând, toate
accepta ca În activitatile delictuale contextul influenteaza fundamental angajarea
cuiva În acte delictuale sau faptul ca ajunge sa fie considerat un delincvent.

În pofida deficientelor ei, teoria etichetanta este poate cea mai des Întrebuintata
abordare a Întelegerii delincventei si a comportamentului deviant. Aceasta teorie
ne sensibilizeaza la modalitatile, În care anumite activitati ajung sa fie definite de
lege drept pasi bile de pedeapsa, relatiile de putere care formeaza atari definitii,
precum si circumstantele În care anumiti indivizi Încalca legea.

Acum, sa examinam În mod direct, natura activitatilor delictuale care au loc în
societatile moderne, acordând o atentie deosebita delincventei în Marea Britanie.

DELINCVENT A SI STATISTICI REFERITOARE LA DELICTE

Cât de des este întâlnita delincventa, în mod real, si care sunt formele cele mai
comune ale delictelor? Pentm a raspunde la aceste întrebari, putem începe prin a
studia statisticile oficiale despre delincventa. Pentru ca astfel de statistici sunt publicate
în mod frecvent, s-ar parea ca nu exista nici o dificultate în evaluarea rate lor
delincventei - dar aceasta presupunere este complet eronata. Statisticile despre
delicte si delincventa sunt probabil cele mai nesigure, dintre toate cifrele publicate în
mod oficial, referitoare la probleme sociale.

Limitarea fundamentala a statisticilor oficiale referitoare la delicte consta în

aceea ca ele cuprind doar delictele înregistrate de politie. Exista un lung sir de decizii
problematice Între un eventual delict si înregistrarea lui de catre politie (vezi figura 8.1).
Majoritatea delictelor, mai ales furturile mina re, nu sunt niciodata reclamate la politie.
Capacitatea oamenilor de a recunoaste delictele si vointa lor de a le reclama sunt
variabile. Dintre delictele care sunt aduse la cunostinta politiei, un procent dintre ele
nu sunt înregistrate în statistici; de exemplu, politia poate fi sceptica în privinta validitatii
anumitor informatii despre delictele care le sunt reclamate. Cercetarile estimeaza

ca cel putin jumatate din toate delictele .grave, inclusiv violul, jaful si atacul agravat
(atac în scopul de a produce raniri grave) nu sunt reclamate la politie.

Biroul de statistica din Statele Unite a intervievat aleatoriu oameni dintr-un

esantion de 60.000 de familii începând cu anul 1973, pentm a descoperi cât de multe
victime ale anumitor delicte exista pe parcursul ultimilor sase luni. Acest studiu, care
se numeste National Crime Survey* a confirmat faptul ca o mare parte din delictele
grave nu sunt reclamate. Reclamarca are cel mai mare procentaj pentm jaful din
magazine (86%), iar cel mai mic apartine furturilor din locuinte în valoare de sub
50 $ (15%). Pâna la Studiile Delincventei din Marea Britanie (SDMB) din 1982 si

• Studiul National despre Delincventa(n.t.).
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Figura 8.1. - Motive pentru nereclamarea delictelor (ca procent din numarul celor
-::areau fost mmiorii sau victimele unui delict si nu l-au reclamat la politie; sunt date
mai multe motive), Anglia si Tara Galilor, 1993

Nejustificativ/nici o pierdere

Politia nu poate face nimic.

Ne-am ocupat personal de
problema/nepotrivita pentru
politie

Politia n-ar fi interesata

Friea de represalii

Reclamat altor autoritati

Insuficient pentru a fi reclamat

Frica/antipatie fata de politie

Altele

4D%

Sursa: British Crime Survey, Home Office. Dupa Social Trends. 1996, p. 165.

1984, nu exista o estimare oficiala a delictelor nereclamate din Marea Britanie.

Schemele de delicte nereclamate în Marea Britanie, asa dupa cum reies din SDMB,
sunt asemanatoare cu ceea ce s-a descoperit în SUA.

Pentru aflarea adevaratelor rate ale delincventei, nu putem aduna pur si simplu,
delictelenereclamate politiei si rata oficiala fiindca practica fortelor locale de politie
În raportarea delictelor variaza. Unele raporteaza mai putine delicte decât altele, fie
din pricina ineficientei, fie din cauza ca astfel situatia arestarilor din circa lor se
prezinta mai bine. În Marea Britanie, guvernul efectueaza un Studiu General Fami
lial, la scara nationala. Studiul a inclus o Întrebare despre spargeri în 1972, 1973,
1979 si 1980. Familiilor li s-a cerut sa mentioneze toate spargerile care au avut loc în
ultimele 12 luni anterioare interviului. Studiul din 1981 a dus la concluzia ca nu exista

nici o schimbare în numarul de spargeri dintre 1972 si 1980, cu toate ca, de-a lungul
acestei perioade, statisticile oficiale britanice referitoare la delicte, bazate pe delictele
reclamate la politie, au aratat o crestere cu 50% (Bottomley si Pease, 1986, pp. 22-23).
Aparenta crestere probabil ca provine din constientizarea publica sporita a delictelor
care a condus la un numar mai mare de raportari, si din modalitatile mai eficiente de
culegere a datelor de catre politie.
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ConfOllli statisticilor referitoare la delictele rec1amate la politie, de peste jumatate

de veac, rata delincventei în Marea Britanie a crescut constant. Înainte de anii 1920,
existau mai putin de 100.000 de infractiuni îmegistrate anual în Anglia si Tara Galilor.
Acest numar ajunsese la 500.000 în 1950 si la peste 5.000.000 în 1991. În prezent,
politia îmegistreaza anual peste noua infractiuni la suta de locuitori. Irlanda de Nord
poate fi asociata cu un nivel mai ridicat de violenta terorista, dar acolo nivelul de
ansamblu al delincventei, conform statisticilor politiei, este cu mult sub cel din Anglia
si Tara Galilor, cu doar patru infractiuni la suta de locuitori (vezi figura 8.2.). În
termenii statistici lor oriticiale, delictele violente au sporit considerabil în ultimii 20 de

ani. Dateie Studiului Delincventei din Marea Britanie sugereaza totodata ca, din
1981 pâna în 1991, delictelereferitoare la proprietate au crescut cu 95%, în timp ce
delictele împotriva persoanei au sporit cu 21%. Se pare ca exista o corelatie destul
de strânsa Între atari cresteri ale delincventei si sporirea ratei somajului masculin.
Tinerii someri între 16 si 29 de ani, sunt reprezentati în privinta ambelor categorii de
delincventa. Analiza regionala aduce un sprijin suplimentar pentru aceasta conexiune.
Principalele concentrari de somaj din tara, cum ar fi Merseyside, Greater Manchester,

West Midlands, South Wales si Greater Londqn reprezinta de asemeni, focare de
delincventa (Wells, 1995).

Figura 8.2. - Infractiuni declarate înregistrate de politie la suta de locuitori,
1951-1994
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Sursa: Home Oftice; Royal Ulter Constabulary. Dupa Social Trends, p. 159.
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Noul realism de stânga

Multa vreme numerosi criminalisti, îndeosebi cei cu înclinatie liberala sau de
stânga, qU fost tentati sa minimalizeze impOlianta cresterilor ratelor oficiale ale
delincventei. Ei au aratat ca mass media a creat publicului 6 neliniste inutila în privinta
acestei probleme sau au sustinut ca, cele mai multe delicte reprezinta o fonna mascata
de protest împotriva inegalitatii ~ cam ceea ce ar putea sugera schema anomiei a lui
Merton. Noul realism de stânga, asociat îndeosebi operei lui Jack Young, s-a îndepaliat
de aceasta pozitie (Young, 1988).

Noul realism de stânga afinna ca a avut loc realmente o sporire a delincventei
si ca publicul are dreptate sa fie îngrijorat de acest lucru. Pe linia aceasta, abordarea
atrage atentia asupra victimelordelincventei, în loc sa se preocupe de cei care
savârsesc actele delictuale. Se sustine ca studiile despre victime ofera o imagine
vaIida a raspândirii delincventei decât statisticile oficiale cât si decât Studiul
Delincventei din Marea Britanie (Evans, 1992). Young afirma ca, cercetarile
referitoare Ia victime dovedesc ca politia pierde batalia cu delincventa, îndeosebi în
zonele sarace din marile orase (pentru material suplimentar despre marile orase si
problemele lor, vezi capitolul 17, "Orasele si dezvoltarea urbanismului modem").
Delincventa de strada, inclusiv delictc1e violente de diverse tipuri, comertul cu droguri
si vandalismul au crescut vertiginos.

Abordarea se sprijina pe opiniile Melion, Cloward, Ohlin si altii, sugerâhd ca, în
zonele din marile orase, se dezvolta subculturi infractionale. Aceste subculturi nu
deriva din saracie ca atare, ci din lipsa includerii în societate, în ansamblu. Gmpurile
de tineri delincventi, de exemplu, savârsesc faptele la marginea "societatii
respectabile" si se lupta cu ea. Faptul ca ratele delincventei savârsite de negri au
crescut în ultimii ani este motivat prin aceea ca politica de integrare rasiala a esuat.

Criticii acestei abordari accepta importanta accentului pus pe victimizare. Totusi,
ei subliniaza ca perceptiapublica a delincventei se întemeiaza deseori pe stereotipuri 
pe imagini false. Noul realism de stânga ar putea sprijini în mod neintentionat
stereotipul: negm = delincvent. Abordarea a fost de asemeni, criticata pentru ca
îndreapta atentia spre victima într-o prea mare masura. Este nevoie de o explorare
el experientelor atât ale victimei, cât si ale lnfractomlui (Hughes, 1991).

Omucidereasi alte delicte violente

Om uciderea

Rata omuciderilor (crimelor) este probabil cea mai exacta dintre statisticile
delictuale. Totusi, chiar si 1n acest caz exista dificultati. Pentru ca un deces sa fie
catalogat drept crima, trebuie stiut ce anume s-a petrecut. Aceasta înseamna de
obicei ca trebuie gasit un cadavru; putine decese in care corpul ramâne nedescoperit
sunt clasificate drept omucideri. În cazul în care corpul este localizat, va exista
suspiciunea de crima, daca exista circumstante care sa indice ca moartea a fost
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"nenaturala" - cum ar fi vânatai grave sau rani ale cutiei craniene. În momentul în
care se intenteaza proces unei persoane, se poate hotarî daca acuzatul s-a facU!

. vinovat de omor prin imprudenta (a ucis o alta persoana în mod neintentionat, dar
ilegal), si nu de crima (figura 8:3).

Figura 8.3. - Diferite modalitati de înregistrare a unui deces în statisticile referitoare
la delincventa

Verdictul - omor din

culpa cu circumstante
atenuante

Decesul nu a fost

înregistrat

Nu

D I Clasificareaa ulterioara a decesului INu

drept crima

Clasiticarea initiala a decesului
unei persoane ca fiind o crima

D 1 Verdictul ~ omor
a prin imprudenta

(accidental)

N I Decesul continua
u sa fie privit ca o

crima

Înregistrarea faptasului
drept criminal prin

imprudenta

Nici o înregistrare
ulterioara

Înregistrarea faptasului
drept criminal ,

Înregistrarea faptasului
drept criminal din culpa

Moartea persoanei "înlo
cuita" din statisticile

referitoare la criminalitate

Sursa: A.R. Bottomley si K. Pe ase, Crime and Punishment: lnterpreting the, Data (Open University
Press 1986), p. 9.

Statisticile publice despre sanatate, bazate pe rapoartele medicilor legisti, ofera
o modalitate de masurare a ratei omuciderilor care este mai mult sau mai putin
independenta de rapoartele politiei. Aceste rapoarte nu sunt exacte în Întregime,
având În vedere ca 1egistii pot considera în mod eronat ca o omucidere este un
accident, sau pot cataloga eronat o omucidere drept sinucidere. Totusi, atari statistici
sunt de obicei apropiate de ratele omuciderilor din rapoartele politiei, sugerând ca
acestea ar putea fi de fapt destul de precise.

Delincventa violenta în SUA

Nimeni nu contesta un fenomen dat la iveala de statisticile referitoare la delicte 

nivelul extrem de ridicat al delicventei violente din Statele Unite, În comparatie cu
alte tari industrializate, inclusiv Marea Britanie (cu toate ca nu în comparatie cu
anumite tari din Lumea a Treia - vezi tabelul 8.1). În Detroit, care are o populatie de
peste un rriilion si jumatate de locuitori, au loc mai multe crime raportate decât În
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întreaga Marea Britanie, care are o populatie de 58 de milioane de locuitori. Privite
în acest context, Statele Unite reprezinta o cultura în care se folosesc delictele
violente. Care este motivul acestei stari de lucruri?

Raspunsul consta în disponibilitatea de utilizare a pistoalelor si a altor arme de
foc. Acest lucru este cu siguranta relevant, dar nu poate constitui în sine un raspuns
complet. Elvetia detine rate extrem de scazute ale delincventei violente, desi armele
de foc sunt foarte accesibile: toti barbatii sunt membri ai armatei cetatenesti si îsi tin
annele acasa, inclusiv pusti, pistoale si câteodata alte arme automate, plus munitia.
Pennisele de port arma sunt usor de obtinut (Clinard, 1978). Cea mai verosimila
explicatie a nivelului ridicat al delincventei violente în Statele Unite reprezinta o
combinatie între maniera facila de procurare a armelor de foc, influenta generala a
"traditiei de frontiera" si existenta subculturilor de violenta în marile orase. Violenta
practicata de oamenii care locuiesc în regiunile de frontiera si de catre vigilantes'
reprezinta o parte a istoriei americane care merita consideratie. Unele dintre primele
zone de imigranti întemeiate în orase si-au dezvoltat propriile lor maniere neoficiale
de control al vecinatatii sociale, sustinute prin violenta sau amenintarea cu violerita.
Tinerii din comunitatile de negri sau de hispanici si-au dezvoltat în mod asemanator
subculturi exprimate prin barbatie si onoare însotite de ritualuri violente.

Tabel 8.1. Tari cu rate ridicate < ale criminalitatii (nllmere pentru
100.000 de locuitori, bazatepedatldepolitiei), 1990

1. Bahamas

2. Filipine
3. Guatema1a
4. Jamaica
5. Botswana
6. Zimbabwe
7. Peru
8. Barbados
9. Sri Lanka

10. Malta

11. Paraguay
12. Thailanda
13. Statele Unite
14. Fosta Uniune Sovietica

15. Trinidad- Tobago
16. Papua Noua Guinee
17. Suedia
18. Taiwan

19. Marea Britanie

52,61
30,12
27,40
20,85
19,50
17,88
12,01
11,67
11,60
10,44
10,00
9,50
9,40
8,67
8,42
7,78
7,02
6,40
6,00

Sursa: The economist, The Pocket World in Figures (Profile Books Ldt., 1996 p. 81.)

• Membrii ai unui grup organizat în afara autoritatii 1ega1epentru a pastra ordinea si a pedepsi
faradelegea datorita faptului ca agentiile de aplicare a legii nu exista sau sunt considerate a fi insuficiente (n.t.).
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Este important sa observam caracterul relativ uman al multor delicte violente.
Majoritatea atacurilor si a omuciderilor au foarte putin în comun cu actele sângeroase
si violente ale pistolarilor care sunt scoase în relief de catre mediile de infonnare.
Crimele au loc, în general, în contextul familiei si altor relatii interpersonale. Ele sum
mult mai frecvent savârsite de oameni aflati sub influenta alcoolului, decât a drogurilor
lucru care mi surprinde, având în vedere larga raspândire a consumului de alcool.

Un procent substantial de omucider'i sunt "grabite de victime" - victima initiaza
izbucnirea fatala, tacând primul pas amenintator sau lovind prima. În cercetarea lui
Wolfgang, despre S.U.A., apar multe exemple, care au atras initial atentia asupra
fenomenului. De exemplu: ,,0 victima s-a înfuriat atunci când cel care va deveni
asasinulei a cerut banii pe care victima îi datora. Victimil a pus mâna pe o secure si
s-a îndreptat catre creditor, care a scos un cutit si a înjunghiat-o" (Wolfgang 1958,
p. 253; vezi de asemeni Campbell si Gibbs, 1986).

Dar ce li se întâmpla celor care sunt condamnati pentru crime? Rasplata pentru
crime se limiteaza la pedeapsa. Cea mai raspândita forma de pedeapsa pentru
crima în prezent, este închisoarea (cu toate ca pentru delictele minore se obisnuieste
amendarea).

ÎNCHISORILKSI PEDEAPSA

Schimbari ale.modalitatilor de pedepsire

Înainte de începutul secolului al XIX-lea, închisoarea era rareori folosita pentru
pedepsirea delictelor. Majoritatea oraselor, indiferent de marime, aveau o închisoare
locala, dar de obicei acestea erau extrem de mici si nu aveau posibilitatea de a
gazdui mai mult de trei sau patru detinuti în acelasi timp. Ele erau folosite pentru a-i
"racori" pe betivi peste noapte sau în mod ocazional, drept locuri în care persoanele

acuzate asteptau procesul. În orasele mari din Europa, existau închisori de diferite
dimensiuni; majoritatea celor înearcerati acolo erau criminali ce-si primisera
condmlli1area si îsi asteptau executia. Aceste institutii erau extrem de diferite de
închisorile în numar mare, care au fost construite dupa începutul secolului al XIX-lea.
Disciplina îIi închisoare era laxa sau inexistenta. Câteodata, cei care urmau sa fie
executati erau vârâti în temnite si vedeau terlli1icerul doar înainte de a fi dusi la
executie, dar cel mai adesea atmosfera de închisoare era uimitor de libera si de
relaxata, conform standardelor moderne.

Jonathan Atholl, care a studiat istoria delincventei, a descris viata la Newgate,
una dintre cele mai vechi închisori londoneze. Era un loc animat, zgomotos, plin de
vizitatori în cea mai mare parte a zilei. În 1790, unul dintre condamnati a organizat în
închisoare un bal, ceea ce pare a nu fi fost un eveniment neobisnuit. "Ceaiul a fost
servit la ora 4 p.m. cu muzica de viori si flaute, dupa care participantii au dansat
pâna la 8 p.m., când a fost servita o supa rece. Petrecerea a luat sfârsit la ora 9, ora
obisnuita de închidere a Închisorii (Atholl, 1954, p. 66). Pâna în secolul al XIX-lea,
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principalele fonne de pedepsire a delictelor erau punerea în butuci, biciuirea,

însemnarea cu fierul rosu sau spânzuratoarea. Aceste pedepse erau executate de
obicei în public, iar asistenta era numeroasa. Unele executii atrageau mii de oameni
curiosi. Detinutii care urmau sa fie spânzurati aveau posibilitatea de a tine discursuri,
de a-si justifica actiunile sau de a-si sustine nevinovatia. Multimea ovationa, huiduia
sau fluiera, dupa felul cum era impresionata de ceea ce sustinea acuzatul.

Închisorile modeme îsi trag originile nu din puscarii1e si temnitele trecutului, ci
din azilele de saraci. Acestea fiintau înca din secolul al XVII-lea în majoritatea
tarilor europene, si fusesera întemeiate în timpul perioadei în care feudalismul se
destrama; multi muncitori agricoli nu mai puteau sa lucreze pamântul, asadar deveneau
vagabonzi. În aziluri li se oferea mâncare, dar erau obligati sa-si petreaca cea mai
mare parte a timpului în institutie si sa munceasca din greu. Totusi, azilurile au devenit
si locuri în care erau intemate si alte grupuri daca nu avea cine sa-i îngrijeasca în
exterior: bolnavi, batrâni, debili mentali si bolnavi psihic.

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, închisorile, azilurile si spitalele au devenit
din ce în ce mai distinctc, unele fata de altele. Refonnatorii obiectau fata depedepsele
traditionale, cOI1siderândprivarea de libertate o modalitate mai eficienta de rezolvare
a activitatilor delictuale. Crima este socotita drept cel mai serios delict, iar dreptul la
libeliate individuala s-a dezvoltat în cadrul sistemului politic mai larg: caci a ucide o
alta persoana reprezinta cel mai grav atac asupra drepturilor respectivei persoane.
Pentru ca, închisorile se presupune a ca au efectul de a-i nemultumi pe delincventi cu
regulile severe ale disciplinei si confonnismului, ideea de a pedepsi oameni în public
a disparut în mod sistematic.

Închisorile si implicarea morala I
Detentia reprezinta o modalitate de a-i pedepsi de raufacatori si de a-i apara pe

cetateni de acestia. Dar principiul care sta la baza sistemului penitenciar este acela
de "ameliorare" a individului, pentru a juca un rol adecvat în societate. Au oare
închisorile acest etect asupra celor Încarcerati acolo pentru anumite perioade ode
timp? EVldenta sugereaza cu tarie ca raspunsul este negativ.

În general, detinutii nu mai sunt maltratati, dupa cum se obisnuia odinioara - cu
toate ca aplicarea batailor mai este valabila, chiar si în închisorile de femei (asa cum
se va arata mai jos). Cu toate acestea, detinutii sufera de multe alte tipuri de privatiune.
Ei sunt lipsiti nu numai de libertate, ci si de un venit adecvat, de tovarasia familiilor
lor si a prietenilor, de relatii heterosexuale, de hainele lor si de alte obiecte personale.
Frecvent, ei traiesc în conditii de supraaglomerare, trebuie sa accepte proceduri
disciplinare stricte si înregimentarea vietilor lor cotidiene.

Traiul În aceste conditii are tendinta de a crea o prapastie între puscariasi si
socictatea de afara, neajustându-le astfel comportamentul la nonne1e societatii.
Detinutii trebuie sa se obisnuiasca cu unl11ediu complet deosebit de cel "de afara",
iar obisnuintele si atitudinile pe care le învata în închisoare reprezinta destul de des,
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exact opusul celor pe care ar trebui sa le dobândeasca. De exemplu, ei pot ajunge s~
fie împotriva cetatenilor obisnuiti, pot Învata sa accepte violenta ca fiind nonnala, p(:
initia contacte cu delincventi înraiti, pe care le vor pastra dupa eliberare, si pot dobânc.:
abilitati delictuale despre care stiau foarte putin înainte. Prin urmare, nu este u:
lucru surprinzator ca ratele recidivei - încalcari repetate ale legii de catre cei car;:
au mai fost la închisoare - sunt nelinistitor de ridicate. Peste 60% dintre barbat::
care au fosteliberati dupa ce au efectuat condarllilari în Marea Britarlie slmt rearesta,:
pe parcursul a patru ani de la savârsirea delictelor initiale. Rata reala a reincakari:
legii este probabil mai mare decât aceasta cifra, având în vedere ca unii dintre ce:
care se întorc la activitatile delictuale nu sunt prinsi.

Cu toate ca închisorile nu par sa reuseasca în reabilitarea detinutilor, este posibii
ca ele sa-i împiedice sa mai savârseasca delicte. Desi cei care se afla deja la închisoare
nu sunt împiedicati, neplacerile vietii de închisoare îi poate împiedica pe altii. Aceasta
este o problema aproape nerezolvabila pentru cei care se ocupa cu reformarea
sistemului penitenciar. A face din închisori niste locuri complet neplacute pentru
cei care locuiesc acolo ajuta probabil la împiedicarea potentialilor infractori, dar
face ca scopurile de reabilitare ale închisorilor sa fie extrem de greu de atins. Cu cât
sunt mai indulgente conditiile din închisoare, cu atât detentia îsi pierde din efectul de
descurajare.

Protestul în închisoare si alternativele detentiei

Înprezent Închisorile din Marea Britanie, la fel ca cele din majoritatea celorlalte
societati industrializate, sunt extrem de suprapopulate (pentru populatia din închisori,
vezi figura 8.4). Având în vedere ca detentia nu reabiliteaza în majoritatea cazurilor, de
ce sa nu avem în vedere altemative la detentie ca modalitate de a face fata delincventei?
Mai multe altemative fie sunt deja In uz, fie sunt avute în vedere În diverse tari.

Figura 8.4. - Populatia din inchisori in Comunitatea Europeana (la 100.000 de
locuitori), 1992

Portugalia
Marea Britanie

Luxemburg

Spania

Franta
Italia

Germaniq
Belgia
Danemarca

Republica Irlanda
. Grecia

Olanda

o 25 50 75 100
Sursa: Consiliul Europei. Ministerul de Inteme Britanic. Dupa Social Trends, 1995, tabelul 9.27.
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Una dintre ele este supravegherea în cadrul comunitatii, incluzând eliberarea
de proba, eliberarea conditionata si eliberarea pe cautiune. Deja, în Marea
Britanie, exista mai multe persoane care au fost condamnate pentru delicte si care
nu sunt în închisoare, ci eliberate de proba sau conditionat. Eliberarea de proba este
larg raspândita ca modalitate de rezolvare a delictelor minore; acest lucru înseamna
ca o persoana trebuie sa aiba "o comportare buna" pentru o anumita perioada si sa
se prezinte în mod regulat la autoritati. La sfârsitul acestei perioade procesul este
închis. Eliberarea conditionata reprezinta o reducere a duratei pedepsei, oferita ca
recompensa pentru buna purtare a individului în închisoare. Eliberarea pe cautiune,
folosita des în SUA, ofera posibilitatea ca în asteptarea procesului, înaintede stabilirea
crimei sau a nevinovatiei, oamenii sa poata sta în afara închisorii, sub o stricta
supraveghere.

a alta alternativa este diversiunea, care se refera' la programe care îl
detumeaza complet pe individ de la tribunale. Majoritatea programelor existente,
la fel de des folosite în diverse tari, se refera la infractorii primari sau minori. Cu
ajutorul unui asistent de deturnare, delincventul începe prin a-si accepta
responsabilitatea pentru respectiva fapta, apoi se gândeste ce anume poate fi
facut în replica. Ideea este aceea de a reduce vina si urmarea, si de a planifica în
mod pozitiv reabilitatea.

Exista multe alte posibilitati, inclusiv ordine de munca în serviciul comunitatii,
înlocuirea pedep,selor cu amenzi ca.re trebuie platite; despagubiri oferite de, ,

faptuitor victimei, în bani sau servicii; programf\ de reconciliere vic/ima:faptas;
comunitati terapeutice, si permise de absenta temporara, care ofera posibilitatea
detinutilor sa petreaca timpul în afara închisorii. Unii au sustinut ca închisorile ar

trebui desfiintate. Din punct de vedere istoric, asa dupa cmn am remarcat anterior,
ele reprezinta o inventie relativ noua, si nu au functionat niciodata bine din punctul de
vedere al principalelor lor obiective. Probabil însa, ca majoritatea tarilor vor mentine
detentia, dar o vor alterna cu o gama de alte optiuni (Vass, 1990).

Pedeapsa cu moartea

Din momentul în care condamnarea la închisoare a devenit principala forma de
pedepsire a delictelor, pedeapsa cu moartea a fost din ce în ce mai controversata.
Pentru majoritatea refonnatorilor, executarea unor oameni pentru crime parea un
lucru barbar. În plus, acolo unde se practica pedeapsa cu moartea, ulterior sunt
imposibil de corectat cazurile de nedreptate, daca ar iesi la iveala dovezi care sa
indice fa.ptul ca un individ a fost condamnat pe nedrept.

Statele Unite sunt aproape singura tara occidentala în care se aplica pedeapsa
cu moartea. De fapt, aceasta pedeapsa a fost abolita de Catre Cmiea Suprema în
1972, dar a fost reintrodusa î111976. Numarul de persoane condamnate la moarte
creste de la an la an, dar pâna acum recursurile si alti factori au limitat procentajul
celor executati.
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METODE FOLOSITE PENTRU EXECUTAREA

CONDAMNA TILOR LA MOARTE

Metoda: electrocutarea
Folosita în: 12 state din SUA

Ce se întâmpla: Detinutul este. legat de un
scaun. Pe cap si pe picioare sunt aplicati
electrozi si se da drumul curentului,

descarcându-se Între 1500si 2000 de volti În
corpul condamnatuluL

Metoda: camera de gazare.
Folosita în: cinci state din SUA

Ce se întâmpla: este azvârlita o pastila de
cianura Într-un l"ecipient cu acid sulfuric, care
este plasat sub scaunul victimei. Un gaz
mortal umple apoi camel"a ermetica, lasând
trupul prada convulsiilor.

Metoda: injectie mortala

Folosita în: treizeci si doua de state din SUA
Ce se întâmpla: sunt injectate produse
chimice mortale; multe state folosesc un

anestezic care adoarme detinutul, apoi un
relaxant muscular care opreste functionarea
plamânilor, si un agent final care blocheaza
inima.

Metoda: spânzuratoarea
Folosita În: Iran, Irak, Afganistan, Jamaica,
Japonia, Malaysia, patru state din SUA
Ce se întâmpla: este petrecut împrejurul
gâtului un streang. în podea, sub picioare,
este deschisa o trapa, iar greutatea corpului

disloca vertebrele superioare ale gâtuI:.::
Maduva spinarii se desprinde de creier, i::.:

inima se opreste. în cazul în care cader",::.

este prea scurta, detinutul estesugrum::.'
treptat; daca e prea lunga, capul poate "
smuls.

Metoda: lapidare
Folosita în: Iran

Ce se întâmpla: Publicul este invitat 52

amnce cu pietre, dar nu are voie sa aleag2.

proiectile prea mici (s-ar putea sa fie
ineficiente) sau prea mari (ar putea ucide din
primele lovituri).

Metoda: pluton de executie
Folosita în: Indonezia, Iran, Irak, Nigeria.
Taiwan, doua state din SUA

Ce se întâmpla: detinutul este legat de un
scaun si i se pune o cagula pe cap, cu o tinta
de tir prinsa pe piept. Cinci tragatori de elita,
dintl'e care u'nul are gloante oarbe, deschid
fo,cul.

Metoda: decapitare
Folosita în:'Arabia Saudita

Ce se întâmpla: capul este despartit de trup
cu ajutoml unei sabii. Lama trebuie sa reteze

maduva spinarii, provocând inconstienta
datorita socului medular, dar e posibil sa fie
nevoie de mai multe lovituri.

Sursa: Amnesty International. Harta dupa Arbie Jones, "Sentenced to death", Cosmopolitan, martie
1996, p. 17.
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În diferite alte tari exista o presiune exercitata de public pentru a se re introduc .
pedeapsa cu moartea, cel putin pentru anumite tipuri de crima (cum ar fi terorism:.:
sau uciderea unui politist). În Marea Britanie, sondajele de opinie dovedesc, în mc ~
consecvent, ca majoritatea populatiei ar dori sa fie reintrodusa pedeapsa cu moarte~
Numerosi membri ai opiniei publice sunt de parere ca amenintarea cu executia:
împiedica pe potentialii ucigasi sa savârseasca fapte dar, desi discutiile continui.
dovezile sunt insuficiente pentru a veni în sprijinul acestei idei. Tarile care au aboL
pedeapsa cu moartea nu au rate ale omuciderilor considerabil mai mari decât înainte
Cu toate ca Statele Unite mentin pedeapsa cu moartea, ratele omuciderilor în SL.:.
sunt cele mai ridicate din lumea industrializata.

Desigur, puterea sentimentului public referitor la acest aspect poate reflec
atitudini înclinate catre pedepsire, si mai putin faptul ca, pedeapsa cu moartea est:
ceva care descurajeaza prin intimidare. Lumea poate socoti ca, cineva care ia viaTc
lmei alte persoane ar trebui pedepsit la fel. O parere alternativa este aceea ca:
societate greseste din punct de vedere moral daca îsi trimite la rnoarte cetateni:
indiferent de crima comisa. Cea de-a doua opinie, împreuna cu lipsa efectuh:
descurajant, este cea care i-a încurajat pe cei mai multi legiuitori occidentali în aceast'
directie.

GEN SI DELINCVENT A

Asemenea altor domenii ale sociologiei, studiile decriminologie au ignorat Îr.
mod traditional jumatate din numarul populatiei. Multe manuale de criminologie IL
contin înca practic nimic despre femei, cu exceptia unor sectiuni referitoare la viol s:

la prostitutie, iar majoritatea teoriilor despre devianta neglijeaza, În mod asemanator.
aproape complet femeile. Un exemplu îl constituie raportul lui Merton referitor 1::
structura sociala si la anomie. "Presiunea dea reusi" se presupune ca afecteaza pe
oricine în societatile modeme. În mod logic, se poate sustine prin urmare, ca femeile
ar trebui sa figureze, iesind mai mult în evidenta decât barbatii, în diferitele categori:
de devianta identificate de catre Merton, inclusiv crima, având în vedere ca existi.
mai putine oportunitati pentru femei de a "trece la fapte" decât pentru barbati. Ce:

toate acestea, ratele criminalitatii în rândul femeilor sunt - sau par a fi ~ mai scazute
Chiar daca, din anumite motive femeile sunt mai putin înclinate sa participe la activitat:
deviante decât barbatii, acest lucru nu constituie o justificare pentru faptul ca n..:
sunt luate în considerare.

Rate ale delincventei masculine sifeminine

Statisticile referitoare la gen si delincventa sunt surprinzatoare. De exemplu.
exista un enonn dezechilibru înraportul dintre barbatii si femeile aflate în închisoare.
nu numai în Marea Britanie, ci în toate tarile industrializate. Femeile alcatuiesc doar
aproximativ 3% din populatia britanica din închisori. Exista, de asemeni, contraste
între tipurile de infractiuni pe care le comit barbatii si femeile, cel putin asa dupa cum
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indica statisticile oficiale (vezi tabelul 8.2). Infractiunile savârsite de femei rareori
implica violenta, si sunt aproape în totalitate de mica amploare. Furturi marunte
precum sustragerea din magazine si încalcari ale ordinii publice precum starea de
ebrietate si prostitutia, reprezinta delicte tipic feminine (Flowers, 1987).

Desigur, se poate întâmpla ca adevarata diferenta pe genuri dintre ratele
delincventei sa fie mai mica decât o indica statisticile oficiale. De exemplu, politia si alti
functionari le pot considera pe femeile care încalca legea ca fiind mai putin periculoase
decât barbatii si pot lasa nepedepsite activitati pentru care barbatii ar fi fost arestati.
Studiile despre victimizare ofera o modalitate de verificare a lU1eiatari posibilitati. Într-un
studiu efectuat în Statele Unite, materialele Studiului despre Delincventa Nationala din
1976 au fost comparate cu statisticile F.B.I. pentru a se descoperi daca exista vreo
divergenta din punctul de vedere al procentului de femei implicate în activitati delictuale
!Hindelang et al., 1978). În privinta delictelor grave comise de catre femei s-au
Jescoperit putine variatii, statisticile F.RI. aratând de fapt procente oarecum mai
nari decât studiul. S-a afinnat de catre anumiti observatori, ca procentajul de femei
~mplicate În delicte "masculine", cum ar fi jaful armat, este posibil sa creasca, dar nu
exista o dovada limpede a unei atari tendinte.

Singurul delict, pentru care rata de condamnari în rândul femeilor este aproximativ
;;gala cu cea de condamnari a barbatilor îl reprezinta furtul din magazine. Unii au
sustinut ca aceasta arata ca femeile se implica în activitati deIictuale atunci când se afla
~ntr-uncontext "public" -la cumparaturi - si mai putin într-unul domestic. Cu alte
:uvinte, atunci când oportunitatea de a savârsi delicte este aproximativ egala Între
)arbati si femei, este probabil ca delictele se vor împarti aproximativ în mod egal.
Totusi, au existat putine investigatii care sa compare ratele de furturi din magazine
savârsite de barbati cu cele savârsite de femei, iar pentru mOIDentaceasta concluzie
~rebuie sa ramâna oarecum speculativa (Buckle si Farrington, 1984).

Tabel 8.2. Infractori{emer sibarbati. declarativinovati.cftttribunale,
c(ltalogati dupa tipuldedelict, Ilngli(l si Tara (ialilor ,1993

FemeiBarbati

Delicte pasibile de urmarire judiciara

Nos (000)'VoNos (000)'Vo

Violenta împotriva persoanei

3,48,735,591,3
Delicte sexuale

0,12,04,398,0

Furt prin efractie

\,02,539,297,5
Jaf

0,35,94,894,1

Furt si comert cu bunuri furate
22,118,299,581,8

Frauda si fals
3,922,313,677,7

Deteriorare deiictua1a
0,88,58,691,5

Infractiuni legate de droguri
2,09,119,990,9

Altele (cu exceptia infractiunilor rutiere)

3,69,534,290,5

Infractiuni rutiere
0,54,610,395,4

Total

37,712,3269,987,7

Sursa: Home Office, 1993. Dupa SociolOg)' Revint', septembrie] 995 (Philip Allan Publishers) p. 4.
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Fetele din banda

Exista putine lucruri referitoare la membrele bandelor de tineri sau la bandele
feminine care exista. S-au scris numeroase relatari despre grupurile de baieti "din
coltul strazii" si despre bandele masculine, dar în cadrul acestor studii femeile sunt
mai putin mentionate. Însa Anne Campbell a studiat fetele din bandele de strada din
New York (Cambell, 1986a).Ea a ales pentru a studia pe larg trei bande: una era
mixta din punct de vedere etnic, alta era ,portoricana, iar cea de-a treia de culoare.
Vârstele membrelor variau de la 15 la 30 de ani. Carilpbell a petrecut sase luni traind
cu fiecare banda, concentrându-si atentia îndeosebi asupra sefilor bandei.

Connie era seful bandei "Sandman Ladies", un grup feminin asociat cu "Sand
man Bikers", o banda condusa de catre sotul ei. În momentul studiului, ea avea 30
de ani, si conducea o banda mixta alcatuita din hispanici si negri în Harlem, New
York. Principala sursa de venit a membrilor bandei "Sandman Bik;ers" o reprezenta
comertul de droguri. Banda se afla Într-o veche disputa cu "The Chosen Ones", o
banda feminina de la periferia Manhattan-ului. Cele care intrau în banda "Sandman
Ladies" trebuia sa-si dovedeasca aptitudinile de lupta; acceptarea era decisa de
Connie, care initial judeca daca o anumita fata putea sa "tina aproape" pentru o
perioada de Încercare, si daca ulterior ea va primi "galoane" (însemne). Connie
avea întotdeauna asupra ei un cutit cu buton, si poseda de asemeni, o anna de foc.
Disputele care implicau lupte fizice reprezentau o preocupare la fel de constanta a
bandei feminine ca si a celei masculine.

"Weeza and the Sex Girls" erau o banda alcatuita din hispanici, având o sectiune
masculina si una feminina. Weeza care era analfabeta, si nu-si cunostea vârsta cu
precizie - care probabil era de 26 de ani. Când banda se afla la apogeul ei, cuprindea
mai mult de 50 de membre. Femeile cultivau reputatia de duritate fizica; luptele si

bataile fiind fapte obisnuite. Membrii barbati ai bandei le admirau pe femei pentru
acest lucru, cu toate ca în alte privinte încurajau rolurile traditionale ale acestora,
precum îngrijirea copiilor, gatitul si cusutul.

Cel de-al treilea grup studiat a fost "The Five Percent Nation", care, era o
organizatie religioasa de culoare. Membrii acesteia considerau ca 10% din populatie
exploateaza 85% din populatie, ceilalti 5% fiind credinciosi iluminati ai Islamului,
care au datoria de a-i educa pe negri. Politia i-a considerat pe cei din "The Five
Percent Nation" drept o banda de strada. Persoana asupra careia Campbell si-a
concentrat atentia, Sun-Africa, renuntase Ia ceea ce ea numea "numele dat de
guvern". Ca si în cazul altor grupuri, ea si alte membre ale bandei luau parte la lupte.
Membrele grupului fusesera arestate pentru tâlharie, detinere de arme periculoase,
jafsi furt din masini.

În cadrul unui alt studiu, Campbell a intervievat fete de vârsta scolara din clasa
muncitoare. Ea a descoperit ca este o activitate pe care acestea o practicau mai des
decât se credea de obicei (Campbell, 1986b). Aproape toate cele pe care le studiase
recunoscusera ca fusesera implicate într-o lupta; un sfert fusesera implicate în mai
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mult de sase lupte. Majoritatea au respins afim1atia:"Cred ca bataile sunt numai
pentm baieti".

În anii 1990, fetele au început sa faca parte din bandele de cartier americane
Într-un numar mare. Ele au descoperit un sentiment altlliui statut aparte prin activitatile
lor de banda si sa realizeze acest lucru prin violenta. O membra a bandei din Brooklyn
cu ciCatrici, comenta: "De-ar fi sa vad ceva ce-mi doresc mult, l-as lua pur si simplu,
as scoate cutitul, pur si simplu vreau anumite lucmri". Un gmp de fete au ucis o
adolescenta de 15 ani în metroul new~yorkez pentm a-i lua cerceii. Numele bandelor
exclusiv feminine le includ pe "The 6-th Street Whores", "The Crochet Gids" si "the
Nice Intelligent Sisters". Anumite bande de acest tip exista acum în diverse parti ale
Londrei, cum ar fi Stockwell si Brixton, cu toate ca pâna în prezent nu sunt bine
organizate si sunt mai putin violente (Nicoll, 1995).

Violenta în închisoare în rândul femeilor

Relatarile autobiografice adunate de Pat Carlen despre femeidetinute, în
închisorile din Marea Britanie, contin numeroase episoade de violenta, caretste
înfatisata drept o trasatura constanta a vietii în penitenciarele feminine (Carlen et al.,
1985). Josie O'Dwyer, o detinuta de la Holloway Prison din Londra, descrie cum
"mafia puternica" a gardienilor se specializeaza în rasplati violente pentru
detinutele considerate a nu se comporta corespunzator. Bataile "mafiei putemice" si
ale altor detinuti erau frecvente:

Întotdeauna navalea înauntru o gardiana si începea sa te împinga cu mâna în piept,
pentru ca voia s-o lovesti - a,staîi facea placere ei, lupta si bataia. Te d,ucde
"colier", lanturile încatusate, si poti sa ai la un moment dat trei lanturi în jurul
gâtului. Îti apar vânatai de-jur-împrejurul-gâtlllui, un colier ... începi sa-ti pierzi
cunostintasi-tizici: "Gata, asta e, acummor..." Era câtpe ce sa 111or.Dar n-am murit,
am avut noroc. Sunt o supravietuitoare. (Carlen et aL, 1985, p. 149).

Evaluare

Studiile întreprinse de catre Campbell si Carlen arata ca violenta nu este o
caracteristica exclusiva a delincventei masculine. Femeile sunt mult mai putin
predispuse decât barbatii sa participe la delicte violente, dar nu sunt totdeauna
inhibate pentm a lua parte la episoade violente. Prin urmare, de ce sunt ratele
delincventei feminine atât de scazute în comparatie cu cele ale barbatilor?

Exista anumite dovezi care demonstreaza ca, infractoare1e sunt deseori capabile
sa evite aparitia în fata tribunalului, datorita faptului ca pot convinge politia si alte
autoritati sa vada faptele savârsite de ele într-o anumita lumina. Ele invoca ceea ce s-a
numit "contractul de gen" - contractul implicit dintre barbati si femei prin care a fi
femeie înseamna pe de o parte a fi inconstanta si impulsiva, iar pe de alta parte a avea
nevoie de protectie. De exemplu, Warrall descrie cazul unei femei care si-a ucis sora
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cu un cutit de bucatarie. Înloc sa fie trimisa la închisoare, eaa fost pusa sub supraveghere
timp de trei ani, cu conditia sa primeasca tratament terapeutic. Detaliile a ceea ce S-2

petrecut la tribunal sugereaza ca judecatorul a considerat faptul de a fi "o tânara extrerr:
de tipica" incompatibil cu a fi violenta, lamodul criminal. În acest fel eanu a fost considerati
autoarea responsabila a crimei pe care o savârsise (Worrall, 1990).

Cu toate acestea, tratamentul diferentiat nu poate explica în totalitate raporturile
dintre ratele delincventei lhasculihe si ale celei feminine. Motivele sunt cu sigurantf
aceleasi, cu cele care explica deosebirile de gen în alte privinte. Exista, bineînteles.
anumite "delicte feminine" specifice - în primul rând, prostitutia - pentru care femeile
sunt condamnate, în timp ce clientii lor barbati nu. "Delictele masculine" ramân
"masculine" din pricina diferentelor de socializare si din cauza ca activitatile si
implicarile continua sa fie non-domestice decât cele ale majoritatii femeilor. Deosebirile
de gen în privinta delictelor au fost deseori explicate prin presupuse diferente biologice
sau psihologice înnascute - din punctul de vedere al fortei diferite, al pasivitatii si al
preocuparii fata de reproducere. În prezent, calitatile feminine sunt considerate ca
fiind generate în mare masura social, ca si trasaturile "masculine". Numeroase femei
sunt socializate, în valorizarea calitati diferite în viata sociala (a avea grija de altii si
de relatiile personale), fata de cele valorizate de masculi. Lucru la fel de important
prin influenta ideologiei si altor factori - cum ar fi ideea de "fata draguta" 
comportamentul femeilor este, spre deosebire de cel al barbatilor, deseori limitat si
controlat.

Începând cu srursitul secolului al XIX-lea, criminalistii au prevazut ca egalitatea
între genuri va reduce sau elimiila diferentele de delincventa între barbati si femei,
dar pâna în clipa de fata aceste diferente înca se mentin. Nu ne putem înca pronunta
cu siguranta daca variatiile dintre ratele delincventei masculine si celei feminine vor
disparea într-o buna zi.

DELINCVENTA SI "CRIZAMASCULINITATII"

De1incventa, prin unnare, variaza dupa gen. Desi exista câteva bande de fete,
nivelurile ridicate ale delincventei gasite în zonele sarace ale oraselor sunt asociate
în special cu activitatile tinerilor. De ce oare atât de multi tineri din aceste zone
recurg la delincventa? Am enumerat deja câteva raspunsuri. Deseori, baietii fac
parte din bande de la o vârsta frageda, o subcultura în care anumite forme de
delincventa reprezinta o forma de viata. Oare din momentul în care membrii unei
bande sunt etichetati drept delincventi de catre autoritati, ei încep activitatile delictuale
frecvente? În ciuda faptului ca astazi exista bande de fete, atari subculturi sunt în
mod fundamental masculine si se inspira din valorile masculine de aventura, incitare
si camaraderie.

Pe baza unui studiu empiric despre comportamentul violent al tinerilor în mai
:q1ulteorase, Beatrix Campbell a sugerat ca, în parte, comportamentul lor reprezinta
reactia la o "criza a masculinitatii" specifica în societatile modeme (Campbell, 1993).
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În trecut, tinerii - chiar si cei din cartierele cu un nivel crescut de delincventa, aveau
teluri precise în viata: sa aiba un serviciu legitim si sa devina sustinatoml unei sotii si
a unei familii. Dar, dupa cum sustine Campbell, un atare Tol masculin este acum
supus presiunii, îndeosebi pentm tinerii din zone sarace. Atunci când singura
?erspectiva o reprezinta somajul pe termen lung, a spera sa-ti întretii o familie nu
este o optiune. În plus, femeile au devenit mai independente decât înainte, si nu mai
a.uneaparat nevoie de un barbat pentru a dobândi un statut în societate. Consecinta
este o deteriorare sociala de felul celei din zonele sarace din marile orase din prezent.
Studiu11ui Campbell este de acord cu alte lucrari recente de sociologie despre saracie,
delicventa în marele orase.

Nivelul de delincventa al tinerilor este strâns legat de somaj. Unii au sugerat ca
nivelurile ridicate ale somajului masculin încep sa creeze o noua categorie de
.ielincvent de cariera. Un raport public de Home Office în 1996, Young People
.md Crime* ofera material de cercetare relevant pentru aceasta teza. Cercetarea,
descrisa în raport, a implicat interviuri cu 2.500 de tineri de ambele sexe, cu vârste
:uprinse între 14 si 25 de ani.

Cercetatorii nu au folosit statisticile politiei, ci le-au cemt celor intervievati sa
spuna, confidential, daca au comis delicte. Rezultatele au aratat ca la vârsta de 25
de ani, 30% dintre tineri se implicasera într-o forma sau alta de activitate delictuala
:u exceptia folosirii ilegale de droguri si a infractiunilor rutiere. Activitatile delictua1e
ale tinerilor de obicei scadeau dupa vârsta de 20 de ani, dar cercetarile indica faptul
:a acest lucru nu mai e valabil. De exemplu, proportia tinerilor cu vârste cuprinse
între 22 si 25 de ani care se implica în furturi de bunuri este mai mare decât cea a
grupului de vârsta 18-21 (vezi figura 8.5). Raportul duce la concluzia ca lipsa de
perspectiva a unui serviciu sta,bil face dificil ca un mare segment al tinerii generatii
sa se transforme în adulti responsabili.

Studiul a aratat, ca fetele cu vârste cuprinse între 13 si 19 ani, au aceleasi sanse
:a si baietii de a fi imp1icate în furtul de bunuri; totusi, rata fetelor delincventescade
drastic în cazul celor cu vârste peste 22 de ani.

• Barbati

14-] 7

22-25

• Tinerii si de1incventa (n.t.).

Figura 8.5. - Înaintarea în vârsta: pro
centaje ale grupurilor de vârsta implicate
în furtul de bunuri în Marea Britanie, 1992

Sursa: Haroe Oftice. Dupa Guardian, 19 ianuarie
1996, p. 1.
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VICTIMELE DELINCVENTEI

Delicte împotriva femeilor

Vom lua în considerare câteva probleme fundamentale cu care, direct sau indi
rect, se confrunta foarte multe femei. Ele sunt în totalitate legate de modurile în care

barbatii folosesc puterea sociala sau fizica, considerata superioara, împotriva femeilor:
violenta domestica, hartuirea sexuala si yiolul. Desi fiecare dintre acestea a fost
practicata de femei împotriva barbatilor, în majoritatea cazurilor barbatii sunt agresOlii.
iar femeile victimele.

Violenta domestica

Caminul este deseori considerat ca un refugiu al sigurantei si al fericirii, dar
violenta domestica - violenta În contextul casei - face parte din viata multor
femei, fapt ce pare sa aiba totusi traditie. Violenta fata de femei reprezeta un aspect
comun al casatoriei în epocile medievale si la începutul perioadei de industrializare.
Pâna la sfârsitul secolului al XIX-lea, nu existau în Marea Britanie legi care S8

interzica unui barbat sa abuzeze fizic de sotie, ajungând pâna la ranirea grava sau
crima. Acum femeile se bucura de o protectie legala mai mare, desi atari violente
continua sa fie raspândite.

În ciuda illlei pozitii legale îmbunatatite, pentru femeile supuse violentei domestice
este dificil a se recurge la lege. Pozitia politiei, care în mod nonnal are o atitudine de
"non-interventie" în "certurile domestice" se dovedeste inutila. Atunci când sunt
chemati în astfel de circumstante, politistii au tendinta de a-si limita interventia la
cahvarea disputei, si nu la aducerea în instanta. Femeilor aflate în relatii care implica
violenta, deseori, le este greu sa-si paraseasca locuinta dintr-o multitudine de motive
economice si sociale, inclusiv datorita responsabilitatii lor fata de copii.
Departamentele din cadrul conducerilor locale care raspund de locuinte sunt precaute
în privinta femeilor care se prezinta cu plângeri de abuz fizic, suspectând ca aCeste",
sunt exagerate în scopul de a obtine rapid o locuinta alternativa.

Hartuirea sexuala

La serviciu, drepturile femeilor pot fi aplicate simplu, iar nivelurile de violenta
efectiva împotriva femeilor sunt scazute. Cu toate acestea, hartuirea sexuala este
extrem de obisnuita. Hartuirea sexuala la locul de munca poate fi definita drept
folosirea autoritatii sau puterii detinute pentru a se încerca sustinerea unor favorur:
sexuale. Acest lucru poate îmbraca forme vulgare, ca în cazul în care i se sugereaza
unei angajate sa consimta la un raport sexual sub amenintarea demiterii. Majoritate",

tipurilor de hartuir~ sexuala sunt oarecum mai subtile. Ele implica sugestia ca, de
exemplu, oferireaunQr favoruri sexuale ar aduce alte recompense; sau, daca atar:
favoruri nu sunt oferite, vor urma o serie qe pedepse, cum ar fi blocarea lIDeipromovari.
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În mod clar, nu este usor de delimitat Între hartuire si ceea ce ar putea fi socotit
drept o abordare legitima de Ia barbat Ia femeie. Totusi, pe baza sesizari1or, s-a

estimat ca in M~rea Britanie, sapte femei din zece sunt afectate de hartuire sexuala,
într-o maniera prelungita pe parcursul vietii, la locul de munca. Hartuirea sexuala
poate fi o întâmplare singulara sau o schema constanta de comportament (Kelly
1988). Acolo unde este vorba despre cea din unna, femeile întâmpina în mod frecvent
dificultati în pastrarea ratei nonnale de munca, îsi pot lua concedii medicale sau pot
parasi complet respectivul loc de munca.

Violul

Este foarte dificila de estimat cu precizie amploarea violului. Doar un procent
mic de violuri ajung practic în atentia politiei si sunt înregistrate. Cifra reala poate fi
de cinci ori lnai mare decât arata statisticile oficiale - cu toate ca estimarile difera

:uult între ele. Un studiu intreprins pe 1.236 de femei din Londra a scos la iveala
faptul ca, una din sase fusese violata; din restul, una din cinci se luptase cu o tentativa
de viol. Jumatate de atacuri avusesera loc fie în casa femeii, fie în cea a agresorului
'Hall, 1985). Majoritatea femeilor care sunt violate fie doresc sa uite incidentul, fie
nu sunt dispuse sa participe 'la ceea ce poate fi o umilitoare procedura de examinare

medicaJa, interogatoriu al politiei si interogatoriu încrucisat la tribunal. Procesul legal
dureaza deseori mult timp, e posibil sa fie nevoie de 18 luni dupa incident pâna la
emiterea unui verdict al tribunalului.

Procesul in sine poate fi de natura sa intimideze. Procedura de la tribunal este
'Jublica, iar victima trebuie sa se întâlneasca cu acuzatul. Dovada penetrarii, identitatea
,,-iolatorului si faptul ca actul a avut loc fara consimtamântul femeii, toate acestea
Trebuie sa existe si sa poata fi folosite. Dovezile coroborative sunt greu de obtinut

:iaca delictul a avut loc pe o strada sau alee întunecoasa. O femeie care merge singura
3earaîi face pe barbati sa considere ca prin aceasta le încurajeaza intentiile. Capacitatea
~meifemei de a spune un "nu" hotarât initiativelor sexuale masculine este afectata de
3tereotipii si imagini populare care pot, de asemeni, influenta judecata tribunalului,
:Jaca o femeie este de acord sa mearga cu un barbat la locuinta acestuia sau sa se
'mplice în manevre erotice, acest lucru este considerat deseori drept consimtire la un
20ntactsexual complet sau la alte practici sexuale dorite de catre barbat. Nu .este
~ecunoscut dreptul ei de li spune "nu" Într-o etapa ulterioara; de fapt, ea trebuie sa
;::oarte responsabilitatea pentru esecul barbatului de a-si controla comportamentul.
Atunci când are loc un viol, femeia poate fi interogata la tribunal si în legatura cu
•storia relatiilor sale anterioare, cu toate ca istoria sexuala a barbatului nu este considerata
~devanta în acelasi fel. De fapt, condamnarile anterioare pentru viol sau atac suferite
je catre acuzat nu pot fi mentionate în cazurile de viol.

Dupa Sir Matthew Hale, un judecator care a emis o hotarâre judecatoreasca în
: 736, conform careia un sot, nu poate fi socotit vinovat de viol asupra sotiei sale
:egitime, caci prin consimtamântullor matrimonial reciproc ea s-a oferit în acest fel
sotului ei, lucru pe care nu îl poate retracta" (citat în HaIlet et aL, 1984, p. 20),
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Aceasta formula a ramas lege în Anglia si Tara Galilor pâna în 1991. În luna octombrie
a acestui an, Camera Lorzilor a refuzat apelul facut de un sofer de camion împotrivc.
condamnarii pentru tentativa de viol asuprasotiei sale. Atunci când a rostit verdictuL
lordul Keith a spus: "Propunerea lui 'Hale reflecta starea de fapt existenta în aces:
domeniu la epoca .în care a fost enuntata ... În vremurile moderne, orice persoan2.
rezonabila trebuie sa considere aceasta conceptie ca fiind complet inacceptabiIa."
Totusi, violul în cadrul casatoriei este ilegal doar în câteva tari occidentale, inclusi\
Danemarca, Suedia, Norvegia si Canada. În Statele Unite, primul caz de acuzare de
viol în cadrul casatoriei a fost câstigat împotriva lui James K. Chretien în 1979.
Înaintea procesului Chretien, violul în cadrul casatoriei era ilegal în cinci state. De
atunci, multe alte state au introdus în legislatie cazuri de precedenta care stabileau
delictul.

Atitudinile conventionale în privinta a ceea ce este si ceea ce nu este violul pot
fi foarte puternice. Cercetatorii care studiaza, sexul practicat cu forta, în cadrul unor
relatii stabilite au raportat urmatorul caz. Un barbat beat a încercat sa aiba un raport
anal cu iubita lui. Ea a refuzat si a tipat, moment în care el a devenit violent, a tintuit-o
în asa fel încât sa nu se miste si a fortat-o sa se supuna. Cu toate acestea, atunci
când a fost întrebata de catre cercetatori daca a fost vreodata obligata sa faca sex
împotriva vointei ei, ea a raspuns "Nu" (Finkelhor si YUo, 1982).

Cercetarea a aratat ca multe pareri obisnuite în legatura cu viâlul sunt false. Nu

este adevarat, de exemplu, ca violul nu poate avea loc daca victima opune rezistenta,
. ca doar femeile tinere, "atractive", se poate sa fie violate; sau ca majoritatea
violatorilor sufera, într-o anumita masura, de tulburari psihologice (HaU, 1985).
Majoritatea violurilor nu sunt spontane, ci sunt, cel putin partial, planificate dinainte.
Violul este în mod clar legat de asocierea masculinitatii cu putere, dominatia si
duritatea. În cea mai mare parte, nu este rezultatul unei coplesitoare dorinte sexuale,
ci al legaturilor dintre sexualitate si sentimentele de putere si de superioritate. Se
pare ca nu exista o prea mare legatura între dorintele tfl!pesti si viol. Un procentaj
substantial arata ca, multi dintre violatori sunt de fapt, capabili sa se manifeste sexual
doar atunci când au terorizat si umilit victima. Actul sexual în sine este mai putin
semnificativ decât umilirea femeii. (Estrich, 1987).

De-a IWlgul ultimilor ani, gruparile feministe au facut presiuni pentru schimbarea
. atât a conceptiei legale, cât si a celei publice în privinta violului. Ele au subliniat ca

violul nu ar trebui considerat drept infractiune sexuala, ci un tip de delict violent. Nu
este vorba doar de Wlatac fizic, ci de un asalt asupra integritatii si demnitatii individuale.
Asa dupa cum formulase un scriitor, violul este "un act de agresiune în care victimei
i se refuza libertatea de decizie. Este un act de violenta care, chiar daca nu este. , .

urmat de bataie si ucidere, totusi poarta cu sine amenintarea cu moartea" (Griffin,
1978, p. 342). Campania a avut câteva rezultate reale în schimbarea legislatiei, iar
violul este în prezent recunoscut prin lege ca fiind un tip deosebit de violenta delictuala.

Într-un anumit sens toate femeile pot fi considerate victime ale violului. Femei
care n-au fost violate niciodata, deseori, au parte de temeri asemanatoare celor care
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::u fost violate. E posibil ca ele sa se teama sa iasa singure în oras seara, chiar pe
otrazi aglomerate, si e la fel de posibil sa aiba aceeasi frica de a ramâne singure într-o
:asa sau într-un apartament. Accentuând legatura strânsa dintre viol si sexualitatea
:nasculina normala, Susan Brownmiller a sustinut ca violul reprezinta o parte a
oistemului de intimidare masculin care poate induce teama femeilor. Cele care nu
3'Jntviolate sunt afectate de anxietatile provocate în acest fel si de nevoia de a fi mai
:::recaute decât barbatii în aspectele cotidiene ale existentei (Brownmiller, 1975).

Opinia lui Brownmiller poate parea radicala, dar dupa o scurta reflectie ne dam
"eama cât de precauta trebuie sa fie o femeie daca doreste sa reduca la minim
:::osibilitatea unui atac. Urmeaza o lista de "ce trebuie facut" si "ce nu trebuie facut"
~entru femeile care încearca sa reduca riscul unui viol, publicata de o organizatie
='eminista din Statele Unite. Lista ofera un irezistibil sprijin opiniei conform careia
-iolul reprezinta un delict care afecteaza comportamentul tuturor femeilor (Katz si
\lazur, 1979, p. 307).

1. Faceti în asa fel încât locuinta dvs. sa fie cât mai sigura cu putinta; încuietorile,
ferestrele si usile trebuie sa fie într-o buna stare de functionare. Daca va mutati
într-un apartament sau casa noua, schimbati încuietorile. Unitate a de Prevenire
a Delictelor din cadrul politiei locale va poate oferi sfaturi în privinta asigurarii
locuintei împotriva hotilor - si în acest fel, împotriva violatorilor.

2. Daca locuiti singura:
a) lasati luminile aprinse pentru a da impresia ca exista mai multe persoane;
b) prefaceti-va ca exista un barbat în casa atunci când raspundeti la soneria de

la usa (strigati tare: "Ma duc sa deschid eu Bob!");
c) nu va treceti numele mic pe sonerie sau în cartea de telefoane; folositi initiale.

3. În general, tineti-va la distanta de persoane straine si nu deschideti usa unui
necunoscut. Cereti întotdeauna identificarea curierului sau a reparatorului (actul
lor de identitatea poate fi strecurata pe sub usa). Daca în casa locuiesc copii,
aveti grija ca acestia sa nu deschida usa unui necunoscut.

4. Daca locuiti într-un apartament, nu intrati sau nu ramâneti singura într-un subsol,
garaj sau spalatorie.

5. Daca primiti un telefon obscen, nu spuneti nimic, ci închideti imediat si sunati
la politie.

6. Evitati sa va aflati singura noaptea pe strazi sau într-un campus universitar.
Totusi, daca e nevoie, sa aveti în mâna o arma "practica", cum ar fi o tigara
aprinsa, un ac de palarie, o lamâie de plastic, o umbrela, un creion, o furculita,
o legatura cu chei, o perie de par sau un piepten (pentru a-i face rani pe fata)
sau un fluier de politist (nu atârnat în jurul gâtului, ci pe o legatura de chei).

7. Nu faceti autostopul. (Toata lumea e de acord ca acest lucru e de importanta
capitala!) Daca e absolut necesar, mergeti în grup si doar atunci când e mult trafic.

8. Daca conduceti o masina:
a) asigurati-va ca benzina din rezervor nu scade niciodata sub lill sfert din capacitate;
b) încuiati-va întotdeauna portierele când plecati din masina;
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c) controlati bancheta din spate si podeaua înaînte de a va urca în masina;
d) daca aveti probleme cu masina, nu acceptati ajutor din partea unui bar':_

sau a unui grup de barbati; ridicati capota si asteptati încuiata înauntru sosiT:_
politiei,

9. Fiti atenta atunci când întâlniti necunoscuti în baruri, îndeosebi daca ati ba_
alcool în cantitati mari sau ati consumat droguri.

10. Nu mergeti în lifturi singura cu un barbat. Fie coborâti imediat, fie postati-'.~
lânga panoul cu butoane.

11. Atunci când aveti o întâlnire, comunicati limitele activitatii dvs. sexuale de 1::

bun începllt, pentru a nu exista neîntelegeri,
12. Baby-sitter-ele trebuie sa verifice reputatia familiei înainte de a accepta slujbz

respectiva. Parintii trebuie sa fie extrem de atenti atunci când aleg un baby
sitter.

13. Daca sunteti violata, nu strigati "ma violeaza", ci "foc"!

Violul asupra barbatilor

Violul asupra barbatilor (care înca e savârsit numai de catre barbati) este mai
frecvent decât se credea înainte - mai ales în institutii închise precum închisorile,
Cercetari realizate în închisorile pentru barbati estimeaza ca aproximativ 15% dintre
detinuti sunt violati. Violul în închisoare poate continua de-a lungul unei perioade
de mai multi ani si deseori face parte din schema de intimidare si control perma
nent. "Putine sunt femeile victime ale unui violcare trebuie sa-si rasplateasca agresorul
pentru violenta la care au fost supuse dedicându-si existenta satisfacerii oricarei
nevoi a acestuia. Dar victimele violului din lumea închisorilor trebuie sa faca acest

lucru" (Rideau si Wikberg, citatiîn M. Walker, 1994,p. 13).
Oficial, violul nu exista în închisorile britanice. Un detinut din Bristol a dat în

judecata Ministerul de Interne în 1994, sustinând ca a fost violat de catre colegul
sau de celula în 199L Confonn spuselor lUI, atunci când le-a relatat autoritatilor

închisorii, acestea n-au dovedit nici un interes si n-~u întreprins nimic. "Survivors",
un grup care se preocupa cu ajutorarca victimelor masculine ale abuzului sexual,
con suita 60 pâna la 70 de barbati pe an si sustine ca anual doi sau trei dintre acestia
au fost violati în perioada detentiei. Un purtator de cuvânt al organizatiei sustinea ca,
violul asupra barbatilor, este delictul cel mai putin reclamat din tara.

DELICTELE CELOR BOGATI SI PUTERNICI

Cu toate ca membrii saraci ai societatii formeaza majoritatea populatiei din
penitenciare, implicarea în activitatile delictuale nu este doar apanajul lor. Multe
persoane bogate si putemicesavârsesc delicte ale caror rezultate pot avea consecinte
mai grave decât delictele deseori marunte ale saracilor. Vom studia în continuare

, câteva dintre aceste forme de delicte,
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Delictele "gulerelor albe"

Termenul de "delict al gulerelor albe", a fost introdus pentru prima oara de catre
:=:dwinSutherland (1949), si se refera la delictul savârsit de catre cei din segmentele
_'ogateale societatii. Termenul defineste tipuri de activitate delictuala, inclusiv frauda
::'scaIa, practica de vânzare ilegala, frauda de titluri de valoare si proprietati,
ieJapidarea, producerea sau comercializarea unor produse periculoase si ilegale,
eoluarea mediului, furtul. Raspândirea delicventei gulerelor albe este si mai greu de
T1asurat decât cea a altor tipuri de delicte; majoritatea unor astfel de forme de

iclincventa nu apar deloc în statistici. Putem face diferenta Între delincventa a
~ulerelor albe si delincventa a celor puternici. Delincventa gulere lor albe implica
11 principal folosirea unei pozitii ocupate în clasa de mijloc sau în cadrul profesiei

:::entru implicarea În activitati ilegale. Delictele celor puternici sunt cele În care
~'Jtoritatea conferita de o anumita pozitie este folosita în modalitati delictuale - ca în
:azul În care un functionar accepta mita pentru a favoriza o anumita decizie.

Cu toate ca autoritatile par sa tolereze delicte1e savârsite de catre cei mai putin
,:rivilegiati, costul delincventei gulerelor albe este considerabil. În Statele Unite s-au
: Îectuat cu mult mai multe studii despre delincventa gulerelor albe decât în Marea
3ritanie. În America, s-a calculat ca sumele de bani implicate în delincventa gulere lor

- '"rturi, delapidari, controlul preturi/oI; mita ... zona asta are un nivel de delincventa extrem de ridicat.

221



albe (definita drept frauda fiscala, frauda de titluri de valoare care implica
medicamente si servicii medicale, frauda de îmbunatatire a casei sau frauda de
reparare a masinii) sunt de 40 de ori mai mari decât cele aferente delictelor obisnuite
împotriva proprietatii Gafuri, furturi, delapidari, falsificari si furturi din masini) (Comisia

prezidentiala despre crima organizata 1985). În plus, anumite forme de delincventa
a gulerelor albe afecteaza un numar mai mare de persoane decât delincventa sau
prin intermediul fraudei pe computer, milioane - de oameni, iar alimentele si
medicamentele alterate care sunt vândute în mod ilegal pot afecta sanatatea multora,
si pot provoca decese.

Aspectele violente ale delincventei gulerelor albe sunt mai putin vizibile decât în
cazurile de omucidere sau atac, dar sunt la fel de reale ~ si ocazional pot fi mai
grave prin consecinte. De exemplu, reglementarile dispretuitoare referitoare la
prepararea noilor medicamente, siguranta la locul de munca sau poluarea pot provoca
ranirea ori decesul multor oameni. Decesele cauzate de accidente de munca depasesc
cu multca numar crimele, cu toate ca statistici precise referitoare la acciqentele de
munca sunt dificil de obtinut. Desigur, nu putem presupune ca toate sau majoritatea
acestor decese si raniri sunt urmarea neglijenteipatronului în privinta factorilor de
siguranta pentru care sunt raspunzatori din punct de vedere legal. Cu toate acestea,
exista un anumit temei pentru a presupune ca multe dintre ele se datoreaza neglijentei
de catre patroni sau directori, a reglementarilor legale referitoare la siguranta.

S-a estimat ca aproximativ 40% din ranirile accidentale la locul de munca în
SUAln fiecare an reprezinta rezultatul direct al conditiilor de lucru ilegale, iar alte
24% deriva din conditii legale dar lipsite de siguranta. Aproape mai mult o treime se

datoreaza actelor savârsite de muncitorii în conditii lipsite de siguranta (Hagen, 1988).
Exista exemple concrete de patroni care introduc sau rpentin in mod constient practici
riscante chiar si atunci când acestea contravin legii. Unii sustin ca decesele rezultate
în aceste împrejurari ar trebui denumite omucideri ale corporatiei, pentru ca ele
implica în mod efectiv responsabilitatea corporatiilor.

Delictele guvernamentale

Exista oare posibilitatea sa se sustina ca autoritatile guvernamentale se implica
în delincventa? Daca "delincventa" este definita mai larg decât s-a facut mai sus,
pentru a se referi la faradelegile morale care au consecinte nocive, raspunsul este
extrem de clar. Statele au savârsit multe dintre cele mai îngrozitoare crime din istorie,
inclusiv stergerea de pe suprafata pamântului a unor popoare de exemplu,
bombardamente în masa, holocaustul nazist si lagarele de concentrare ale lui Stalin.
Totusi, chiar daca limitam definitia pe care o dam delictului la încalcarea unor legi
codificate, destul de frecvent guvernele actioneaza în maniere delictuale. Adica, ele
ignora sau încalca legile proprii, pe care autoritatea lor trebuie sale apere de fapt. În
istoria coloniala britanica, de exemplu, s-a petrecut un asemena fapt atunci când
garantiile legale oferite pbpoarelor africane prin care li se promitea protejarea
pamânturilor si a modului de viata au fost încalcate în mod repetat.
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Politia, agentia guvernamentala care se ocupa de controlul delincventei, este
: ateodata ea însasi implicata în activitati delictuale. Aceasta implicare nu consta
::'oar în acte izolate, ci constituie o trasatura des întâlnita a activitatii politiei.
_~ctivitatile delictuale ale functionarilor de politie includ intimidarea, bataile admi
::-jstratesuspectilor sau uciderea acestora, acceptarea de mita, ajutorul dat organizarii
~nor retele criminale, fabricarea sau tainuirea probelor si pastrarea unei parti sau
_ntegral a bunurilor confiscate, atunci când e vorba de bani, droguri sau alte
e-semenea lucruri.

CRIMA ORGANIZATA

Crima organizata se refera la fonnele de activitate pe care le manifesta multe
::'intrecaracteristicile afacerilor obisnuite dar în care activitatile implicate sunt ilegale.
:rima organizata în America reprezinta o afacere ampla, care rivalizeaza adesea cu
sc:ctoarele majore normale ale întreprinderilor economice, cum ar fi industria
e-ltomobilelor. Organizatiile nationale si locale ofera bunuri si servicii ilegale

:onsumatorilor de masa, iar anumite retele criminale se extind de asemeni, la scara
_::ltemationaIa. Crima organizata cuprinde, printre altele, jocuri de noroc ilegale,
:::rostitutie, furturi la scara mare si activitati de protectie.

Informatiile precise despre natura crimei organizate sunt în mod evident greu de
:=rocurat. În romanele cu gansteri crima organizata din Statele Unite este controlata
::'c:catre o societate secreta de dimensiuni nationale, "Mafia". Mafia - ca atare este
:ntr-o anumita masura o creatie a folclorului american. Aproape cu siguranta nu exista
::ici un grup de mafioti misteriosi de origine siciliana care troneaza în vârful unei
= rganizatii închegate la scara nationala. Totusi, se pare ca organizatiile criminale exista
:n aproape toate marile orase americane, unele având legaturi cu altele.

Crima organizata în Statele Unite este încetatenita, raspândita si perseverenta
::'ecâtîn alte societati industrializate. De exemplu, în Franta, o atare delictualitate
~ste destul de marcanta, dar în mare masura este limitata la doua orase mari,
?aris si Marsilia. În partea sudica a Italiei, regiunea din care face parte gangsterul
::pic, retelele criminale sunt extrem de puternice, dar sunt legate de schemele
:raditionale de organizare familiala si de control al comunitatii în cadrul unor
=one în mare masura rurale si sarace. Crima organizata a devenit probabil atât
::'esemnificativa în societatea americana din cauza asocierii timpurii cu - si,
:=artial, a modelarii pe - activitatile "baronilor tâlhari" de la sfârsitul secolului al
\:rX-Iea. Multi dintre industriasii la începutul activitatii lor s-au îmbogatit
~xploatând munca ilegala, ignorând în mare masura reglementarile legale
rderitoare la conditiile de munca si deseori folosind un amestec de coruptie si
--iolenta pentru a-si construi imperiile industriale. Crima organizata a luat amploare
::: interiorul ghetourilor etnice sarace (unde oamenii nu-si cunosteau drepturile
:egale.politice), folosind metode asemanatoare pentru anihilarea concurentei si
: onstruirea unor retele de coruptie.
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Motociclistii
Acestia îi includ pe "HeU's Angels'~, care au 12

comunitati în Marea Britanie - cam 250 de
membri, implicati în trafic cu arme si droguri,
furturi de masini si extortiune. Se crede ca mai
multe bande au organizat afaceri legale împreuna
cu un sistem bancar subteran.

Vest-africanii .. '
Îndeosebi nigerienii, care au fost implicati în
fraude de locuinte si ajutoare sociale,Jalsificare
si frauda. Doar un numar mic .de "celule"
operationale, cuprinzând aproximativ 50 de
oameni, în principal în Londra.'

CartelurHe coJumbiene: .
Implicate aproape exclusiv în traficul de droguri
si spalarea banilor.
Turcii si kurzii

Exista dovezi despre un mic numar de clanuri im
plicate în trafic de droguri, extortiune si furturi de
masini. Gruparile politice Dev Sol si PKK s-au
implicat în activitati crin1inille, ajungând pâna la
terorism pentru colectare de bani. Aproximativ
1.000 de membri aici:

Sursa: lason Bennetto, "Caution: you are about to enter gangland Britain", Independent, 21 august
1995, pp. 2-3 ..

Jocurile de noroc ilicite, pariurile ilegale la cursele de cai, jocul ilegal la loterie
si alte evenimente sportive reprezinta cea mai mare sursa de venit generat de
crima organizata din Statele Unite. Multe tari occidentale, spre deosebire de Statele
Unite, au pariuri care se fac în afara hipodromului; în Marea Britanie exista oficii
legale de pariuri publice. Desi acestea nu scapa complet de influenta delictuala,
jocurile de noroc nu sunt controlate de catre organizatii ilegale în aceeasi masura
ca în Statele Unite.

Cu toate se detin putine infonnatii sistematice referitoare la crima organizata în
Statele Unite, se stie ca retele criminale extinse exista în regiunea Londrei si în alte
mari orase. Unele dintre acestea au legaturi internatioriale. Londra, îndeosebi, este
un centru al operatiunilor delictuale cu baza în Statele Unite sau în alte parti.

Crima organizata din Marea Britanie este mai complexa decât în urma cu câtiva
ani (asa cum s-a prezentat în caseta). Nu exista nici o organizatie nationala care sa
faca conexiuni între diferitele grupari criminale, dar astfel de delicte au devenit mai
sofisticate decât pâna acum. De exemplu, unele dintre organizatiile criminale mai
mari spala bani prin intennediul bancilor de compensatii; folosindu-si banii "curati",

• Marea Britanie (n.t.).
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ele pot investi în afaceri legale. Politia crede ca între 2,5 si 4 miliarde de S:. generate
pe cale delictuala circula anual prin bancile din Marea Britanie. Preocuparea
referitoare la tehnicile avansate ale crimei organizate a facut ca politia sa înfiinteze
un registru al bandelor la scara nationala. Sase forte de politie din diferite parti ale
tarii, împreuna cu functionari vamali, colaboreaza pentru a oferi detalii referitoare 12.

activitatile delictuale despre care se banuieste. Registrul contine numele a aproximati\
400 de "delincventi importanti".

Crima organizata britanica are "familiile" sale, organizate în stilul familiilor mafiote
din Statele Unite. Una dintre cele mai puternice familii criminale din ultimii ani este
familia Arif, din Stockwell, În South London. Aceasta familie a fost implicata Înjafuri
armate si contrabanda cu droguri În anii 1980. Ei erau de asemeni, proprietarii unei
retele de baruri, restaurante si cluburi, cumparate cu siguranta din profiturile realizate
de pe urma activitatilor lor criminale. La sfârsitul anilor 1980, Bekir Arif a fost
arestat pentru cinci ani, dupa ce a fost condamnat pentru jaf armat cu violenta.

Domnia familiei Arif s-a încheiat la începutul anilor 1990, ca urmare a unei serii
de operatiuni ale politiei, Încununate cu succes. În timpul unei tentative de jaf armat
în 1990, unul dintre cei din banda a fost Împuscat mortal de politie. Capul familiei,
Dogan Arif, ispaseste În prezent o pedeapsa de 14 ani pentru participarea la o
afacere de contrabanda cu droguri în valoare de 8,5 milioane de S:. (Benetto, 1995),

Bandele Yakuza din Japonaia si operatorii Mafiei italiene si americane s-au
stabilit în Marea Britanie,. Printre ultimii sositi se numara delincventii din fosta Uniune
Sovietica. Doi comentatori au caracterizat noua mafie ruseasca ca fiind "sindicatul
crimei cel mai mortal din lume." (EHiot si Lin, 1995). Retelele criminale rusesti sunt
adânc implicate În spalarea de bani, legându-si activitatile de bancile ruse.sti care nu
au, în mare masura, reglementari adecvate. Unii sunt de parere ca grupurile rusesti
pot deveni cele mai mari retele criminale din lume. Ele îsi au bazele într-o Rusie în
care mafia este la ea acasa, unde "protectia" subterana asigurata pentru multe
afaceri. Cea mai îngrijoratoare posibilitate este aceea ca noii mafioti ai Rusiei fac
acum contrabanda la scara internationala cu materiale nucleare, materiale luate din
arsenalul nuclear sovietic.

În ciuda numeroaselor campanii Întreprinse de guvern si de politie, comertul cu
narcotice este una dintre industriile criminale care se extinde cel mai rapid la nivel
international, având o rata de crestere anuala de mai mult de 10% în anii 1980 si la
începutul anilor 1990 si un nivel de profit extrem de ridicat. Retelele de distributie a
heroinei se întind de-a lungul Orientului Îndepartat, îndeosebi Asia de Sud, si sunt
localizate de asemeni, în Africa de Nord, Orientul Mijlociu si America Latina.
Coordonatele de aprovizionare trec de asemeni prin Paris si Amsterdam, de unde

drogurile suntde obicei aduse în Marea Britanie.
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DELICT, DEVIANT A SI ORDINE SOCIALA

Ar însemna o eroare sa consideram delictul si devianta într-o lumina complet
o:gativa. Orice societate care recunoaste ca fiintele umane au diverse valori si

: :eocupari trebuie sa gaseasca spatiu pentru indivizii sau grupurile a caror activitati
J se confonneaza nonnelor unnate de majoritate. Oamenii care au idei noi, în

: Jlitica, stiinta, arta sau alte domenii, sunt deseori priviti cu suspiciune sau ostilitate
:0: catre cei care urmeaza modalitatile nonnale. De exemplu, idealurilor politice
ezvoltate în revolutia americana -libertate pentm individ si egalitate de oportunitati -li
-:;u opus vehement multe persoane la vremea respectiva, si totusi acum ele au

:o:venit aceeptate în toata lumea. E nevoie de curaj si hotarâre pentm a devia de la
.:'l1nele dominante ale unei societati, dar deseori acest lucm e esential în sustinerea
:oceselorde schimbare care ulterior sunt considerate a fi în interesul general.

Este oare "daunatoarea devianta" pretul pe care trebuie sa-I plateasca (:)
. eietate atunci când ofera o considerabila libertate oamenilor pentru a se implica în

u'deletnieiri non-conformiste? De exemplu, reprezinta oare ratele înalte ale violentei
.C'lictualeun cost, care este reclamat Într-o societate, în schimbul libertatilor individuale
:e care se bucura cetatenii ei? Unii au sugerat acest lucru, sustinând ca delictele

:dcnte sunt inevitabile într-o societate în care nu se aplica definitiile rigide ale
.::1fonnismului. Dar aceasta opinie nu pare solida atunci când este examinata în
.:-aliu. În anumite societati care recunosc o gama larga de libeliati individuale si
,.:re tolereaza activitatile deviante (precum Olanda), ratele delictelor violente sunt
. : ?,zute. Invers, tari în care sfera libertatii individuale este restrânsa (precum în

'.:llnite societati în America Latina) pot arata niveluri ridicate ale violentei.
O societate care este toleranta fata de comportamentul devlant nu trebuie sa

,fere de dezbinare sociala. La aceasta situatie se poate ajunge, însa, doar acolo unde
: ertatile individuale se alatura justitiei sociale- într-o ordine sociala în care inegalitatile
. sunt sesizabile si în care populatia în ansamblul ci are sansa de a duce o viata
:belsugata si satisfacatoare, Daca libeliatea nu este echilibrata prin egalitate, si daca
..11tioameni îsi considera vietile lipsite de împlinire personala, compOliamentul deviant
:: sanse sa fie canalizat catre scopuri distmctive din punct de vedere social.

o Comportamentul deviant se refera la actiuni care trec dincolo de normele
acceptate în mod obisnuit. Ceea ce este socotit drept deviant se poate schimba
uneori si pe alocuri; comportamentul "normal" Într-un anumit cadru social poate
fi etichetat drept "deviant" într~un altul.

~ Sanctiuni, oficiale sau neoficiale, sunt aplicate de catre societate pentru a aplica
normele sociale. Legile sunt n0l111eledefinite si aplicate de catre guveme; delictele
reprezinta actele care nu sunt permise de catre aceste legi.
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8Teoriile biologice si psihologice au fost dezvoltate pentru a se dovedi ca delictul
si alte forme de devianta sunt detenninate din punct de vedere genetic; dar ele
au fost discreditate în mare masura. Sociologii sustin ca devianta si confonnismul
sunt definite în mod diferit în contexte sociale diferite, Deosebirile de bogatie si
de putere în societate influenteaza oportunitatile ce se ofera diferitelor grupuri

de indivizi si maniera în care anunlite activitati sunt socotite delictuale. Activitatile
,delictuale sunt deprinse cam în acelasi fel ca si cele care respecta legea, si în
general sunt directionate catre aceleasi nevoi si valori.

O Teoria etichetanta (care spune ca etichetarea cuiva drept deviant va întari
comportamentul deviant al respectivei persoane) este importanta pentru ca
porneste de la ideea ca nici lill act nu este delictual (sau normal) în mod intrinsec.
Totusi, aceasta teorie trebuie sa fie suplimentata prin întrebarea: ce anume a
provocat comportamentul (care a ajuns sa fie denumit deviant)?

. " Raspândirea delincventei în orice societate este dificil de evaluat, pentru ca nu
toate delictele sunt raportate. Doar anumite societati par a avea niveluri mult
mai ridicate ale delincventei decât altele - asa dupa cum indica ratele înalte ale
oinuciderilor în Statele Unite, în comparatie cu tarile occidentale.

o "Delincventa" variaza de la o perioada sau o cultura la alta, iar acelasi lucru se
întâmpla cu formele de pedepsire. Închisorile s-au dezvoltat partial pentru a
proteja societatea sipartial cu intentia de a-l "reforma" pe delincvent. Ele par a
fi complet ineficiente în acest sens. Pedeapsa cu moartea a fost abolita în
majoritatea tarilor.

& Închisorile nu par a descuraja delictele, iar gradul în care îi reabiliteaza pe detinuti
pentru a se adapta în societate fara a recurge din nou la delincventa este îndoielnic.
Au fost sugerate numeroase alternative la închisoare,· inclusiv eliberarea
conditionata, munca în serviciul comunitatii, amenzi, plata unor sume catre victime

si alte masuri. Unele dintre acestea se folosesc deja la scara larga în anumite
tari.

o Retelele deIincventei Sililtmult mai scazute la femei decât la barbati, probabil
din cauza diferentelor de socializare generala între barbati si femei, plus
implicarea mai mare a barbatilor în sferele non-domestice.

@) Violul se pare ca este mult mai raspândit decât arata statisticile oficiale. Într-un
anumit sens, toate femeile sunt victirnele violului, având în vedere ca ele trebuie

sa-si ia precautii speciale pentru protectie si sa traiasca cu teama pennanenta
de a fi violate.

(I!) Delicventa gulerelor albe si delictele celor puternici se refera la delictele savârsite
de cei din segmentele bogate ale societatii. Crima organizata se refera la formele
institutionalizate ale activitatii delictuale, în care apar multe dintre caracteristicile
organizatiilor nonnale, dar activitatile respective sunt în mod ilegal sistematice.
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În multe parti ale lumii în prezent au loc lupte între diferite grupuri rasiale si
culturale, unele dintre acestea producând tensiuni intense si chiar varsari de sânge.
Razboaiele sângeroase cu asemenea motivatii au avut loc, în zone precum Bosnia
Hertegovina (în fosta Iugoslavie), Etiopia (în Africa) si Georgia (componenta a fostei
Uniuni Sovietice).

Totodata, multimi de refugiati si imigranti se deplaseaza continuu traversând
diferite regiuni ale globului, fie încercând saevite aceste conflicte, tie din cauza
saraciei, în cautarea unei vieti mai bune. Ei ajung adesea într-o alta tara, unde
descopera ca nu sunt agreati de cei care, cu generatii în unna, fusesera la rândullor

imigranti ..
Asa se întâmpla, de exemplu, cu multi oameni care vin în Statele Unite. Statele

Unite sunt, din punct de vedere cultural, cea mai diversa societate din lume. Este o
societate de imigranti: populatia originara, indienii americani, mai alcatuiesc sub l %
din întreaga populatie a tarii. Dar si Anglia si Europa au devenit cu rapiditate aproape
la fel de omogene din punct de vedere cultural ca si Statele Unite. Europenii au fost,
desigur, primii imigranti în America de Nord, si care pâna nu demult au dominat
imigrarea în State Unite si Canada. Astazi, se produc noi valuri de imigrare, legala si

ilegala, chiar în Europa occidentala. Imigrantii provin din Europa rasariteana, Africa,
Orientul Apropiat si Asia. Multe dileme, conflicte si ciocniri - în aceeasi masura ca
si beneficiile si opOliunitati1e de care au avut parte Statele Unite ca rezultat al imigrarii,
sunt azi experimentate de statele europene. Europa devine, se pare, tot mai eterogena
din punct de vedere etnic.

ETNICITATEA

:> ETNICITATEA se refera la practicile culturale si atitudinile unei anumite
comunitati de persoane, care îi diferentiaza de ceilalti. Membrii grupurilor etnice
se concep, pe ei însisi, ca fiind distincti din punct de vedere cultural de alte grupuri
din societate si sunt perceputi ca atare de aceasta. Pentru a deosebi grupurile
etnice între ele pot ajuta diferite caracteristici, dar cele mai frecvente sunt limba,
istoria stramosilor (reali sau nu), religia si portul sau podoabele. Antagonismele
etnice sunt pe de-a întregul fnvatate, fapat care pare de la sine înteles daca ne'
gândim cât de des unele grupuri au fost considerate ca "nascute pentru a conduce"
sau "modificate", "lipsite de inteligenta" etc. (Pentru diversitatea grupurilor etnice
în Marea Britanie vezi tabelul 9.1.).
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Anglia
Grup etnic

Marea Britaniesi Tara GalilorAngliaTara Galilor Scotia

Albi

94.594.193.898.598,7

MinOiitati etnice

5.55,96,21.51.3

Negli

1.61.81.90,30.1

- caraibieni

0.91.0I.l0.10.0

~~africani

0040040.40,10.1

-negrii de oriunde

0,30.40.40,10,1

- asiatici (sud)

2.72.93,00,60,6

-indieni

1.51.71.80.20.2

-- pakistanezi

0,90,91.00,20.4

~ bangladezi

0,30,30,30,10,0

- chinezi si altii

1.21.21.30,60.5
-chinezi

0.30.30.30.20.2

-aslatlcl

0.40.40.40,10.1

- ceilalti minD1itari

0.50,60,60,30,2

Totalul populatiei

54,889,949.890,347,055.22,835,14,996,6

Sursa: D, Owen, Ethnic Minorities in Britain: Setlement Patterns, 1992, p, 2, Datele statistice au
copyright Crown,

În acest capitol vom cerceta motivul pentru care diversitatea etnica produce
atât de frecvent conflictele sociale. Ideea de "rasa" a avut o influenta majora în
izbucnirea acestor conflicte, deci ne vom opri asupra naturii si originilor ei. Apoi vom
analiza de ce unele gmpuri ajung sa dispretuiasca sau sa le urasca pe altele atât de
mult, concentrându-se asupra formelor prejudecatilor rasiale sau etnice. În sectiunile'
urmi;itoare ale capitolului vom studia relatiile etnice în diferite contexte nationale,
dând o atentie deosebita Statelor Unite, Angliei si Europei continentale.

Grupurile minoritare

Notiunea de grup minoritar (sau minoritate etnica) este folosita pe larg în
sociologie si reprezinta mai mult decât o distinctie.numerica. Exista multe minoritati
in sensul statistic, cum ar fi persoanele mai înalte de 1,80 m sau cântarind peste 150 leg,
dar acestea nu constituie minoritati conform conceptului sociologic. În sociologie,
membrii unui grup minoritar sunt dezavantajati fata de majoritatea populatiei si au
un anume sentiment al solidaritatii de grup, al apartenentei comune. Experienta
traita ca subiect al prejudecatilor si discriminarii de obicei întareste simtamintele de
loialitate si interese comune.

Membrii grupurilor minori tare tind adesea sa se considere ca fiind un popor
aparte tata de majoritate. Grupurile minoritare sunt, de regula, izolate din punct de
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vedere fizic si social de comunitatea în ansamblul ei. Ele tind sa se concentreze în
anumite cartiere, orase sau regiuni ale tarii. Sunt rare cazurile de casatorie între
membrii apartinând majoritatii si ai unuigrup minoritar sau între membrii unor minoritati.
În interiorul minoritatii, se promoveaza uneori endogamia (casatoria în cadrul grupului),
în scopul pastrarii individualitatii culturale.

Minoritatile sunt distincte atât etnic cât si· fizic de restul populatiei. Asa se
întâmpla cu amerindienii si asiaticii în Marea Britanie, de exemplu, sau cu afro
americanii, chinezii si alte grupuri în Statele Unite. Diferente fizice, cum ar fi culoarea
pielii sunt considerate de obicei ca rasiale. Distinctiile etnice sunt arareori neutre, si

se asociaza adesea cu inegalitati precum. bunastarea si puterea, cât si cu
antagonismele între grupuri. Printre tensiunile dintre grupurile etnice, cele mai
puternice sunt cele pe motive rasiale.

Rasa si biologia

Înca exista credinta conform careia, în mod eronat, oamenii pot fi împartiti dupa
rasele biologice. Acest lucru este surprinzator, daca ne gândiin la numeroasele încercari
ale oamenilor de stiinta de a stabili categorii de rase ale popoarelor lumii. Unii autori
au distins patru sau cinci rase majore, întimp ce altii au identificat pâna la trei. Dar
s-a dovedit ca prea numeroasele exceptii de la aceste clasificari le faceau imposibil
de utilizat.

De exemplu, un tip comun utilizat, cel negroid, se presupune ca este alcatuit din
persoane cu pielea închisa la culoare, par negru si cret si alte caracteristici fizice
specifice. Dar locuitorii originari ai Australiei, aborigenii, au pielea închisa si parul
ondulat, uneori chiar blond. O întreaga serie de alte exemple pot fi date pentru a
contrazice orice simpla clasificare. Nu exista rase "pure", doar o seama de varietati

fizice ale fiinte lor umane. Diferentele între tipurile fizice dintre grupurile de fiinte
umane provin din încrucisarile populatiei, care difera în functie de gradul de contact
dintre grupurile sociale sau culturale. Grupurile din care este formata populatia umana
constituie un tot unitar. Diversitatea genetica din interiorul populatiei care are
trasaturi comune vizibile este la fel de mare ca si varietatea acestor trasaturi. În
virtute a acestor fapte, multi biologi, antropologi si sociologi cred ca ar trebui sa se
renunte cu totul la conceptul de rasa.
~ Exista. diferente fizice clare între fiintele umane, iar unele dintre acestea sunt

mostenite. Însa motivul pentru care unele diferente devin motiv pentru discriminarea
sociala si pentru PREJUDECATI nuare nimic de-a face cu biologia. De aceea,
diferentele rasiale ar trebui întelese ca variatii fizice individualizate ale membrilor
unei comunitati sau societati ca fiind semnificative din punct de vedere social.
Diferentele de culoare a pielii, de exemplu, sunt considerate ca fiind semnificative, în
timp ce diferentele de culoare a parului nu sunt. Rasismul este prejudecata bazata pe
distinctiile fizice semnificative, din punct de vedere social. O persoana rasista este
aceea care crede ca, unii indivizi sunt superiori sau inferiori altora, ca rezultat al acestor
diferente rasiale.
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PREJUDECA TILE SI DISCRIMINAREA

:> Conceptul de RASA este relativ nou, dar prejudecatile si discriminarea au fost

foarte raspândi te în istoria omenirii, deci va trebui mai întâi sa facem o distinctie
clara între ele. Prejudecatile se refera la opinii sau atitudini manifestate de membrii
unui grup fata de altul. Opiniile preconcepute ale unei persoane sunt adesea bazate
pe conventii verbale, mai degraba decât pe evidenta si sunt rezistente la schimbare
chiar si în fata unor informatii noi. Oamenii pot manifesta prejudecati favorabi le
despre grupurile cu care se identifica si negative despre celelalte. Cineva care are
prejudecati referitoare la un anumit grup, refuza argumentele logice.
:> DISCRIMINAREA se refera la comportamentul real fata de celalalt grup. Ea

poate fi observata în activitati care îi înlatura pe membrii unui grup de la ocaziile oferite
altuia, ca în cazul unui cetatean britanic negru caruia i se refuza o slujba disponibila
doar pentru unul alb. Desi prejudecatile stau cel mai adesea la baza discriminarii,
acestea pot exista separat. Oamenii pot avea atitudini marcate de prejudecati, dar
carora nu le dau curs. La fel de important este si faptul ca discriminarea nu deriva în
mod necesar din prejudecati. De exemplu, cei care cauta sa cumpere vile rezidentiale
se feresc sa achizitioneze proprietati în cartiere predominant locuite de negri, nu din
cauza atitudinilor de ostilitate pe care le-ar avea fata de cei ce locuiesc acolo, ci din
teama ca valoarea proprietatii lor va scade. Atitudinile determinate de prejudecati
influenteaza în acest caz discriminarea, într-un mod indirect.

Interpretarile psihologice·

Teoriile psihologice ne ajuta sa întelegem atât natura atitudinilor care dovedesc
prejudecati, cât si motivul pentru care diferentele etnice au atâta importanta în opinia
unora. Doua tipuri de abordare psihologica sunt importante. Unul foloseste conceptul
de gândire stereotipa în analizarea prejudecatilor. Celalalt sustine ca exista un anumit
tip de persoana mai predispus atitudinilor ce dovedesc prejudecati fata de grupurile
minoritare.

Stereotipiile si tapii ispasitori

Prejudecatile opereaza în special prin intermediul gândirii stereotipe, ceea ce
inseamna a gândi în termenii unor norme fixe si inflexibile. Stereotipia este adesea
îndeaproape legata de mecanismul psihologic al substitutiei, în care sentimentele de
ostilîtate si furie sunt îndreptate înspre obiecte, care nu se afla în realitate la originea
acestor sentimente. Oamenii îsi elibereaza resentimentele asupra unor "tapi
ispasitori", persoane învinuite pentru lucruri de care nu se fac vinovate. Termenul
..tap ispasitor" provine de la vechii evrei, care îsi transferau în fiecare an pacatele
asupra unui tap, alungat apoi în salbaticie. A avea un tap ispasitor este un lucru
20mun acolo unde doua grupuri etnice sarace intra în competitie pentru anumite
recompense economice. Cei care îsi îndreapta atacurile rasiale împotriva negrilor,
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de exemplu, se afla adesea într-o pozitie economica similara cu a acestora. Ei Î:

acuza pe negri pentru suferinte ale caror cauze reale trebuie cautate în alta parte.
Folosirea unui "tap ispasitor", este în mod nOffilal, directionata împotriva unor

grupuri distincte si relativ lipsite de putere, deoarece reprezinta o tinta usoara.
Protestantii, catolicii, evreii, italienii, negrii africani si altii au jucat rolul involuntar de
"tap ispasitor" în diferite momente de-a lungul istoriei occidentului.

A avea un"tap ispasitor" implica adesea proiectia, atribuirea inconstienta a
propriilor dorinte si caracteristici altora. Poate fi implicata aici sexualitatea. Cercetarile
au demonstrat cu certitudine, ca atunci când membrii unui grup dominant, practica
violenta împotriva unei minoritati si o exploateaza sexual, este posibil ca ei sa creada
ca acel grup minoritar însusi prezinta trasaturile violentei sexuale. De exemplu, ideile
bizare sustinute de catre albi în vechiul Sud american cu privite la firea pofticioasa a
barbatilor negri afro-americani îsi avea probabil originea în propriile lor frustrari,
întrucât accesul la femeile albe era limitat formal de natura comportamentului de
curtare. În mod similar, în Africa de Sud credinta ca barbatii negri au o potenta
sexuala exceptionala si ca femeile negre sunt voluptoase era foarte raspândita în

rândul albilor. Se considera ca barbatii negri"sunt foarte periculosi pentru femeile
albe, în timp ce în realitate, practic toate contactele sexuale erau initiate de catre
barbatii albi cu femeile negre.

Personalitatea autoritara

Este posibil ca unele tipuri de oanieni, ca urmare a socializarii timpurii, sa fie
deosebit de predispuse la gândirea stereotipa si la proiectie. O cercetare
binecunoscuta întreprinsa de TheodOJ;Adomo si colegii sai în 1940a diagnosticat un
tip caracteristic, pe care l-au numit personalitatea autoritara (Adomo s.a., 1950).

Cercetatorii au stabilit mai multe scale de masura pentru exprimarea nivelului
prejudecatilor. Pe una din scale, de exemplu, subiectilor li se cere sa-si exprime
acordul sau dezacordul cu privire la o serie de afirmatii puternic antisemite. Cei
diagnosticati ca având prejudecati împotriva evreilor tindeau sa exprime atitudini

negative si fata de alte minoritati. Cei cu personalitate autoritara - au conchis
investigatorii - tind sa tIe conformisti rigizi, supusi superiorilor lor si aroganti cu
inferiorii. Acestia sunt totodata si foarte intoleranti în atitudinile lor religioase si sexuale.

Caracteristicile personalitatii autori tare, au sugerat cercetatorii, rezulta dintr~o
formula educationala în care parintii sunt incapabili sa-si exprime direct dragostea
fata de copiii lor, sunt retinuti si obsedati de disciplina. Ca adulti, acesti indivizi sufera
de aILxietati care pot fi controlate doar prin adoptarea unor pozitii rigide. Ei sunt
incapabili sa faca fata unor situatii ambigue si le ignora în consecinta, având tendinta .
sa gândeasca într-un mod stereotip.

Cercetarea lui Adomo a fost întâmpinata de foarte multe critici. Unii n-au fost
convinsi de valQarea masuratorilor folosite pe scalele sale. Altii au sustinut ca
autoritarismulnu reprezinta o caracteristica a personalitatii, ci reflecta normele si
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\-alorile unor anumite subculturi în interiorul societatii în ansamblu. Investigatia ar
:lutea fi mai valoroasa în calitate de contributie la întelegerea trasaturilor de gândire
autoritarista în general, decât ca distingând un tip particular de personalitate. Cu
:oate acestea, exista si similaritati clare între aceste descoperiri si alte cercetari în
domeniul prejudecatilor. De exemplu, un studiu clasic întreprins de Eugene Martley
a investigat atitudinile fata de 35 de minoritati etnice si a descoperit ca majoritatea
-::elorcare manifestau prejudecati împotriva unui grup etnic exprimau sentimente
negative si împotriva celorlalte. Evreii si afro-americanii erau dispretuiti la fel de
mult ca si valonienii, pirinenii si danirienii (Hartley, 1946). Ultimele trei grupuri de
fapt, nici nu exista; numele lor au fost inventate de Hartley pentru a vedea daca
subiectii vor avea prejudecati si fata de grupurile de care nu auzisera vreodata.

Interpretarile sociologice

Mecanismele psihologice ale gândirii stereotipe, deplasarea si proiectia se
regasesc la membrii tuturor societatilor si ajuta la explicarea aflarii de ce antagonismul
etnic este un element atât de obisnuit, al diferitelor culturi. Dar ele ne spun prea
putin despre procesele sociale implicate în discriminare. Pentru a studia aceste
procese, trebuie sa facem apel la trei idei sociologice.

Etnocentrismul, grupul închis si alocarea de resurse

Conceptele sociologice relevante pentru conflictele etnice la nivel general sunt
cele de etnocentrism, grup etnic inchis si alocarea de resurse. Etnocentrismul 
suspiciune fata de cei din exterior combinata cu tendinta de a evalua cultura altora în
termenii propriei culturi - este un concept pe care l-am întâlnit (cap. 2). Practic, toate
culturile au fost etnocentriste într-o oarecare masura si este usor de observat felul în
care etnocentrismul se combina cu gândirea stereotipa. Cei din exterior sunt considerati
straini sau inferiori din punct de vedere moral si mental. În acest fel i-au privit majoritatea
civilizatiilor pe membrii culturilor mai putin numeroase, de exemplu, iar atitudinea lor a
alimentat nenumarate conflicte etnice de-a lungul istoriei.

Etnocentrismul si grupul închis sunt întâlnite împreuna frecvent. "Închis" se refera
la procesul prin care grupulile îsi mentin granitele care le separa de alte grupuri. Aceste
granite sunt formate prin mijloace de excludere, care duc la acutizarea diviziunilor
Între un grup etnic si altul. Aceste proceduri includ limitarea sau interzicerea casatoriei
interetnice, restrictii aplicate relatiilor economice sau contactele socialeîntre grupuri,
cum ar fi comertul, si separarea fizica a grupurilor (ca în cazul ghetto-urilor etnice).
Afro-americanii din Statele Unite au trait toate cele trei proceduri de exc!udere:
casatoriile intelTasiale au fost ilegale în unele state, segregatia economica si sociala
a fost întarita prin lege în Sud, iar segregati a prin ghetto-urile de negri mai exista înca
în majoritatea oraselor mari.

Uneori grupuri care au putere egala îsi întaresc reciproc liniile de demarcatie:
membrii lor nu se amesteca între ei, dar nici unul dintre grupuri nu-l domina pe

celalalt. De obicei însa unul dintre. grupurile etnice ocupa o pozitie privilegiata (de
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putere) fata de celalalt. În aceste împrejurari, grupul închis coincide cu alocarea de
resurse, instituind inegalitati în distributia avutiei si a bunurilor material.

Unele dintre cele maicrâncene conflicte dintre grupurile etnice sunt centrate F
liniile de demarcatie dintre ele tocmai pentru ca aceste linii semnalizeaza inegalitate.:
de avutie, putere sau statut social. Conceptul de grup etnic închis ne ajuta sa întelegeL
atât diferentele dramatice cât si pe cele mai putin vizibile care separa comunitatil~
umane una de cealalta, nu doar motivul pentru care membrii unor grupuri sunt ucisi.
linsati, batuti sau hartuiti, ci si cel pentru care nu obtin slujbe bune, o educatie solida sa'.;.
o locuinta confortabila.· Bunastarea, puterea si statutul social sunt resurse restrânse 
de care unele grupuri beneficiaza mai mult decât altele. Pentru a se mentine pe pozitiile
lor distincte, grupurile privilegiaterecurg uneori la acte de violenta extrema împotri\'2
altora. În mod similar, membrii grupurilor defavorizate pot recurge si ei la violenta, ce.
mijloc de a încerca sa-si îmbunatateasca situatia.

ANTAGONISMUL ETNIC: O PERSPECTIVA ISTORICA

Pentru o analiza completa a relatiilor etnice si a antagonismului etnic în
vremurile noastre este necesara perspectiva istorica. Este imposibil sa întelegem
divizarile de azi fara sa acordam un loc de prima importanta impactului expansiunii
colonialismului occidental asupra restului lumii .

. Începând din secolul XV, europenii au început sa se aventureze pe mari pâna
atunci nemarcate pe harta, explorând tinuturi terestre, în scopul explorarii si al
comertului, dar si cucerind si supunând totodata populatiile indigene. Au plecat din
Europa cu milioanele pentru a se stabili în aceste noi teritorii. Sub forma comertului
cu sclavi, ei au produs si o mutatie pe scara larga, a unor populatii din Africa înspre
America (vezi fig. 9.1.). Stramutarile de populatii care au avut loc cu aproximatie în
ultimii 350 de ani sunt urmatoarele:

• Din Europa spre America de Nord. Din secolul al XVII-lea pâna în prezent
aproximativ 15milioane de oameni au emigrat din Europa catre actualele State
Unite si Canada. Aproximativ 150 de milioane de americani îsi pot reconstitui
ascendentaîn urma emigratiei.

• Din Europa spre America Centrala si de Sud. Aproximativ 20 de milioane de
oameni din Europa, în majoritate din Spania, Portugalia si Italia, au emigrat spre
America Centrala si de Sud. Aproximativ 50 de milioane din locuitorii de azi din
aceste zone au ascendenta europeana.

• Din Europa spre Australia. Aproximativ 17 milioane de oameni din aceste
continente sunt de origine europeana.În Africa, majoritatea au emigrat în statul
Africa de Sud, care a fost colonizat mai ales de englezi si olandezi.

• Din Africa spre America. Începând din secolul al XVI -lea, aproximativ 15milioane
de negri au fost transportati fortat catre continentul american de nord si de sud.
Aproape un milion au sosit în secolul al XVI-lea; 1,3milioane în secolulal XVII-lea,
sase milioane în secolul al XVIII-lea si doua milioane în secolul al XIX-lea. Negrii
africani au fost adusi în America în lanturi, pentru a servi drept sclavi - aceasta a
însemnat distrugerea brutala a unor familii si comunitati întregi.
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Figura 9.1. - Comertul de sclavi în Oceanul Atlantic, între 1601 si 1870. Cea mai
importanta destinatie a fost de departe Brazilia, cu 3,6 milioane de persoane transportate .
în mai putin de 300 de ani.

Sursa: Ben Crow si Mary Thorpe, Sun'iva! and Change in the Third Wor!d (The Open University,

1988), p. 15.
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Aceste straturi succesive de populatie au format baza compozitiei etnice actuale
în Statele Unite, Canada, tarile din America Centrala si de Sud, Africa de Sud, Aus
tralia si Noua Zeelanda. În toate aceste societati, populatiile indigene au fost supuse
conducerii europene, iar în America de Nord si Australia au devenit minoritati etnice.
Întrucât europenii proveneau din medii diverse, ei au implantat numeroase diviziuni
etnice în tarile de adoptiune. În punctul culminant al erei coloniale, în secolul al XIX-lea
si la începutul secolului al XX-lea, europenii pusese stapânire pe populatiile bastinase
si în multe alte regiuni: India, BUmla, Malaya siune1e parti din Orientul Mijlociu.

În cea mai mare parte a perioadei expansiunii europene, atitudinile etnocentrice
erau raspândite în rândul colonistilor, care credeau ca aveau misiune a de a civil iza
restul lumii. Chiar si cei mai liberali europeni se considerau superiori populatiilor
indigene pe care le descopereau. Faptul ca multe dintre aceste populatii gândeau la
fel despre colonisti nu este tot atât de relevant, întrucât europenii posedau puterea
de a-si impune propria viziune. Perioada de început a colonialismului a coincis cu
aparitia rasismului, si de-atunci diferentele si conflictele rasiste au ocupat un loc
central în rândul conflictelor în general. În mod special, opiniile rasiste care-i separa
pe albi de negri au capatat un loc central în atitudinile europenilor.

Aparitia rasismului

De ce a luat amploare rasismul? Au existat mai multe motive. Unul este acela
ca opozitia dintre alb si negru, ca simboluri culturale, avea radacini adânci în cultura

europeana. Albul fusese dintotdeauna asociat cu puritatea, negrul cu raul (nu ~xista
nimic natural în acest simbolism; în unele culturi situatia este inversa). Simbolul

culorii negre era încar?at de semnificatii negative Înainte ca Occidentul sa intre în
contact direct cu popoarele de negri. Aceste sensuri simbolice tindeau sa se manifeste
în reactiile europenilor fata de negri, atunci când acestia i-au întâlnit pentru prima
data pe tammri1e africane. Sentimentul ca exista o diferenta esentiala între popoarele
albe si negre, combinat cu "pagânismul" africanilori-a facut pe multi europeni sa-i
priveasca pe negri cu dispret si teama. Asa dupa cum se exprima un cercetator din
secolul al XVII -lea, negrii "la culoare ca si la fire sunt nu cu mult diferiti de încarnarea
diavolului" (Jordan, 1968). Desi, cele mai extreme manifestari ale acestei atitudini.
au disparut în zilele I}oastre, nu este greu de crezut ca unele elemente ale acestui
simbolism cultural alb-negru sunt raspândite în continuare.

Un al doilea factor important care a dus la aparitia rasismului modem a fost
inventarea si difuzarea conceptului de rasa în sine. Atitudini cvasirasiste au existat

de sute de ani. În China, în anul 300 d.Ch., de exemplu, gasim pastrate descrieri ale
unor popoare barbare "care seamana îndeaproape cu maimutele, din care se trag".
Dar notiunea de rasa ca însiruire de caracteristici mostenite provine din gândire a
europeana a secolelor al XVIII -lea si al XIX-lea. Contele Joseph Afthur de Gobineau
(1816-1882), numit uneori parintele rasismului modem, a propus idei care au influentat
multe cercuri. Dupa parerea lui de Gobineau, exista trei rase: alba, galbena si neagra.
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Rasa alba poseda o inteligenta superioara, moralitate si vointa, iar aceste calitati
mostenite justifica raspândirea influentei occidentale în întreaga lume. Negrii sunt
incapabili, caracterizati printr-o natura animalica, lipsa de moralitate si instabilitate
emotionala.

Ideile lui de Gobineau si ale altora care propuneau opinii similare au fost prezentate
ca presupuse teorii stiintifice. Ele l-au influentat mai târziu pe AdolfHitler, care le~a
transformat în ideologia partidului nazist. Notiunea superioritatii rasei albe, desi lipsita
total de valoare faptica, ramâne un element-cheie al rasismului alb. Acesta este un
element explicit, de exemplu, în ideologia Ku Klux Klan-ului si a stat de asemenea, la
baza apartheidului (dezvoltarea rasiala separata) în Africa de Sud, asupra caruia ne
vom opri maijo~.

Un al treilea motiv al aparitiei rasismului modern se afla în relatiile de exploatare
pe care europenii le-au stabilit cu popoarele ne-albe. Comertul cu sclavi nu ar fi putut
avea loc daca nu ar fi fost raspândita credinta europenilor ca negrii apartin unei rase
inferioare, chiar subumane. Rasismul a contribuit la justificarea dominantei coloniale
asupra popoarelor ne-albe, refuzându-Ie drepturile participarii politice, cucerite de catre
albi în tarile europene de bastina.

Relatiile dintre albi si ne-albi erau variabile, în functie de diferitele trasaturi ale
guvernarii coloniale, si erau influentate totodata de diferentele culturale între europenii
însisi. Pentru a demonstra aceasta ne vom ocupa în continuare de relatiile rasiale în
Brazilia, Africa de Sud si Statele Unite, înainte de a analiza pe larg diferentele
rasiale si etnice din Marea Britanie.

RELATIILE ETNICE DIN PERSPECTIVA ISTORICA:,
CÂTEVA EXEMPLE

Compararea relatiilor etnice, din alte societati cu cele din Marea Britanie,
ilustreaza modul în care prejudecatile si discriminarea variaza în functie de diferitele
modele de dezvoltare istorica. Brazilia este citata uneori ca exemplu de societate
lipsita de prejudecati etnice între albi si negri, desi, asa cum vom vedea, aceasta
afirmatie nu este pe deplin justificata. Dimpotriva, Africa de Sud este o tara în care
prejudecatile si discriminarea au atins forme extreme, iar segregarea între negrii si
albi a fost institutionalizata, înaintea schimbarilor recente care au adus guvernarea
majoritatii. Cât despre Statele Unite, vom începe cu campania pentru drepturile
civile ale negrilor.

Relatiile etnice în Brazilia

Mai putin de un milion de africani au fost transportati în Brazilia înaintea sfarsitului '
comertului cu sclavi pe la mijlocul secolului al XIX-lea. În Statele Unite, negrii care
proveneau din culturi africane diferite erau de regula dispersati, iar în Brazilia oamenii
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expediati cu aceleasi transporturi erau în mod normal tinuti laolalta. Astfel, ei au putut
conserva mai mult din cultura lor originara decât cei din Statele Unite. Sclavilor din
Brazilia le era permis sa se casatoreasca chiar daca stapânii nu erau de acord, câta
vreme continuau sa-i serveasca ca mai înainte, iar odata pasatorit, un cuplu nu mai
putea fi vândut ca sclavi separati. Contactele de natura sexuala între barbatii albi si
femeile sclave erau frecvente, iar copiii rezultati erau adesea eliberati, fiind uneori

chiar acceptati ca membri ai familiei albe. Sclavia a fost abolita în 1888, desi albii
acceptasera cu mult mai înainte existenta negrilor liberi (Schwartz, 1985).

Dupa desfiintarea sclaviei, multi brazilieni negri s-au mutatîn mediul urban. Acolo
majoritatea traiau (si traiesc si azi) în conditii de saracie, dar nu li s-a interzis sa faca
parte din sindicate profesionale, iar o mica parte au obtinut pozitii sociale importante,
bogatie si putere. Un proverb brazilian foarte des citat spune ca: "Un negru bogat
este alb si un alb sarac este negru". Fraza surprinde cu exactitate opiniile relativ
flexibile asupra diferentelor rasiale, cât si faptul ca "a fi alb" este înca clar identificat
cu superioritatea. Albii continua sa domine pozitiile importante în toate sectoarele
sociale.

Multa vreme brazilienii îsi interpretasera propriul sistem de relatii rasiale într-o
maniera caritabila, comparându-lpozitiv cu cel mult mai segregationist din SUA, dar
în anii' 60 si ' 70, datorita faptului ca miscarile pentru obtinerea drepturilor civile de

.catre negrii americani au capatat amploare, aceste comparatii au devenit mai putin
favorabile Braziliei. La începutul anilor '60, Congresul Braziliei a aprobat o lege
care interzicea discriminarea în locurile publice dupa ce o turista americana de culoare,
Katherine Dunham, s-a plâns ca-i fusese refuzata cazarea într-un hotel din Sao
Paulo. Totusi legea a fost în buna masura doar un gest simbolic, rara ca guvernul sa
faca vreun efort concret de a investiga întinderea posibila a discriminarii.

Observatorii sunt de acord ca asemenea discriminari sunt destul de rare în

Brazilia, dar putine programe guvemamentale au vizat îmbunatatirea conditiilor sociale
SI economice ale persoanelor de culoare. Credinta braziliana în "înalbire" contrasteaza
întrucâtva cu concentratia continua de negri în sectoarele cele mai sarace ale societatii.
Cu toate acestea, Brazilia a fost ferita de linsarile si razmeritele repetate care au
marcat istoria Statelor Unite si a fost ocolita de cele mai extreme forme ale
prejudecatilor antirasiale.

Dezvoltarea sociala în Africa de Sud

În Africa de Sud, primii colonisti au fost olandezi. Descoperind ca populatia

locala refuza sa lucreze în întreprinderile europenilor, ei au adus sclavi din alte parti
ale Africii si din lndiile Olandeze de Est. Mai târziu britanicii si-au impus o pozitie
dominanta în Africa de Sud, punând capat sclaviei în anul 1830. Divizarea dintre albi
si negri nu a fost de la început definitiva aceasta s-a realizat cu timpul. Când sclavia
a fost abolita, au fost introduse noi taxe pentru negri, taxe care i-au fortat efectiv pe
multi dintre ei sa munceasca pentru patroni europeni, iar tinerii africani au trebuit sa-si
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caute de lucru departe de casa pentru a putea plati aceste taxe. A aparut un sistem
manufacturier (mâna de lucru) de "naveta", care a determinat structura evolutiei
ulterioare a economiei Sud-africane. Multi africani s-au angajat în minele de
exploatare a aurului sau diamantelor locuind în tabere speciale, la mare distanta de
asezarile europenilor. Treptat s-a format un sistem de segregare, recunoscut mai
târziu prin lege.

În timpul sistemului de apartheid, introdus dupa cel de-al doilea razboi mondial,
populatia Africii de Sud era c1asificata în patru "grupuri de înregistrare": 4,5 milioane
de albi, descendenti ai emigrantilor europeni; 2,5 milioane de asa-zisi "oameni de
culoare", care descind din membrii mai multor "rase"; un milion de oameni cu
ascendenta asiatica si cei 23 de milioane de africani negri. Pierre van den Berghe
distingea trei niveluri principale ale segregarii în societatea sud-africana în timpul
apartheid-ului (van den Berghe, 1970).

1. Microsegregarea ~ segregarea locurilor publice (asa cum se întâmpla si în
Sudul american). Toalete, sali de asteptare, vagoane de tren si alte locuri publice
au dotari separate pentru albi si ne-albi.

2. Mezzosegregarea - segregarea albilor de ne-albi în privinta cartierelor în
care locuiesc, în zonele urbane. Negrii sunt obligati salocuiascaîn zone speciale,
delimitate.

3. Macrosegregarea - segregarea unor întregi populatii în teritorii separate,
constituite în rezervatii de populatie.
Economia sud-africana era incapabila sa functioneze fara forta de munca

asigurata de milioanele de ne-albi care locuiau în orase sau în apropierea acestora.
La început existau si unele cartiere omogene din punct de vedere etnic, în zonele
urbane cele mai importante, dar din ce în ce mai multi negri au fost mutati în "asezari
model", situate la câteva mile departare de zonele albe. În plus, milioane de oameni
au fost mânati catre asa-zisele vetre' , cu mult în afara oraselor. Aceste regiuni erau
organizate ca state partial autonome, supuse controlului general al guvernului cen
tral alb. În apartheid ne-albii nu aveau drept de vot si nici un fel de reprezentare în
guvernul central.

Vetrele erau concepute ca teritorii separate în care majoritatea neagra putea
sa-si exercite drepturile politice refuzate în Africa de Sud, alba. Conform prevederilor
Legii de Cetateni ai Vetre1or, locuitorilor de acolo li se retragea cetatenia sud-africana
în momentul în care respectivul teritoriu devenea "independent". Asa-zisii navetisti
de frontiera locuiau împreuna cu familiile lor în vetre si traversau zilnic "granita
nationala" catre Africa de Sud - alba.

Apartehid-ul a fost condamnat de catre comunitatea internationala din întreaga
lume si a avut multi opozanti în interiorul societatii. O perioada îndelungata, Africa
de Sud a fost supusa unor sanctiuni economice menite sa exercite presiuni asupra
tarii, pentru a o determina sa renunte la acest sistem; în plus, Africa de Sud a fost

• În limba engleza: homelands (n.t.).
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exclusa dintr-o serie de evenimente sportive internationale. Cu siguranta, sanctiunile
au avut o oarecare influenta, la fel ca si protestele interne, dar unul dintre motivele
principale pentru care apartheid-ul a Început sa se dezintegreze în anii ' 80 a fost
acela ca multi negri actionau în mod deliberat împotriva lui, în ciuda pedepselor cu
care erau amenintati de catre autoritati. De exemplu, multi oameni au migrat catre
zonele urbane în cautarea unui loc de munca, în ciuda legilor care le interziceau
acest lucru.

În 1990, presedintele de Klerk a ridicat interdictia la care erau supuse Congresul
National African (ANC), Partidul Comunist si o seama de alte grupari din opozitie,
care fusesera pâna atunci interzise si Îsi desfasurasera activitatea pe ascuns sau
fusesera fortate sa ia calea exilului. Nelson Mandela, liderul ANC, care se aflase în
Închisoare Înca din 1962, a fost eliberat. A fost promulgata o noua Constitutie, care,
pentru prima data, asigura tuturor cetatenilor dreptul la vot. În martie 1992 a avut loc
un referendum în rândul persoanelor cu drept de vot, a caror mare majoritate s-a
declarat de acord cu continuarea acestor reforme.

Africa de Sud a devenit azi o democratie functionala, avându-l pe Nelson
Mandela ca presedinte ales. Apartheid-ul a devenit în scurt timp o amintire, iar în
prezent tara pare annonioa:sa. Totusimai exista o rata înalta a criminalitatii în asezarile
urbane, ca si în unele cartiere prospere de albi si va mai trece câtva timp pâna când
se va putea spune cu certitudine ca tara nu va mai avea parte de conflicte etnice
violente.

Dupa dizolvarea apartheid-ului În Africa de Sud au Început sa apara investitiile.
Multe mari companii sud-africane au început sa investeasca în alte parti ale Africii.
De exemplu, Între 1994-1995 South-African Breweries a cumparat o mare parte din
companiile de stat producatoare de bere din Tanzania si Zambia. Au urmat filiale în
Botswana, Le~otho si Swaziland. Un asociat al Pepkor, cel mai mare detailist din
Africa de Sud, a deschis trei magazine în Zambia în 1995 si Înca patru sunt în

constructie ...
O asemenea expansiune a capitalismului sud-african nu este lipsita de probleme.

Patronul unui lant de magazine din Zimbabwe a fost primit cu urale la o conferinta în
acea tara, atunci când a acuzat Africa de Sud ca încearca sa "înghita" Africa.
Fermierii din Mozambic au tinut diferite demonstratii încercând sa împiediGe guvernul
sa vânda pamânt arabil investitorilor sud-africani. Aceste tensiuni nu sunt surprin
zatoare, datorita faptului ca guvernele sud-africane din perioada apartheid-ului au
sustinut interventii militare în Mozambic si În alte tari din împrejurimi. Ostilitatilor
rasiale si etnice Înca li se mai simte prezenta la aceste întâlniri, întrucât practic toti
marii oameni de afaceri sud-africani sunt albi.

În cartea sa despre tranzitia de la guvernarea minoritatii în Africa de Sud, The
Bondage of Fear* (1995), Fergal Keane nota:

* Sclavia fricii (n~t.).
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Aceasta ramâne o tara cu linii de demarcatie periculoase si adânc înradacinate.
Anii de guvernare a minoritatii au creato infrastructurasolida si ceamai dezvoltata
economie din Africa, dar au fost si enorm de risipitori înprivinta cheltuielilorgresit
directionate... Sase milioanede someri; zece milioane de oameni fara canalizare si
23 de milioane fara electricitate;mai putin de 50% dintre copiii negri sub vârsta de
14 ani merg la scoala si noua milioane de adulti sunt analfabeti (p. 238).

Drepturile civile ale negrilor din Statele Unite

Abolirea sclaviei si primele evolutii

Sclavia a luat sfarsit în America de Nord ca urmare a Razboiului Civil dintre
;:atele de nord si cele din sud. Proclamatia de emancipare a fost de fapt semnata în
~863, cu un an înainte de sfarsitul razboiului. Totusi sfarsitul acestuia nu a însemnat
:' îmbunatatire considerabila a conditiei negri lor, mare parte dintre acestia ramânând
;a traiasca în continuare în saracie. O serie de legi "Jim Crow" adoptate în Sud între
~890 si 1912 îi alung au pe negri din vagoanele de tren, toaletele publice si cafenelele
,albe". Aceasta segregare a fost recunoscuta oficial de Curtea Suprema de Justitie

?rin hotarârea din 1896, care declara ca fiind constitutionale dotarile "separate dar
~gale". Activitatile Ku Klux Klan-ului, o societate secreta violenta, avea ca scop
asigurarea mentinerii segregarii.

Luptele purtate de grupurile minori tare pentru a obtine drepturi si sanse egale,
incepând de dupa revolutie, au avut un loc important în istoria americana. Majoritatea
lor au obtinut accesul la pozitiile politice influente si succesul economic cât si un
statut egal cu cel al majoritatii, dar negrii au fost în cea mai mare parteexc1usi de la
astfel de promovari pâna la începutul anilor '40. Asociatia Nationala pentru
Promovarea Oamenilor de Culoare (NAACP) si Liga Urbana Nationala au fost
fondate în 1909 si respectiv 1910, Ambele au luptat pentru drepturile civile ale negrilor,
dar lupta lor a început sa aibe efecte reale abia în timpul si dupa cel de-al doilea
razboi mondial.

Înainte ca Statele Unite sa intre în razboi, liderii NAACP si ai Ligii Urbane s-au
întâlnit cu presedintele Franklin D.Roosevelt, cerând desegregarea fortelor armate.
Nu numai ca acest lucru le-a fost refuzat, dar Roosevelt a facut o declaratie publica
afirmând ca liderii miscarii pentru drepturile civile fusesera de acord cu continuarea
segregarii. Suparat de acest refuz evident, un lider de sindicat negru care participase
la reuniunea respectiva, A. Philip Randolph, a lansat chemarea la un mars de protest
în Washington, la care sa participe 100.000 de negri. Cu câteva zile înaintea datei
stabilite peritru mars, Roosevelt a semnat un ordin prin care era interzisa discriminarea
la angajare, pe baza diferentelor etnice si se promitea desfiintarea segregarii în
fortele armate.

Doi ani mai târziu, proaspat înfiintatul Congres al Egalitatii Rasiale (CORE), a
început sa atace segregarea în locuri cum ar fi: restaurante, piscine si alte locuri
publice din Chicago. Desi nu s-au obtinut rezultate importante, iar albiiau reactionat
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vehement, acesta a marcat începutul actiunii militante în scopul obtinerii de dreptur:
civile de catre negri - care avea sa devina peste 15 ani o miscare a maselor.

La scurta vreme dupa cel de-al doilea razboi mondial, NAACP a instituit o
campanie împotriva educatiei publice segregate, care a atins un punct culminant
atunci când organizatia a dat în judecata cinci consilii de conducere scolare,
atacând conceptul de drept la educatie separata si egala, la care s-a renuntat în
consecinta. în 1954 Curtea Suprema a decis în unanimitate ca "institutiile
educationale separate sunt în mod inevitabil inegale". Aceasta decizie a-devenit
platforma luptelor pentru drepturi civilede-a lungul urmatoarelor doua decenii.
Atunci când Curtea Suprema a luat pentru prima data aceasta decizie, mai multe
guverne statale si locale au facut eforturi pentru a-i limita efectele. Integrarea
scolara ca urmare a legislatiei federalt a întâmpinat o rezistenta violenta din
partea Ku Klux Klan-ului, a ,;Consiliilor Cetatenilor Albi" si a grupurilor de
gardieni locali. Pâna la sfârsitul anilor '60, abia 1% dintre elevii negri din Sud
urmau cursurile unor scoli desegregate.

Intensitatea rezistentei albi lor recalcitranti i-a convins pe liderii negri ca era
necesara o forma militanta a maselor pentru ada consistenta drepturilor clvile. În
1956 o negresa pe nume Rosa Parks a fost arestata în Montgomery, Alabama,
pentru ca refuzase sa-i cedeze locul sau în autobuz unui alb. Ca urmare, aproape
toata populatia de negri din oras, condusa de catre preotul baptist dr. Martin Luther
King Jr., a boicotat sistemul de transport timp de 381 de zile. Ca urmare, orasul a
fost fortat sa desfiinteze segregarea în sistemul de transport local.

Au urmat si alte boicotari si pichetari în scopul desegregarii altor institutii publice.
Marsurile si demonstratiile au început sa capete un caracter de masa, cuprinzând
negri dar si simpatizanti albi. King organiza campanii de rezistenta activa si non
violenta împotriva discriminarii, dar reactiile fata de aceasta miscare erau departe
de a fi non-violente.

Guvernatorul Faubus al statului Arkansas a facut apel la trupele armate ale
statului sa împiedice studentii negri sa patrunda în incinta lui Central High School din
Little Rock. La Birmingham, Alabama, seriful "Bull" Connor a ordonat politiei sa
disperseze protestatarii cu fuTtune cu apa, bastoane si câini politisti.

Dupa episodul din Birmingham, câteva mii de demonstranti au manifestat în
mai multe orase americane pe o perioada de aproximativ zece saptamâni, peste
15.000 de protestatari fiind arestati. În 1963, un sfert de milion de sustinatori ai
drepturilor civile au organizat un mars la Washington, unde Kinga declarat: "Nu
vom fi satisfacuti pâna când justitia nu se va revarsa ca râul, iar dreptatea nu va
deveni un curent puternic". În 1963, Congresul a dat o Proclamatie a Drepturilor
Civile, condamnând explicit discriminarea în institutiile publice, învatamânt, la
angajare si în orice agentie guvernamentala. Alte articole de lege în anii care au
urmat decretau ca negrii deveneau alegatori cu drepturi depline, iar discriminarea

în privinta loc~intelor era interzisa.
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Miscarea pentru drepturile civile

Miscarea pentru drepturile civile a dat un sentiment de libertate culturala si de
afirmare activistilor negri, mult mai cuprinzator decât obiectivele formale ale luptei
lor. Comitetul de Coordonare a Studentilor Non-violenti (SNCC) îsi avea propriii sai
"Cântareti ai libertatii", care le afirmau aspiratiile prin muzica si cântec. Vincent
Harding a descris energia si sentimentul unui nou început, resimtite de multi negri în
vremea aceea:

Erau o speranta, un idealism, un curaj si o hotarâre de nedescris în acele luni de la
începutulorganizarii,a marsurilor,a cântecelorsi a închisorii... Credeaucu adevarat.
Atunci când cântau în închisoare, la mitinguri, în fata politistilor si a trupelor regu-
late "Vomînvinge",credeau ce spun... a învingeînsemna"libertate" si "drepturi" si
"demnitate" si ,justitie" si albi si negri laolalta si înca multe alte lucruri pe care
participantii la omiscare le simt mai mult decât le pot defini (Harding, 1980).

Încercarile de a implementa noua legislatie a drepturilor civile s-au ciocnit din

nou de puternica rezistenta a opozantilor. Participantii la marsuri pentru drepturi
civile erau insultati si batuti, iar unii si-au pierdut si viata. Una dintre reactii a fost

aparitia unor grupuri de militanti negri si mai agresive, sub denumirea "Puterea
"\Teagra".Moderatii s-au distantat de aceasta fractiune, continuând sa lupte pentru
reforme în limitele legale. Au izbucnit revolte de amploare în ghetto-urile de negri în
:ntreaga America între 1965 si 1968.

În ciuda barierelor care împiedicau realizarea pe deplin a prevederilor sale,
?roclamatia Drepturilor Civile s-a dovedit a fi de o importanta fundamentala.
?rincipiile ei îi priveau nu numai pe negri, ci pe orice cetatean supus discriminarii,
:nclusiv alte grupuri etnice si femeile. Ea a servit ca punct de plecare pentru o
:ntreaga serie de miscari legate de afirmarea drepturilor grupurilor oprimate.

În timpul luptelor din anii '60, telurile miscarilor pentru drepturile civile ale negrilor
:ou fost întrucâtva modificate. Ambitia majoritatii liderilor acestor miscari fusese
:'intotdeauna integrarea completa a negrilor în ansamblul culturii americane. Aparitia
;mpurilor de putere militante ale negrilor au contribuit la deplasarea accentului acestor
.:'ealuri catre demnitatea de a fi negru si valoarea intrinseca a culturii lor. De-acum
~.;;griiîncepeau sa ceara o pozitie independenta în cadrul comunitatii, urmarind
:';;zvoltarea unei adevarate societati pluraliste mai curând, decât asimilarea de catre
::.-dineasociala a albilor. Aceasta schimbare de orientare a fost de asemenea provocata
::e sentimentul ca egalitatea în fata legii nu are nici o valoare daca în practica persista
::scnrmnarea.

Integrare si antagonism

De-a lungul a aproximativ 30 de ani de la adoptarea Proclamatiei Drepturilor
~:vile au avut loc schimbari majore. La mijlocul anilor '90 numarul de functionari
. ::ciali negri alesi crescuse de la aproape 100 în anii '60 la 7.000. De patru ori mai
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multi negri erau înscrisi în colegii si universitati la sfârsitul aceleiasi perioade fata de
începutul ei. Se formase o clasa mijlocie în ascensiune, compusa din oameni de
afaceri si tehnicieni. Negrii au devenit primarii unora dintre cele mai mari orase ale
tarii, inclusiv New York, Chicago, Atlantasi Baltimore. De asemenea, negrii au
capatat o recunoastere mai mare în literatura, teatru si artele spectacolului (Marable,
1991).

Si totusi nu se poate vorbi despre aparitia unei noi perioade de armonie rasiala

si integrare. Dimpotriva: la sfârsitul anilor' 80 si începutul anilor' 90 sute de acte de
violenta cu motivatie rasiala au avut loc în diferite parti ale Statelor Unite. Tensiunile
rasiale în orase cum adi New York, Boston sau Chicago au atins un punct culminant;
în 1991 demonstratii masive au fost organizate atât de catre grupuri de albi cât si de
negri, fiecare acuzându-i pe ceilalti de rasism. În 1992 au avut loc izbucniri importante
de violenta în Los Angeles, ca si în alte orase din SUA. Alte miscari s-aU desfasurat
pe la mijlocul anilor '90 în Los Angeles. În ciuda câstigurilor obtinute în timpul
îndelungatei perioade sus-mentionate, statutul general social si economic al negrilor
a suferit din nou o depreciere. Venitul mediu al familiilor de negri, de exemplu, a
scazut puternic în anii '90, urmat de înscrierile la colegii.

În zonele urbane s-a manifestat o adevarata explozie a consumului de droguri si
o rata ascendenta a violentei. În decursul anilor '80, crima a fost principala cauza a
mortii în rândul barbatilor negri americani. Un raport din 1990 al New England
Journal of Medicine demonstra ca speranta de viata a unui tânar negru american
care locuia în cartierul Harlem era mai scazuta decât cea a unuia din aceeasi vârsta
din Bangladesh. În discursul sau de la Washington din 1963, Martin Luther King îsi
exprima speranta la o "societate insensibila la culoare," în care copiii sai sa nu fie
,judecati dupa culoarea pielii, ci dupa caracter", dar un atare tel parea greu de atins.

Hispanicii si asiaticii din Statele Unite

Razboaiele de cucerire care au dus la crearea Statelor Unite modeme nu au fost

îndreptate numai împotriva populatiei indiene. O mare parte a populatiei din sud-vest
o data cu un sfert de milion de mexicani - a fost alipitala Statele Unite în 1848 în
urma razboiului american împotriva Mexicului. Termenul "chicano" include
descendentii acestei populatii, laolalta cu imigrantii ulteriori din Mexic. Termenul
"latino" (hispanic) se refera la orice persoana provenita din zonele unde se vorbea
limba spaniola care locuieste în Statele Unite.

Cele trei grupuri principale de hispanici din Statele Unite sunt americanii mexicani
(aprox. 13,5 milioane), portoricanii (2,7 milioane) si cubanezii (unmilion). Alte cinci
milioane de rezidenti vorbitori de limba spaniola provin din America Centrala si de
Sud. Populatiahispanica a avut o rata de crestere considerabila- 53% între 1980 si
1990 - mai ales ca urmare a fluxului pe scara larga de noi imigranti de dincolo de
granita mexicana. Daca se vor mentine actualele curente, rezidentii hispanici îi vor
depasi numeric pe afro-americani într-un deceniu.
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Filiera asiatica

Aproximativ 3% din populatia Statelor Unite este de origine asiatica - opt milioane
de oameni. Chinezii, japonezii sifilipinos (imigranti din Filipine) formeaza cele mai
mari grupuri. Dar în prezent, mai sunt si cifre semnificative de indieni asiatici,
pakistanezi, coreeni si vietnamezi, care traiesc în America. În urma razboiului din
Vietnam, cam 350.000 de refugiati din aceasta tara au patruns în Statele Unite în
anii '70.

Majoritatea chinezilor din prima perioada a emigrarii s-au stabilit în California,
unde s-au angajat mai ales în industria grea, cum ar fi mineritul si constructia de
drumuri. Retragerea chinezilor în Chinatowns nu a fost de la început optiunea lor, ci
a devenit necesara datorita ostilitatii cu care se confruntau. Întrucât imigratia chineza
a fost interzisa prin lege în 1982, chinezii au ramas în buna parte izolati de ansamblul
societatii, cel putin pâna nu demult.

Primii imigranti japonezi s-au stabilit de asemenea, în California si în celelalte
state de pe Coasta Pacificului. În timpul celui de-al doilea razboi mondial, dupa
atacul de la Pearl Harbour, tuturor japonezilor din Statele Unite li s-a cerut sa se
?rezinte în "centrele de redistribuire", care erau în realitate lagare de concentrare,
inconjurate cu sârma ghimpata si turele de tun. În ciuda faptului ca, majoritatea lor
~rau cetateni americani, ei au fost obligati sa locuiasca în aceste tabere construite în
graba pe durata ultimei perioade a razbolului. Paradoxal, aceasta situatie a dus la o
:nai mare integrare a lor în societatea americana întrucât dupa razboi americanii
.'aponezi nu s-au mai întors în cartierele separate în care locuisera înainte. Au reusit
:u succes sa atinga niveluri înalte de educatie si bunastare, marginalizându-i pe albi. Rata

:asatOliilor interetnice dintre japonezii americani si albi este în prezent de aproape 50%.
Americanii asiatici, în special americanii japonezi, au devenit în zilele noastre

;,ersoane cu un succes reputat. În medie, ei obtin rezultate scolare mai bune si au o
rata mai mare a admiterii în universitati decât albii. De asemenea, ei au un venit
:nediu mai ridicat.

Sa ne oprim acum asupra diviziunilor etnice din Marea Britanie. Nu ne vom
: cupa doar de relatia albi-negri, ci într-un sens mai larg de diversitatea grupurilor
~tnice.

DIVERSITATEA ETNICA ÎN MAREA BRITANIE

Începuturile imigrarii

Numarul considerabil de nume irlandeze, galeze si scotiene raspândite în rândul
::,opulatiei engleze de azi ne atrage atentia asupra fluxului traditional de oameni din
împrejurimile celtice"catre centrele urbane ale Angliei. La începutul secolului al

~vX-lea, cu mult înaintea imigrarilor masive dinspre coloniile îndepartate, orasele
:ngleze în plina dezvoltare au atras emigranti din Insulele Britanice mai putin prospere.

1867, ziarul The Times mentiona faptul ca: "Abia daca mai exista vreun englez
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pur în tara asta". Monarhia, care este descrisa azi ca fiind cea mai "englezeasca",
dintre institutiile engleze, a inclus multe elemente straine. Anglia a avut monarhi
francezi, scotieni, olandezi si germani; familia regala de azi are atâtia stramosi ne-engl ezi
mcât ar putea fi descrisa mai bine ca fiind "europeana".

Începând cu secolul al XVII-lea, la Londra a existat o comunitate irlandeza aflata
in expansiune. Desi la început ei lucrau mai mult în meserii manuale nespecializate,
imigrantii irlandezi au putut sa acceada în timp la slujbe mai profesioniste si mai bine
platite. Situatie unica înrândul tarilor din Europa occidentala, populatia Irlandei a scazut
în secolul aI XIX-lea. Londra, Manchester, Liverpool si Glasgow au primit 10.000 de
imigranti irlandezi, în timp ce multi altii plecau spre Statele Unite. Între 1830 si 1847,
300.000 de irlandezi s-au stabilit doar la Liverpool. Pe la 1851, ojumatate de milion de
irlandezi se asezasera în Anglia si Tara Galilor. De ce au venit atât de multi? Foametea
îndelungata din Irlanda i-a fortat pe oameni sa-si caute o noua viata în alta parte, iar
apropierea dintre Irlanda si Anglia a facut sa le fie relativ usor sa caLatoreasca în
orasele din Marea Britanie, pastrând totodata legatura cu tara lor de bastina.

La mijlocul secolului al XIX-lea, irlandezii erau cel mai mare grup de imigranti
din Anglia într-o societate care, în afara Londrei, fusese în buna masura la adapostul
"incursiunilor" straine. Dar capitala însasi continea multe grupuri "exotice". O
comunitate evreiasca existase de secole care s-a marit substantial în decursuJ
deceniilor urmatoare, pe masura ce represiunea aspra la care erau supusi evreii îi
împingea pe acestia catre relativa siguranta oferita de Anglia. S-a calculat ca în
1800 se aflau cam 6.000 de evrei în orasele provinciale si între 15.000 si 20.000 la
Londra. Neagreati pentru ca erau saraci, evreii erau condamnati si atunci când
faceau parte din rândurile celor bogati. Când Charles Dickens a creat personajul
Fagin în Oliver Twist, a folosit o caricatura comuna si usor de recunoscut.

În timpul revolutiei industriale, emigrantii olandezi din Anglia au contribuit la
formarea unei retele de banci si agentii financiare cunoscuta sub denumirea de
"finanta olandeza", care avea sa se dovedeasca de o importanta vitala în
transformarea economica a tarii. Emigrantii olandezi întreprinzatori, bine educati,
aduceau cu ei în Anglia calitatile economice si sociale de o importanta durabila si
revolutionara. Nebritanicii au avut astfel o contributie semnificativa la crearea unui·, '.
climat socio-economicnou în Anglia.

Afluxul de imigranti chinezi în timpul perioadei expansiunii industriale engleze a
fost pentru patroni o binevenita sursa de mâna de lucru ieftina în fabricile engleze.
Totusi în repetate rânduri, spre sfârsitul secolului al XIX-lea, liderii sindicali s-au
ridicat împotriva imigratiei chineze, din cauza amenintarii pe care acestia o
reprezentau fata de nivelul salariilor oferite muncitorilor locali.

Stabilirea negrilor în Marea Britanie a cunoscut un avânt la sârsitul secolului al
XIX-lea datorita extinderii comertului naval catre Africa de Vest si Insulele Caraibe.
Câtiva studenti africani si antilezi au fost admisi in universitatile britanice în aceasta
perioada, dar cel mai mare grup de imigranti negri a constat din marinari de culoare
care s-au stabilit în orasele britanice.
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,':rsa: Sociology Review, 3,4 (aprilie 1994).

Acestia au fost fondatorii primelor comunitati modeme de negri din Marea Britanie
::lai ales la Cardiff). Nevoia de cât mai multi barbati apti de lupta pentru a întari

='Jrtelebritanice în timpul primului razboi mondial a dus la recrutarea a peste 15.000 de
=arbati britanici proveniti din Insulele Caraibe care au format un regiment de negri
':J.tilezi, iar un numar de soldati antilezi s-au stabilit în Marea Britanie dupa încetarea
=,stilitatilor,preferând sa încerce orice putea Anglia sa le ofere mai curând decât sa se
:J.toarca în Insulele Antile aflate în plina decadere economica (Fryer, 1984).

Evolutiile ulterioare

Persecutiile naziste de la începutul anilor '30 au facut ca o întreaga generatie de
~\'rei fugari sa plece catre occident pentru a se pune la adapost. Un studiu estima ca
50.000 de evrei s-au stabilit în Marea Britanie între 1933 si 1939, dar cifra reala poate
'a fi fost cu mult mai mare. Între 1933 si 1939 aproximativ 80.000 de refugiati au sosit
::inEuropa Centrala si alti 70.000 au sosit în timpul razboiului propriu-zis. În mai 1945
::::uropa a fost confruntata cu o problema a refugiatilor fara precedent: milioane de
=!amenidevenisera refugiati. Câteva sute de mii dintre ei s-au stabilit în Marea Britanie.

În perioada care a urmat celui de-al doilea razboi mondial, Anglia a trait experienta
:migratiei la o scara fara precedent: majoritatea noilor rezidenti proveneau din tarile
=ommonwelth-ului ca raspuns la oferta de lucru disponibila aici. Exista ceva de
senul unei diviziuni de clasa în felul cum reactionau englezii la acest nou val de
:migranti. Cercurile conducatoare erau influentate de notiunea mostenirii marelui
IInperiu Britanic si de aceea simteau ca vest-indienii, pakistanezii si africanii erau cu
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totii supusi britanici, deci îndreptatiti sa se stabileasca în Anglia. În Anglia postbelica
exista o pronuntata lipsa de forta de munca; patronii au fost deci pentru scurta
vreme interesati sa'atraga forta de munca straina. Totusi multi muncitori care locuiau
în zonele sarace (catre care se îndreptau noii imigranti) erau din ce în ce mai constienti

de rupturile care se petreceau în viata lor cotidiana. Atitudinile lor fata de noii veniti
erau de aceea adeseori ostile. Aproape o treime din imigrantii din Commenwealth
au venit sa locuiasca în anumite cartiere ale Londrei; alte concentratii de imigranti s-au
format ulterior în West Midlands, în Bradford si în alte zone urbane sarace.

Guvernele succesive au perceput integrarea completa a noilor imigranti în
societatea britanica reprezentând un tel posibil si de dorit. Roy Jenkins, secretarul de
interne pentru forta de munca din anii '60, a oferit o definitie a integrarii "nu ca un
proces nivelator de asimilare, ci ca o sansa egala, dublata de diversitate culturala,
într-o atmosfera de toleranta naturala". În 1996 a fost stabilit un Comitet pentru
Relatiile Rasiale (Race Relations Board), în cadrul Legii pentru Relatiile Rasiale
adoptate de guvernul laburist. Acesta specifica interventii în cazul unor discriminari
dovedite pe motive rasiale. În 1968, a fost adoptat un Decret mai substantial împotriva
discriminarii; dar era dublat de o legislatie noua reglementând intrarea în tara, ceea
ce a dus la o reducere drastica a numarului de noi imigranti. În acelasi an, în timp ce
parlamentul discuta relatiile rasiale, Enoch Powell (pe atunci purtatorul de cuvânt al
apararii în guvernul conservator), a tinut o cuvântare la Birrningham, în care a prevazut
o crestere extraordinara a populatiei ne-albe. "Ca si romanii, mi se pare ca vad cum
fluviul Tibru se umfla de atâta sânge". Un sondaj Gallup a aratat ca 75% din populatie
simpatiza cu opiniile lui Powell.

Legea pentru Relatiile Rasiale din 1976 încerca sa restrânga discriminarea
rasiala. Ea interzicea discriminarea la angajare, obtinerea de locuinte si participarea
la organizatii sau cluburi. Noul comitet desemnat pentru a punem aplicare aceasta
lege, Comisia pentru Egalitate Rasiala, a fost investit cu puteri Iargite, iar deciziile
sale erau considerate inatacabile. Totusi, perioada anilor '70 a cunoscut aparitia unui
partid rasist explicit de extrema dreapta, Frontul National. Alte organizatii l-au supus
unor atacuri directe: Liga Antinazista, de exemplu, a fost înfiintata în 1977 pentru a
contracara propaganda Frontului Nazist.

Înainte de a fi abolit de catre guvernul conservator, Marele Consiliu al Londrei
a creat un comitet pentru minoritatile etnice pe care l-a abilitat cu puteri extinsede
a corecta sub reprezentarea minoritatilor etnice în posturile guvernamentale locale.
Consiliul Londrei a fost declarat "zona anti-apartheid" si în 1984 a fost organizat un
an "anti-rasist" de festivaluri si concerte. Brockwell Park din sudul Londrei a fost
redenumit Zephania Mothopeng Park, dupa numele unei militante anti-apartheid. Ca
reactie la o astfel de politica declarat antirasista, partidul Tory a lansat o campanie
publicitara a noului slogan reprezentând portretul unui barbat negru, având ca text
"Laburistii îl considera negru, noi îl consideram britanic". Dar definitia etnocentrica
a "britanicitatii", care se manifesta în cercurile conservatoare, nu se'potrivea minori
tatilor etnice din Marea Beitanie care doreau sa se identifice cu ea.
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Un preot de vaza Tory, John Parten, a prezentat într-o scrisoare care sublinia
pluralismul catre grupurile musulmane, ce înseamna sa fii britanic într-un anumit
:nod. Parten a schitat un tablou al unei Mari Britanii "în care crestini, musulmani,
evrei, hindusi, sikhsi si altii pot munci si trai împreuna, fiecare mentinându-si cu
mândrie propria credinta si identitate, prin comuniunea legaturii de a fi, prin nastere
sau prin optiune, cetatean britanic". Afirmatia în sine consfinteste dificultatile crearii
unei societati multiculturale. "Mândria de a-ti mentine credinta si identitate a" se
opune telului de a deveni definitiv "britanic". Comunitate a musulmana britanica, de
exemplu, a avut conflicte cu guvernul britanic pe tema legii împotriva blasfemiei
islamice, pe care tribunalele britanice au respins-o.

În 1990 populatiile din Marea Britanie de obârsie antileza sau sud-asiatica erauîn
mai mare masura nascute pe teritoriul britanic (proportia crescuse la peste 55%).
Aceasta proportie este în continua crestere, demonstrând ca asemenea grupuri
::onstituie acum o populatie ne-alba, cu drepturi cetatenesti depline, mai degraba decât
una din emigranti. Ele constituie acum aproximativ 5% din populatia totala.

Legea Nationalitatii Britanice, adoptata în 1981, a restrâns conditiile în care
persoanele provenind din fostele sau actualele teritorii dependente puteau patrunde
in Marea Britanie. Cetatenia britanica era demarcata de cetatenia teritoriilor
dependente. ,A fost creata o categorie de "cetateni britanici din colonii1e de peste
mari," cuprinzând mai ales persoanele care locuiesc în Honk Kong, Malaesia si
Singapore; acestia nu aveau dreptul de a stabili în Anglia, dar copiii lor nu le puteau
mosteni cetatenia. Cetatenii din Commonwealth, care mai înainte putusera sa obtina
cetatenia britanica dupa ce traisera în tara timp de cinci ani, trebuiau sa îndeplineasca
aceleasi formalitati pentru obtinerea cetateniei ca si persoanele venind din orice alta
parte a lumii. Alte restrictii la patrunderea în tara si la obtinerea dreptului de rtzistenta
au fost adaugate. Legislatia adoptata în 1988 a sporit si mai mult aceste restrictii.

Marea Britanie a redus de asemenea, posibilitatile refugiatilor pe motive politiCe
sau religioase de a patrunde în tara. Legislatia consecutiva asupra acordarii de azil a
fost adoptata în 1991 si introducea verificarii drastice a persoanelor care solicitau
statutul de refugiat, printre care amprentele digitale, reducerea accesului la consilierea
legala gratuita si dublarea nivelului amenzilor pentru transportatorii aerieni ai
pasagerilor care nu posedau vize de calatorie valabile. Noile reglementari au fost
criticare sever de catre liderii bisericilor si Comisarul Natiunilor Unite pentru Refugiati,
dar nu au adus vreo modificare.

Politica britanica în privinta imigrarilor nu a fost deosebit de coerenta de-a lungul
ultimelor câteva decenii. S-a afirmat ca a fost marcata de doua trasaturi principale.
Una este absenta preocuparii pentru necesitatile pietii fortei de munca - nu s-au facut
eforturi (ca în Statele Unite, de exemplu), pentru a crea conditii mai usoare de patrundere
a persoanelor cu un înalt nivel de calificare sau care pot aduce investitii substantiale.
Cealalta a fost considerata "obsesia de a detecta si de a pastra la distanta un negru în
plus" (p1ummer, 1979, p. 8). Orice implicare a rasismului este desigur, nedeclarata
oficial, dar nu putem sa respingem concluzia ca, într-un mod indirect, influenta acestuia
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este înca puternica. Un observator german nota ca "intentia de a preveni intrarea
ilegala în tara," înca1cândadesea conventiile internationale referitoare la drepturile omului,
începând cu refuzul acordarii vizei pentru vizitarea membrilor familiei, amprentele
digitale si "testele de virginitate" pâna la actele fanatice de detentie, care nu sunt întâm
plator îndreptate mai cu seama împotriva persoanelor de culoare, originare din tarile
Noului Commonwealth, poarta un mesaj clar: negrii sunt indezirabili" (Jopke, 1995,p. 38).

Rasa, rasism si inegalitate

Exista variatii considerabile în distributia ocupationala a ne-albilor în Marea
Britanie. În rândul negrilor, un procent mai mare sunt implicati în ocupatii manuale;
someri reprezinta un procent mai mare decât în rândul albilor (vezi tabelul 9.2.).
Aproximativ 80% dintre barbatii negrii si 70% dintre sud-asiatici, fata de doar 50%
în cazul albilor, practica munci manuale. Printre cei de origine vest-indiana sunt
foarte putini lucratori care lucreaza în alte domenii, dar un procent ridicat de
mestesugari. Marea majoritate a locuitorilor originari din Bangladesh practica meserii

semiprofesionalizate si nespecializate. Asiaticii care au venit în Anglia din Africa
de Est au procentaje mai mari decât media de alte meserii ale albilor. Venitul
femeilor ne-albe este considerabil mai scazut decât al barbatilor ne-albi: ele ocupa
mult' mai mici procente în alte servicii sau în cele manuale specializate decât barbatii
respectivi (Marnnett et al., 1990).

Tabel 9.2. Rata somajului înfunctie de grupul etnic, Marea Britanie,
1991

Rata somajului

Grup etnic

Someri (mii)Înregistrati(mii)TotalBarbatiFemei

Albi

2.246.1318.68.810.76.3

Minoritati etnice

238.433.118.320.315.6

Negri

94.013.32I.I25.216.6

Negri-caraibieni

53.86.718.923.813.5

Negri-africani

26.14.127.028.924.7

Alti negri

14.12.522.225.518.3
Sud-asiatici

105.012.918.219.216.5
Indieni

51.77.213.113.412.7
Pakistanezi

40.14.428.828.529.6

Bangladezi

13.21.331.730.934.5

Chinezi si altii

39.46.914.115.512.1
Chinezi

7.01.29.510.58.3

Alti asiatici

12.82.713.414.212.3

Altii

19.53.017.719.714.8

Întreaga populatie

2.484.5351.79.311.26.8

Sursa: D. Qwen, Ethnic Minorities in Britain: Economic Characteristics, 1993. Datele statistice detin

copyright Crown.
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Negrifsi asiaticii sunt În continuaredezavantajuti

Totusi raportul evidentiaza ca rata criminalitatii este
mai mare în centrale urbane, adica acolo unde locuiesc
majoritatea negrilor si a asiaticilor.
Un sfert dintre locuitorii proveniti din Bangladesh
din Marea Britanie sunt concentrati în partea de est
a Londrei, în cartierul Tower Hamlets.
Raportul include si câteva date nepublicate pâna acum,
dintr-o analiza în curs de elaborare a Institutului de

Studii Politice. Acestea arata ca aproape jumatate
din populatia neagra si asiatica îsi viziteaza familiile
în tara de origine o data la fiecare cinci ani, proportia
ridicându-se la 60% în rândul chinezilor. Datele

respectivului institut indica de asemenea ca opt din
zece femei din Pakistan/Bangladesh care traiesc în
Marea Britanie poarta totdeauna îmbracaminte
traditionala, fata de mai putin de unu din zece barbati
al aceleasi comunitati.
Portul vestimentatiei traditionale este mai obisnuit
în rândul asiatici lor vârstnici. Dintre negri, tinerii
sunt cei care alcatuiesc cei 25% care declara ca poarta
uneori haine sau coafuri menite sa demonstreze

legatura lor cu Caraibe sau Africa.

Altii

Pakistanezil
Bangladesh

Indieni

Negri

Criminalitatea

Procentaj ul pe grupuri victime ale criminalitatii în 1993.
Anglia si Tara Galilor.

~~"-""~"'-'7]-',~;~~lJ-'----~--------B~':';]

Albi

Salarizare Somaj
Plata norma întreaga Procentaj pentru toate grupurile
Lire 1994/95 de vârsta. Primavara 1995

NCgrif===~Llndieni

t'i'Jg\~~~~K '43 ,
AI~i
AlbiE===@1

Populatia neagra si asiatica ramâne în continuare
dezavantajata de majoritatea indicatorilor
principali sociali si economici ... Unele grupuri, în
special indienii, au succes în anumite domenii, cum
ar fi învatamântul si proprietatea imobiliara, dar
minoritatile etnice au în general venituri
considerabil mai mici decât populatia alba datorita
somajului, a salarizarii, a locuintelor sau ca victime
ale criminalitatii.
Un raport publicat în l 996 de catre Biroul National
pentru Statistica, Social Focus en Ethnic Minori
ries, este o compilatie de date deja de circulatie
publica.
Pâna de curând se manifesta o retinere oficiala în a
~lasifica datele statistice dupa rase. Primul raport
de acest fel, nu înfatiseaza un tablou complet al
stilului de viata al minoritatilor etnice.
:\1ai mult de trei milioane de persoane, adica putin
sub 6% sunt ne-albi.

Doar 34% dintre copiii negri cu ascendenta
~araibeana locuiesc într-o familie cu o femeie si un
'Jarbat casatoriti, iar 54% locuiesc doar cu mama
singura. La polul opus, 90% dintre copiii din
~omunitatile asiatice se afla în familii cu un cuplu
~asatorit.

in mod similar, 83% dintre familiile indiene poseda
jeja sau sunt pe cale de a-si cumpara casele, fata

::e 36% dintre cei ce provin din Bangladesh si
';0% dintre negri.
in privinta educatiei, copiii asiatici obtin rezultate
::1ai bune la examenul de absolvire a ciclului

;:mnazial decât toate celelalte grupuri, inclusiv
;.lbii. La vârsta de l 8 ani, 65% dintre indieni, 6 l %
~intre pakistanezi si tinerii originari din Bangla
:'esh, 72% dintre ceilalti asiatici si 50% dintre
~,egrisunt înca cuprinsi în învatamânt, fata de doar
: S% dintre albi. Cu toate acestea, somajul este
:::ult mai ridicat în rândul tuturor grupurilor
:::inoritare decât printre albi.
: ,'egrii si locuitorii provenind din Pakistan/Bang
,,,desh în mod special au rate ale somajului de trei
:ri mai mari decât albii.

=ât priveste plata, salariul pentru norma întreaga
: Jboara pâna la 4.78 E: pentru femeile din Pakistan!
::angladesh, fata de 6.87 E: pentru barbatii din
-=akistan/Bangladesh si 8.34 E: pentru albi. În
~ivinta criminalitatii, toate grupurile minoritare sunt
~.~aipredispuse decât albii de a fi victime ale unor
c.:acuri atât asupra persoanei cât si a proprietatii.

~-:,rsa:Guardian, 8 august 1996.
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Multi ne~albi, inclusiv majoritatea sud-asiaticilor, traiesc departe de centrele
oraselor. Dar exista o puternica asociere între provenienta etnica si zona de rezidenta:
astfel, antilezii locuiesc în numar de sapte ori mai mare decât ceilalti, în centru:.
Londrei, a oraselor Birmingham sau Manchester decât albii. Rata somajului în rându:
barbatilor în aceste zone este foarte ridicata. Majoritatea negrilor nu locuiesc ÎI.

cartierele centrale datorita propriei optiuni; ei s-au mutat acolo pentru ca asemenei:
zone erau mai putin agreate de catre populatia alba, iar proprietatile funciare aL

devenit disponibile pe masura ce albii s-au mutat mai la periferie.
Ne'-albii cei mai prosperi, considerati dupa nivelul venitului lor, sunt acei sud

asiatici care sunt patronii propriilor lor afaceri sau patroni care au angajati un numar
mic de persoane. Proportia de persoane cuprinse în aceasta categorie a crescu:
constant de-a lungul ultimilor 80 de ani; 23% dintre asiaticii est-africani se regasesc
în acest grup, fata de 14% pentru populatia masculina alba. Chioscurile asiatice s:
alte forme de magazine detinute de asiatici au devenit un aspect atât de proeminent
al societatii britanice de azi încât s-a sugerat ca ei ar putea conduce chiar la c
renastere economica a zonelor central-urbane. Cu siguranta s-a pus prea mult accent
pe acestea, caci' multi patroni asiatici lucreaza un numar extrem de mare de ore
pentru un venit relativ scazut. Ei sunt înregistrati ca fiind patroni, dar sunt de fapt
angaj~ti ai altor membri ai familiilor lor, care conduc afacerea; în plus, nu au avantajele

obisnuite de care Sebucura salariatii, cum ar fi concediul medical platit, .concediul de
odihna platit si contributia la sistemul national de asigurari.

Oricât de numeroase ar fi, grupurile ne-albe sunt toate vulnerabile fata de
rasismul' manifestat, inclusiv atacurile motivate rasia!. Majoritatea reusesc treaca
peste acest tratament, dar pentru un numar restrâns experienta poate fi socanta si
brutala. Raportul unei cercetari descrie urmatoarele împrejurari:

Pe când un baiat doarme, un cap de porc cu ochii, urechile, narile si râtul înfundate
cu tigari aprinse este aruncat pe fereastra dormitorului sau. O familie nu mai iese
din casa dupa ora sapte seara; cu totii stau în camera mare dupa ce si-au baricadat
parterullocuintei.O alta familieeste tinutaprizonieraînpropriulapartamentprintr-un
grilaj de siguranta pus în usa de la intrare de catre vecinii albi. Un tânar este
înjunghiat cu cutitul de catre un alt baiat alb mai mare, pe când parcurge coridorul
dintre clase de la scoala (Gordon, 1986).

Etnicitatea si atitudinea politiei

Lipsurile cu care se confrunta persoanele expuse rasismului, asa cum s-a
mentionat mai sus, contribuie la si sunt produse de mediul înconjurator decadent
din interiorul oraselor (vezi si cap. 17, "Orasele si dezvoltarea urbanismului mo
dem"). Aici exista corelatii clare între rasa, somaj si criminalitate, care tind sa se
concentreze în mod special în jurul negrilor tineri. În 1982 politia a decis sa publice

o situatie scazuta a implicarii raselor în jafurile de strada, statistica neraportata
pâna atunci. "Miezul" problemei, preluat de televiziune si de ziare, a fost "implicarea
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disproportionata" a tinerilor negri în delicte cum ar fi jafurile si furturile din maga
zine. Rezultatul a fost crearea unei legaturi publice între rasa si criminalitate.
Ziarul Daily Telegraph comenta: "Multi antilezi din Marea Britanie, si printr-un
proces conex, un numar tot mai mare de tineri albi, nu-si dau seama ca natiune a în
care traiesc este cea din care fac parte. Asa se face ca, cetatenii devin pentru ei
simple obiecte ale exploatarii violente" (citat în Solomons si Rackett, 1991, p. 44).
Totusi, experienta multor tineri negri indica faptul ca tocmai ei sunt "obiectele
exploatarii violente" în întâlnirile lor cu albii si în oarecare masura, din nefericire,
cu politia.

_Un studiu al politiei întreprins de Roger Graef a evidentiat atitudini rasiste
raspândite în rândul politistilor. Concluzia sa a fost ca atitudinea politiei era "foarte
ostila fata de toate grupurile minoritare". În mod special despre negri se vorbea cu
cruzime în termeni stereotipi, ilari si comentarii batjocoritoare. Observând
dezaprobarea celui care realiza interviul, un ofiter a remarcat, cu o siguranta plina
de umor: "Politia insulta mai mult sau mai putin pe toata lumea. Nu în mod special pe
cioroi. Poti sa auzi remarci despre homosexuali, pakistanezi, lesbiene, femei, studenti,
irlandezi, orice vrei. Îi urâmpe toti" (Graef, 1989, p. 124).

Nu e surprinzator, de aceea, ca cercetarile demonstreaza ca ostilitatea fata de
politie este un fenomen comun în rândul grupurilor de negri. În oarecare masura,
asemenea atitudini sunt pur si simplu rezultatul experientei directe; atitudinea tinerilor
negri în particular este determinata de strategiile de confruntare cu politia. Un studiu
publicat în 1983 concludea ca "lipsa încrederii în politie în rândul tinerilor antilezi
poate fi caracterizata drept dezastruoasa" (Smith si Small, 1983, p. 326), iar aceasta
situatie nu pare sa se fi îmbunatatit considerabil în anii care au trecut. Femeile negre
sunt în aceeasi masura tinta prejudecatilor si a discriminarii.

O proportie substantiala de femei negre singure sunt capi de familie, situatie
care pare sa le expuna atitudinii critice a mass-media cât si a publicului alb. Astfel,
un articol din ziarul London Evening Standard mentiona: "Tinerii negri comit un
numar disproportionat de mare de delicte violente în Londra deoarece majoritatea
mamelor negre, când sunt tinere fete, au copii în afara casatoriei si nu sunt ajutate
de catre tati" (citat în Chigwada, 1991, p. 138).

Studii asupra opiniilor despre femeile negre din partea politiei demonstreaza
ca, negrii sunt vazuti adesea ca fiind ostili, agresivi si "greu de manevrat", Femeile
aflate "în necaz" cu politia au de-a face adesea cu situatii de pericol dublu: ele
risca sa fie totodata ostracizate de comunitatea neagra. Programul pentru
Închisorile Femeilor de Culoare a fost instituit de catre asociatiile comunitare
pentru a încuraja grupurile de negri sa sustina ferm femeile acuzate. Cercetarile
au aratat ca tinerele negrese au o atitudine la fel de critica fata de politie ca si
partenerii lor masculini. Astfel, una dintre investigatiile în rândul femeilor de
culoare a conchis: "Fara exceptie, toate negresele cuprinse în acest studiu aveau
convingeri ferme împotriva politiei, pe care o acuzau de prejudecati rasiale si
coruptie" (Player, 1991, p. 122).
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RELATIILE ETNICE ÎN EUROPA,

Imigrari pe scara larga au avut loc în Europa în timpul primelor doua decenii
dupa cel de-al doilea razboi mondial., Tarile mediteraneene ofereau natiunilor din
nord si vest mâna de lucru ieftina. Imigrantii provenind din Turcia, Africa de Nord,
Grecia, sudul Spaniei si Italia au fost încurajati activ o perioada de timp de catre

tarile gazda, care erau confruntate cu o acuta lipsa de forta de munca. Elvetia,
Germania, Belgia si Suedia au toate populatii considerabile de muncitori emigranti.
În acelasi.timp, tari care fusesera puteri coloniale au trait experienta unui aflux de
imigranti din fostele lor colonii: aceasta s-a întâmplat mai întâi Frantei (algerienii) si
Olandei (indonezieni), apoi si Marii Britanii.

Migratia fortei de munca înspre si din interiorul Europei occidentale a încetinit
apreciabil acum doua decenii, în momentul când boom-ul (avântul economic) s-a
transformat în recesiune. Desi tranzitia de la migratie la stabilire este peste tot foarte
avansata, majoritatea membrilor minoritatilor etnice în curs de dezvoltare continua sa
suporte serioase inegalitati legale. Înunele tari, cadrul legal desemnat la început pentru
a reglementa migratia fortei de munca a fost pur si simplu mentinut, în ciuda faptului ca

în prezent nu se potriveste cu situatia reala. În alte tari (cum ar fi Franta si Germania),
noi politici restrictive au fost introduse pentru a controla populatiile minoritare, limitând,
de exemplu, drepturile imigrantilor stabiliti de a-si aduce rudele cu ei.

Unele tari europene occidentale au fost martore ale unor campanii pentru
întoarcerea imigrantilor în tarile lor de origine, supuse la amenintari cu deportarea în
eventualitate a somajului sau a comiterii unor delicte si la alte masuri de acelasi fel.
Asemenea propuneri par, cu siguranta, deosebit de amenintatoare pentru tineretul
minoritar, nascut adesea în tara de adoptie si care se confrunta cu perspectiva de a
fi fortat sa se "întoarca" în tari cu care crede nu mai detin legaturi reale.

Imigratia, ca si rasismul asociat acesteia, au devenit probleme deosebit de
importante pentru Europa în anii '90. Imigrantii ilegali din Africa de Nord au patruns
în tarile europene, în special în Franta si Italia, în numar mare. Dizolvarea Uniunii
Sovietice si celelalte schimbari din Europa de Est au determinat guvernele din Occident
sa ia atitudine în fata afluxului masiv de imigranti din Est. Numeroase atacuri asupra
unor straini, printre care si muncitorii turci, unii dintre ei aflati în tara de peste 20 de
ani, au avut loc în noua Germanie unita în 1991 si 1992.

În Austria, gruparea de dreapta, Partidul Libertatii, desfasoara o campani~ pentru
a împiedica intrarea în tara a strainilor. O organizatie comparabila din Italia, Liga
Lombarda, se bucura de o puternica sustinere a electorilor din nordul tarii. Chiar si în
tarile scandinave, multa vreme bastionulliberalismului în relatiile interrasiale, au aparut
grupari de dreapta care se bucura de un sprijin substantial din partea populatiei.

În decursul perioadei dintre sfârsitul celui de-al doilea razboi mondial si caderea
Zidului Berlinului, peste 18 milioane de persoane au emigrat în Germania - sau ceea
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ce fusese Germania de Vest. Dar guvernele germane succesive au promovat ideea
ca tara lor nu era o tara de imigratie. Notiunea germana de cetatenie era asociata cu
legatura de sânge, nu cu locul nasterii. Copiii ,,muncitorilor oaspeti", care nuposedau
dreptul la cetatenie, au prosperat cu toate acestea adesea din punct de vedere eco
nomic. O data cu reunificarea Germaniei, unii dintre fostii germani estici au început sa
manifeste resentimente datorita faptului ca sunt mai saraci decât cei care nu se bucura
de aceleasi drepturi cetatenesti ca si ei (Baldwin-Evans si Schain, 1995).

Legislatia adoptata de catre parlamentul federal german în 1990 includea câteva
masuri liberale în favoarea drepturilor imigrantilor. De exemplu, imigrantii aveau
dreptul sa solicite un permis de resedinta permanenta dupa opt ani de sedere în tara.
Legea facea referinta totusi la "straini", în loc sa foloseasca termenul "imigrant":
Partidul Verzilor a denuntat aceasta legislatie ca fiind un produs al "rasismului
institutional", chemând la un "moment de reculegere" în parlament pentru a comemora
"victimele viitoare ale acestei legi".

În general în Europa, multe organizatii pentru drepturile omului si ale imigrantilor
au reactionat cu neîncredere fata de ceea ce au considerat a fi o recrudescenta a
rasismului, dublata de încercarea de a construi o "fortareata a Europei". Dar nu
toate curentele se îndreapta în directia unei tolerante în descrestere. Unele organizatii
anti-rasiale s-au dezvoltat puternic în toate tarile la care ne-am referit mai sus, iar
majoritatea guvernelor au promovat masuri menite sa duca la reducerea discriminarii.

POSIBILE EVOLUTII VIITOARE ALE RELATIILOR
.ETNICE

Conflictele etnice si divizarile nu sunt nici pe departe limitate la tarile mentionate.
Dupa dizolvarea comunismului sovietic, un mare numar de conflicte etnice au izbucnit
în republici care faceau parte din fosta Uniune Sovietica, inclusiv în Rusia. Conflictele
etnice au luat amploare în unele parti din India si Sri Lanka. În Rwanda, în Africa,
asemenea antagonisme au produs un razboi civil tot atât de salbatic si de sângeros
ca cel din Bosnia, în Europa. Problema acceptarii diversitatii etnice a devenit astfel
o problema de importanta fundamentala pentru societate în ansamblu.

Statele Unite reprezinta natiune a cea mai diversa din punct de vedere etnic din
occident, fiind construita ca o "societate de imigranti". Modelele posibile ale evolutiei
etnice viitoare aparute acolo au o relevanta speciala pentru potentialele cai ale
schimbarii din Europa si în alte parti. Au fost sugerate trei modele pentru dezvoltarea
relatiilor etnice în Statele Unite. Unul este asimilarea, ceea ce înseamna ca imigrantii
îsi abandoneaza obiceiurile si practicile originare, adaptându-si comportamentul la
valorile si normele majoritatii. Generatii întregi de imigranti au fost supusi presiunilor
pentru a fi "asimilati" astfel, iar drept rezultat multi dintre copiii lor au devenit mai
mult sau mai putin complet "americanizati".
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Uri al doilea model este acela al oalei etnice. În loc ca traditiile imigrantilor sa
fie dizolvate în favoarea celor dominante din rândurile populatiei preexistente, totul
devine un amestec într-o forma noua, creatoare de structuri culturale. Multi au
crezut ca acesta este rezultatul cel mai de dorit al diversitatii etnice. Într-o anumita
masura, acest model este o expresie exacta a evolutiei culturale americane. Desi
cultura "anglo" a ramas predominanta, în unele privinte caracterul ei reflecta impactul

numeroaselor grupuri diferite care compun în prezent populatia americana.
Cel de-al treilea model este cel al pluralism ului cultural. Din acest punct de

vedere, cea mai potrivita evolutie este determinarea dezvoltarii unei societati
realmente pluraliste, în care valabilitatea egala a numeroaselor subculturi diferite
capata recunoastere. Statele Unite reprezinta de multa vreme o societate pluralista,
dar diferentele etnice au fost în mai mare parte asociate cu inegalitati decât cu
participarea egala, dar independenta, la comunitatea nationala.

În Europa constatam tensiuni si optiuni similare. Majoritatea politicilor
guvemamentale oficiale, în Marea Britanie si în alte parti, se îndreapta catre prima
optiune, aceea a asimilarii. La fel ca si în Statele Unite, este foarte probabil ca
aceasta sa se dovedeasca a fi dificila, acolo unde minoritatile etnice sunt distincte
din punct de vedere fizic de majoritatea populatiei, asa cum este cazul antilezilor si
asiaticilor din Marea Britanie. Persistenta rasismului (adesea institutionalizat) în
Europa face ca notiunea de oala etnica sa aiba o relevanta foarte limitata.

Liderii celor mai multe minoritati etniei au subliniat tot mai mult calea pluralismului.
Pentru a capata un statut "distinct dar egal" sunt necesare eforturi maj ore, iar aceasta
pare a fi deocamdata o optiune destul de îndepartata. Minoritatile etnice sunt înca
percepute de catre multi oameni ca o amenintare: o amenintare pentru slujbele lor,
siguranta lor si pentru "cultura nationala". Folosirea minoritatilor drept tap ispasitor

este o tendinta constanta. În timp ce tinerii din Europa occidentala întretin asemenea
prejudecati preluate de la generatiile vechi, minoritatile etnice din majoritatea tarilor
au de înfruntat un viitor caracterizat prin continuarea discriminarii, într-un climat
social plin de tensiuni si anxietati.

În privinta previziunii viitorului, ca si în trecut, calea cea mai probabila este un, ,

amestec' al celor trei tipuri, cu punerea unui accent mai puternic decât înainte' de
pluralism. Dar ar fi o greseala sa consideram ca pluralismul rezultata doar din normele
si valorile culturale diferite "aduse" într-o alta societate. Divetsitatea culturala a
fost, de asemenea, creata prin experienta grupurilor etnice, pe masura ce acestea
se adaptau mediului social în care se gaseau.

o Unele segmente ale populatiei formeaza grupuri etnice în pofida faptului ca au
în comun anumite caracteristici culturale care le separa de altele din cadrul
aceleiasi populatii. Etnicitatea se refera la deosebirile culturale care diferentiaza
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un grup de altul. Principalele caracteristici care diferentiaza un grup etnic sunt
limba, istoria sau stramosii, religia si portul sau podoabele. Diferentele etnice
sunt în întregime învatate, desi uneori sunt considerate ca fiind "naturale".

8Grupul minoritar este cel ai carui membri sunt discriminati demajoritatea
populatiei dintr-o societate. Membrii grupurilor minori tare au adesea un puternic
sentiment al solidaritatii de grup, derivat în parte din experienta comuna
referitoare la exc1udere.

e Rasa se refera la caracteristicile fizice, cum ar fi culoarea pielii, tratate de catre
membrii comunitatii sau ai societatii ca fiind semnificative etnic întrucât
semnaleaza caracteristici culturale distincte. Multe credinte populare legate de
rasa au doar o baza mitica. Nu exista caracteristici clar determinate conform

carora fiintele un1ane pot fi repartizate într-o anumita rasa.
o Rasismul înseamna atribuirea eronata a caracteristicilor mostenite de personalitate

sau comportamente ale individului aspectului sau fizic particular. O persoana rasista
este aceea care crede ca poate fi data o explicatie biologica caracteristici lor de
inferioritate presupuse a fi detinute de catre persoane dintr-un anumit grup sau
altul.

" Substituirea si folosirea tapului ispasitor sunt mecanisme psihologice asociate
cu prejudecatile si discriminarea. În cadrul substituirii, sentimentele de ostilitate
sunt îndreptate împotriva unor obiecte care nu sunt la originea reala a acelor
anxietati. Oamenii îsi proiecteaza anxietatile si nesigurantele asupra unor tapi
ispasitori. Prejudecatile presupun sustinerea de opinii preconcepute despre un
individ sau un grup; discriminarea se refera la comportamentul practic care
refuza membrilor unui grup sansele oferite altuia.

o Atitudinile etnice sunt asimilate de catre copii din cea mai frageda vârsta. Ei
învata, de exemplu, sa-i considere pe albi ca fiind superiori negrilor.

e Grupul închis si accesul privilegiat la resurse sunt o parte importanta a multor
situatii de antagonism etnic. Totusi, unele dintre aspectele fundamentale ale
conflictelor etnice moderne, în special a atitudinilor rasiste ale albilor împotriva
negri lor, trebuie întelese tinând seama de istoria expansiunii Occidentului si a
colonialismului.

€) Exemplele istorice ilustreaza variatele moduri în care societatile au tratat
minoritatile etnice, de la sclavie si apartheid pâna la acceptarea relativa, cât si
modurile în care au reactionat aceste minoritati.

o lmigratia a dus la existenta a numeroase grupuri etnice diferite în Marea Britanie,
Statele Unite si alte tari industrializate. Divizari etnice majore exista în Statele Unite,
mai ales între albi si negri. Divizarile din Marea Britanie si din alte tari europene nu
sunt la fel de severe, desi conflicte serioase au devenit un lucru comun.

<ID Se pot distinge trei modele în evolutia posibila a relatiilor etnice - primul punând
accent pe asimilare, al doilea fiind "oala", iar al treilea pluralismul cultural.
Asimilarea: grupurile noi de imigranti adopta atitudinile si limbajul comunitatii
dominante. Oala: diferitele culturi si perspective ale grupurilor etnice dintr-o
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societate se contopesc. Pluralismul: grupurile etnice exista separat si participa
la viata economica si politica. În ultimii ani s-a pus accentul mai mult pe cea de-a
treia dintre aceste solutii, prin care identitatile etnice diferite sunt acceptate ca
fiind la fel de valabile în contextul culturii nationale generale .
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De ce anumite grupliriîntr-o societate sunt mai avute sau mai puternice decât
altele? Cât de inegale sunt societatile moderne? Cât de multe sanse are cineva
provenit dintr-un mediu de jos sa ajunga în vârful scarii economice? Din ce motive
persista azi saracia în tarile bogate? Iata câteva întrebari pe care le avem în vedere
si la care vom încerca sa raspundem. Studiul inegalitatilor sociale reprezinta unul
dintre cele mai importante domenii ale sociologiei, pentru ca resursele materiale la
care au acces oamenii determina foarte multe aspecte ale existentei lor.

SISTEME DE STRATIFICARE SOCIALA

~ Inegalitatile exista în toate tipurile de societate umana. Chiar si în cele mai
simple societati, în care variatiile de bogatie sau de proprietate sunt practic inexistente,
exista inegalitati între indivizi, barbati si femei, tineri si batrâni. Este posibil ca o
anumita persoana sa aiba un statut superior fata de altii, datorita curajului la vfu'1atoare,
de exemplu, sau pentru ca exista credinta conform careia ea poseda un acces spe
cialla spiritele ancestrale. Pentru a descrie inegalitati1e, sociologii vorbesc despre
STRATIFICAREA SOCIALA. Stratificarea poate fi definita drept inegalitati
struCturale între diverse grupuri de oameni. Este necesar sa ne gândim la
stratificare cala straturile geologice de roca de la suprafata pamântului. Se poate
considera ca societatile sunt alcatuite din mai multe "straturi" într-o ierarhie, cele
mai favorizate aflându-se în vârf, iar cele mai putin privilegiate în partea de jos.

Se pot distinge patru sisteme de stratificare de baza: sclavia, casta, starea si
elasa. Acestea se afla în legatura strânsa una cu alta: de exemplu, sclavia a existat
în paralel cu clasele în Grecia si Roma. antica si în sudul Statelor Unite înainte de
Razboiul Civil.

Sclavia

Sclavia reprezinta o forma extrema de inegalitate în care unii dintre indivizi
sunt literalmente proprietatea altora. Conditiile lega1e de proprietate asupra sclavilor
au variat în mod cO)1siderabil de la o societate la alta. Un'eori sclavii au fost lipsiti de
drepturi legale - asa dupa cum era cazul în sudul Statelor Unite - în timp ce în alte
împrejurari pozitia lor era apropiata de cea a unui servitor.

În Statele Unite, America de Sud si Insulele Antile, în secolele al XVIII-lea si al
XIX-lea sclavii erau folositi în mod aproape exclusiv ca muncitori pe plantatie si ca
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slugi în casa. În Atena antica, în schimb, ei ocupau multe posturi, unele de mare
responsabilitate. Sclavii au fost exclusi din pozitiile politice si militare, dar erau prezenti
in majoritatea celorlalte titluri de ocupatii. Unii erau alfabetizati si lucrau ca
administratori ai guvernului, multi aveau abilitati de mestesugari. În Roma, unde
grupurile conducatoare aveau o parere nu tocmai buna despre negot, sclavii puteau
sa ajunga extrem de bogati prin activitatile lor de afaceri, iar anumiti sclavi bogati
aveau propriii lor sclavi. În partea de jos a scarii, însa, cei care lucrau pe plantatii sau
1.'1 mine, în antichitate erau deseori tratati cu severitate (Finley, 1968, 1980).

Sclavii au provocat în mod frecvent rezistenta si lupta celor aserviti. Istoria este
impregnata de rascoale ale sclavilor, prin care uneori au reusit .sa se elibereze de sub
stapânire. Sistemele de munca fortata pentru sclavi - cum ar fi pe plantatii le - au
cunoscut tendinte instabile; productivitatea înalta poate fi realizata doar prin intermediul
supravegherE constante si a întrebuintarii metodelor brutale de pedepsire. Sistemele
de munca pentru sclavi au disparut în parte, datorita luptelor pe care le-au provocat
si în parte datorita faptului ca stimulentele economice sau de alt tip îi motiveaza pe
'Jameni într-o maniera mai benefica decât constrângere a directa. Pur si simplu, s~a
dovedit ca sclavia nu era eficienta. Comertul cu sclavi practicat de puterile occidentale
?âna în secolul al XIX-lea a fost ultimul- dar totodata cel mai raspândit - sistem de
comert cu sclavi care a existat vreodata. Pentru ca libertatea le-a fost acordata
sciavilor din America de Nord si de Sud, cu mai mult de un secol în urma, sclavi a ca
institutie formala a fost treptat eradicata, iar azi a disparut aproape complet.

Casta

Casta este asociata, mai presus de orice, cu culturile subcontinentului indian.
Termenul "casta" în sine nu este de origine indiana, el provenind din portughezul
casta, care înseamna "rasa" sau "rasa pura".lndienii nu au un termen anume pentru
J. desemna sistemul de casta în ansamblu, ci o varietate de cuvinte care se refera la
diferitele aspecte ale acestuia, principalele doua fiind vama si jati. Vama este
alcatuita din patru categorii, fiecare ocupând o anumita pozitie din punct de vedere
al onoarei sociale. Sub aceste patru grupuri se afla "cei care nu trebuie atinsi",
situati în pozitia cea mai de jos. Jati sunt grupuri definite din punct de vedere local în
cadrul carora sunt organizate rangurile castei.

Sistemul de casta este extrem de elaborat, si variaza în structura sa de la o zona
la alta, atât de mult încât nu constituie practic un singur "sistem"~ ci o diversitate de

credinte si practici insuficient legate între ele. Doar anumite principii sunt comune. Cei
din cea mai înalta vama, brahmanii, reprezinta cea mai elevata conditie de puritate, iar
cei care nu trebuie atinsi, cea mai dejos. Brahmanii trebuie sa evite anumite tipuri de
';ontact cu cei care nu trebuie atinsi, si doar acestora din urma le este îngaduit contactul
cu animale sau substante socotite a fi impure. Sistemul de caste este strâns legat de
credinta hindusa t'1renastere, se crede ca indivizii care nu reusesc sa respecte ritualuri le
si îndatoririle castei lor se vor renaste într-o pozitie inferioara în urmatoarea remcamare.

265



Sistemul de casta indian n-a fost niciodata complet static. Cu toate ca indivizilor nu le
este permis sa se mute de la o casta la alta, grupuri întregi îsi pot schimba, si si-au
schimbat frecvent, pozitia în cadrul ierarhiei castei.

Conceptul de casta este deseori folosit în exteriorul contextului indian, atunci
când doua sau mai multe grupuri etnice sunt sugerate într-o mare masura unul din
celalalt, si unde sunt raspândite notiunile de puritate rasiala. În atari circumstante,
exista casatoriile între grupurile implicate. Atunci când a fost abolita sclavia în statele
din sudul SUA, gradul de separare între negri si albi a ramas atât de puternic încât
linii au folosit termenul de "casta" pentru a se referi la sistemul de stratificare.
Conceptul de casta a fost de asemenea aplicat Africii de Sud, unde pâna de curând
a fost mentinuta segregatia stricta între negri si albi, iar casatoria mixta sau contactul
sexual între ei erau interzise prin lege (vezi capitolul 9, "Etnicitate si rasa").

Starile

Starile faceau parte din feudalismul european, dar existau si alte civilizatii
traditionale. Starile feudale constau din paturi sociale cu obligatii si drepturi diferite,
ale unora fata de ceilalti, unele dintre aceste diferente fiind stabilite prin lege. În
Europa, starea cea mai înalta era alcatuita din aristocratie si oameni instruiti. ori
proprietarii care însa nu detineau titluri de noblete. O alta stare era formata de cler,
care avea un statut inferior, dar poseda diverse privilegii distincte. Cei care alcatuiau
ceea ce se numea "starea a treia" erau oamenii de rând- serbii (robii), taranii liberi,
negustorii si mestesugarii. Spre deosebire de caste, erau tolerate într-un anumit grad
casatoriile mixte si mobilitatea individuala între stari. De exemplu, oamenii de rând
puteau fi facuti cavaleri, pentru a li se rasplati servicii deosebite aduse monarhului;
câteodata negustorii puteau cumpara titluri. Vestigii ale sistemului mai exista în Marea
Britanie, unde titlurile ereditare sunt înca recunoscute, iar oamenii importanti de
afaceri, functionari publici si altii, pot fi numiti cavaleri sau au posibilitatea de a fi
înnobilati ca semn de recunoastere a serviciilor pe care le-au adus.

Starile au avut tendinta de-a se dezvolta în trecut acolo unde exista o aristocratie
traditionala bazata pe ascendenta nobila. În sistemele feudale, cum era cazul Europei
medievale, starile erau strâns legate de comunitatea senioriala locala, ele formau un
sistem de stratificare locala, nu nationala. În imperiile centralizate, precum China si
Japonia, ele erau organizate pe o baza nationala. Diferentele dintre stari erau justificate
de credinte religioase, desi rareori în maniera stricta a sistemului de caste hindus.

Clasa

:) Sistemele de CLASA difera în multe privinte de sclavie, caste sau stari. Patru
deosebiri trebuie mentionate în mod special:

1. Spre deosebire de alte tipuri de paturi sociale, clasele nu sunt întemeiate pe
baza unor prevederi legale sau religioase; calitatea de membru nu se bazeaza
pe o pozitie specificata fie pe cale legala, fie prin cutuma. Sistemele de clasa
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sunt în mod tipic mai fluide decât alte tipuri de stratificare, iar granitele dintre
clase nu sunt precis delimitate. Nu exista restrictii formale referitoare la casatoriile
între persOane apartinând unor clase diferite.

2. Clasa unui individ este, cel putin partial, dobândita, nu pur si simplu "data" la
nastere, asa dupa cum se obisnuieste în alte tipuri de sisteme de stratificare.
Mobilitatea sociala- miscarea în sus si înjos în cadrul structurii de clasa- este
mult mai obisnuita decât în alte tipuri (în sistemul de casta, mobilitatea individuala
de la o casta la alta este imposibila).

3. Clasele depind de deosebirile economice între grupari de indivizi - inegalitati în
privinta posesiunii si controlului resurselor materiale. În alte tipuri de sisteme de
stratificare, factorii non-economici (cum ar fi influenta religiei în sistemul de
casta indian) sunt de obicei cei mai importanti.

4. În alte tipuri de sisteme de stratificare, inegalitatile sunt exprimate în primul rând
prin relatia personala de datorie sau obligatia- între serb si senior, între sclav si
stapân sau între indivizii din casta superioara si cei din casta inferioara. Prin
contrast, sistemele de clasa functioneaza în principal prin intermediul unor legaturi
la scara mare de tip impersonal. De exemplu, o baza majora a deosebirilor de
clasa se gaseste în inegalitatile de proba si de conditii de munca; acestea îi
afecteaza pe toti cei aflati în categorii ocupationale specifice, ca urmare a
circumstantelor economice care tin de economie în ansamblu.

\'5'

Ziceam ca ar" trebui sa luam într-o zi masa împreuna.

Putem defini clasa, drept o grupare la scara mare de oameni, care împartasesc
resurse economice comune, care influenteaza puternic stilul de viata pe care au
posibilitatea sa) duca. Posesiunea averii, împreuna cu ocupatia reprezinta temeiurile
principale ale deosebirilor de clasa. Clasele majore care exista în societatile
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occidentale sunt clasa de sus (cei bogati, patronii si industriasii, si persoanele cu
cele mai înalte functii executive - cei care poseda sau controleaza în mod direct
resursele de productie); o clasa de mijloc (care include majoritatea angajatilor
gulere albe si a profesionistilor); si o clasa muncitoare (cei care au slujbe de tip
gulere albastre si manuale). În anumite tari industrializate, cum ar fi Franta si Japonia,
o a patra clasa - taranii (oameni angajati în tipuri traditionale de productie agricoIa)-'-
a detinut un loc important. În tarile Lumii a Treia, taranii continua sa fie, în general,
clasa cea mai numeroasa;

Acum ne îndreptam atentia discutiei asupra teoriilor majore ale stratificarii care
au fost dezvoltate în sociologie, concentrându-ne în special asupra relevantei lor
pentru societatile modeme.

TEORIILE DESPRE STRATIFICARE ÎN SOCIETATILE,
MODERNE

Cele mai influente abordari teoretice sunt cele dezvoltate de catre Karl Marx si
Max Weber; majoritatea teoriilor despre stratificare ulterioare sunt influentate din

ideile acestora. Vom analiza de asemenea doua teorii ulterioare, avansate de Erik
Olin Wright si Frank Parkin. Ideile lui Marx si Weber au avut un impact profund
asupra dezvoltarii sociologiei, si au influentat, de asemeni, multe alte domenii ale
disciplinei. Aspecte ale scrierilor lor sunt dezbatute în diferite alte capitole ale cartii.

Teoria lui Karl Marx

Majoritatea operelor lui Marx s-au preocupat de stratificare, si îndeosebi, de
clasele sociale, dar în ciuda acestui fapt el nu a reusit sa ofere o analiza sistematica
a conceptului de clasa. Manuscrisul la care .lucra Marx, spre sfârsitul vietii sale,
(publicat ulterior ca parte a operei sale complete, Capitalul) se întrerupe exact în
momentul în care îsi punea întrebarea "Ce anume constituie clasa?" Conceptul lui
Marx de clasa trebuie astfel sa fie reconstituit dupa continutul lucrarilor sale în
ansamblu. Având în vedere ca diverse pasaje în care el discuta despre clasa'nu sunt
totdeauna ferme, au existat numeroase dispute între învatati în legatura cu "ceea ce
a avut Marx sa spuna cu adevarat". Totusi, trasaturile esentiale ale opiniei sale sunt
destul de cIare ..

Natura clasei

Pentru Marx clasa reprezinta un grup de oameni care se afla într-o relatie
comuna fata de mijloacele de productie - mijloacele cu ajutorul carora îsi câstiga
existenta. Înainte de aparitia industriei modeme, mijloacele de productie constau în
primul rând din lucrarea pamântului si uneltele folosite pentru îngrijirea recolte1or
sau a animalelor. Prin urmare, în societatile preindustriale, cele doua clase principale
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erau cele care detineau pamântul (aristocrati, mici nobili de tara sau detinatori de
sclavi), si cei angajati în mod activ în exploatarea sa (serbi, sclavi si tarani liberi). În
societatile industriale moderne, devin mai importante fabricile, birourile, masinariile,
si averea sau capitalul necesar pentru a le putea cumpara. Cele doua clase principale
sunt cele care detin aceste noi mijloace de productie - industriasi sau capitalisti 
iar cei care îsi câstiga existenta vânzându-si munca acestora - clasa muncitoare,
sau, folosind termenul preferat al lui Marx, oarecum arhaic, "proletaristul".

Dupa Marx, relatia între clase este una de: exploatare. În societatile feudale,
exploatarea lua deseori forma transferului direct al produsului de la taranime catre
aristocratie. Serbii erau siliti sa dea un anumitprocent din productie aristocratilor lor
stapâni, sau trebuiau sa lucreze lunar un numar de zile pe pamânturile seniorilor
pentru a produce recolte care erau consumate de catre senior si curtea sa. În

societatile capitaliste modeme, sursa exploatarii este mai putin vizibila, iar Marx îi
dedica multa atentie, în încercarea de a-i clarifica natura. El socoteste ca, în decursul
zilei de lucru, muncitorii produc mai mult decât au nevoie patronii lor pentru a-i
rasplati. Aceasta plusvaloare reprezinta sursa de. profit, pe care capitalisti sunt
capabili sa-I foloseasca în propriul interes. Un grup de muncitor dintr-o fabrica textila,
sa zicem, ar putea produce o suta de costume pe zi. Vânzarea a jumatate din ele
ofera un venit suficient producatorului pentru a plati salariile muncitorilor. Venitul
realizat de pe urma vânzarii restului de haine este socotit profit.

Marx a fost uimit de inegalitatile pe care le creeaza sistemul capitalist. Cu toate
ca în epocile anterioare aristocratii duceau o viata luxoasa, complet diferita de cea a
taranimii, societatile agrare erau relativ sarace. Chiar daca n-ar fi existat aristocratie,
standardele de trai ar fi fost în mod inevitabil scazute. Însa o data cu dezvoltarea

industriei moderne, bogatia este produsa la o scara mult peste ceea ce se obtinuse
pâna atunci, cu toate ca muncitorii aveau un acces redus la bogatia pe care o creau
prin munca lor. Ei ramân relativ saraci, în vreme ce bogatia acumulata de clasa
proprietarilor sporeste. În plus, o data cu dezvoltarea fabricilor moderne si cu
mecanizarea productiei, munca devine în mod frecvent plicticoasa si extrem de·
opresiva. Munca reprezentând sursa bogatiei noastre este deseori obositoare din

punct de vedere fizic si anosta din punct de vedere mental, ca în cazul unui angajat
alunei fabrici a carui munca este formata din sarcini de rutina executate; zilnic, într-un
mediu neschimbat.

Complexitatea sistemelor de clasa

Conform teoriei lui Marx în societate exista doua clase principale, dar cei care
stapânesc mijloacele de productie si cei care nu le stapânesc, el recunoaste ca
sistemele de clasa actuale sunt mult mai complexe decât sugereaza acest model. În
plus fata de cele doua clase de baza, exista ceea ce Marx denumeste clase de
tranzitie. Exista grupuri de clase ramase de la un timp anterior de sistem de productie,
cum ar fi taranimea din societatile moderne.
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Marx atrage de asemeni, atentia asupra fisurilor care se produc în interiorul
claselor. Se pot da ca exemple urmatoarele:

1. în cadrul clasei superioare au loc deseori conflicte între capitalistii financiari
(precum bancherii) si producatorii industriali.

2. Exista divizari ale interesului între oamenii cu mici afaceri si cu care stapânesc
sau conduc mari corporatii. Atât unii, cât si ceilalti apartin clasei capitaliste, dar
atitudinile care favorizeaza marile afaceri nu sunt întotdeauna în interesul celor
illlC1.

3. La nivelul inferior al clasei muncitoare, somerii pe termen lung au conditii de
viata mai nefavorabile decât majoritatea muncitorilor. Aceste grupuri sunt adesea
alcatuite din minoritati etnice.
Conceptul lui Marx referitor la clasa ne calauzeste catre inegalitatiIe structurate

obiectiv ale societatii. Clasa nu se refera la convingerile pe care le au oamenii în
legatura cu pozitia lor, ci la conditiile obiective care permit unora sa beneficieze de
un mai mare acces la recompenseIe materiale decât altii.

Teoria lui Max Weber

Felul în care abordeaza Weber stratificarea este întemeiat pe analiza dezvoltata
de Marx, dar modificata si elaborata. Exista doua deosebiri esentiale între cele doua
teorii.

în primul rând, cu toate caWeber accepta teoria lui Marx conform careia clasa
se bazeaza pe conditii economice date, el considera ca pentru formarea clasei o mai
mare varietate de factori economici sunt importanti decât cei acceptati de catre
Marx. Dupa Weber, diviziunile de clasa deriva nu numai din controlul sau lipsa de
control a mijloacelor de productie, ci si din diferentele economice care n-au nimic
de-a face în mod direct cu proprietatea. Atari resurse includ îndeosebi abilitatile si
disponibilitatile sau calificarile care afecteaza tipurile de slujbe pe care oamenii sunt
capabili sa le obtina. Cei care au ocupatii manageriale sau profesionale câstiga mai
multi bani, si au conditii mai favorabile de munca, de exemplu, decât cei cu slujbe de
"gulere albastre" (muncitori). Calificarile pe care le poseda, cum ar fi gradele,
diplomele si abilitatile pe care le-am dobândit îi fac sa fie mai "usor de vândut" decât
altii care nu au astfel de calificari. La un nivel mai ridicat, în rândul muncitorilor
"gulere albastre" se afla, mesterii priceputi care au posibilitatea de a obtine salarii
mai mari decât cei semi- sau necalificati.

în al doilea. rând în afara de clasa, Weber distinge doua alte aspecte de baza ale
stratificarii. Unul dintre ele este denumit de catre el statut, iar celalalt partid. De
fapt, el a aqoptat notiunea de grup cu statut identic din exemplul starilor medie vale,
iar cuvântul pe care îl folosea el în germana (stand) avea ambele întelesuri.
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Statutul

~ În teoria lui Weber STATUTUL se refera la deosebirile dintre grupuri sociale în
ceea ce priveste onoarea sociala sau prestigiul care li se acorda de catre altii.

Deosebirile de statut deseori variaza în.plOd independent de diviziunile de clasa, iar
onoarea sociala poate fi pozitiva sau negativa. Grupurile cu statut privilegiat pozitiv
includ tipuri de oameni care se bucura de un înalt prestigiu în cadrul unei ordini
sociale date. De exemplu, doctorii si avocatii se bucura de un înalt prestigiu în cadrul
societatii britanice. Grupurile de paria sunt grupuri cu acelasi statut privilegiat dar
negativ, supuse discriminarii, care le împiedica sa profite de pe urma avantajelor
accesibile majoritatii celorlalti. În Europa medievala, evreii reprezentau un grup paria,
fiindu-le interzisa participarea la anumite preocupari si la detinere a unor pozitii oficiale.

Posesiunea unei averi are tendinta, în mod normal, sa confere un statut supe
rior, dar exista si multe exceptii. Termenul "nobila saracie" se refera doar la un
singur exemplu. În Marea Britanie, indivizii din familiile aristocratice se bucura în .
continuare de o stima sociala considerabila chiar si atunci când si-au pierdut averile.
Dimpotriva, "noii îmbogatiti" sunt deseori priviti cu un anumit dispret de catre cei cu
averile dobândite în timp.

În vreme ce clasa este un dat obiectiv, statutul depinde de evaluarile subiective
ale deosebirilor sociale. Clasele deriva din factorii economici asociati cu proprietatea
si câstigul; statutul este guvernat de diferitele stiluri de viata pe care le adopta
grupurile.

Partidul

În societatile moderne, dupa cum subliniaza Weber, formatiunea partidului
reprezinta un aspect important al puterii, si poate influenta stratificarea într-un mod
independent de clasa si statut. "Partidul" defineste un grup de indivizi care muncesc
împreuna datorita faptului ca au teluri, interese sau trecut comun. Marx explica atât
diferentele de statut cât si organizarea partidului din punctul de vedere al clasei.
Weber sustine ca nici unul, nici celalalt nu pot fi reduse la diviziunile de clasa, desi
fiecare dintre ele este influentat de clasa, în schimb ambele pot influenta
circumstantele economice ale indivizilor si grupurilor, prin aceasta afectând clasa.
Partidele pot face apel la preocupari care trec peste diferentele de clasa; de exemplu,
partidele pot fi bazate pe afilieri religioase sau pe idealuri nationaliste. Un marxist ar
putea încerca sa explice conflictele dintre catolici si protestanti în Irlanda de Nord,
prin prisma clasei, formate din clasa muncitoare. Un discipol al lui Weber ar sustine
ca o atare explicatie este ineficienta, pentru ca multi protestanti apartin, de asemeni,
clasei muncitoare. Partidele la care sunt afiliati oamenii exprima atât diferente de
clasa, cât si de religie.

Scrierile lui Weber referitoare la stratificare sunt importante, datorita faptului
ca ele arata ca, pe lângac1asa, exista si alte dimensiuni ale stratificarii care
influenteaza puternic vietile oamenilor. Majoritatea sociologilor sustin ca schema
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lui Weber ofera o baza mai flexibila si mai sofisticata pentru analizarea stratificarii
decât cea oferita de Marx.

Ideile dezvoltate de Marx si Weber continua sa fie folosite înmod extensiv în
sociologie azi, desi rareori nemodificate. Cei care se inspira din traditia marxista au
dezvoltat ideile avansate de Marx; altii au încercat sa pre1ucreze conceptele lui
Weber. Având în vedere ca cele doua puncte de vedere sunt asemanatoare în multe
privinte, desi sunt complementare în altele, au aparut câteva modalitati comune de
gândire. Putem da câteva indicatii referitoare la acestea examinând pe scurt doua
dintre perspectivele teoretice relativ recente.

Teoria despre clasa a lui Erik Olin

Sociologul american Erik Olin Wright a dezvoltat o pozitie teoretica care este
inspirata mult din opera lui Marx, dar încorporeaza de asemeni, idei din Weber (Wright,
1978, 1985). Dupa Wright, exista trei dimensiuni ale controlului asupra resurselor
economice în cadrul productiei capitaliste modeme, iar acestea ne dau posibilitatea
de a identifica clasele majore care exista ..

1. Controlul asupra investitiilor sau a capitalului.
2. Controlul asupra mijloacelor fizice de productie (pamânt sau fabrici si birouri).
3. Controlul asupra fortei de munca.

Cei care apartin clasei capitaliste au control asupra fiecareia dintre aceste
dimensiuni în cadrul sistemului de productie. Membrii clasei muncitoare nu detin
contr91 asupra vreuneia dintre ele. Între aceste doua clase majore, însa, exista grupuri
a caror pozitie este incerta. Acesti oameni se afla în ceea ce Wright denumeste
pozitii de clasa contradictorii, pentru ca ele au posibilitatea de a-influenta anumite
aspecte ale productiei, dar li se interzice controlul asupra altora. Angajatii - gulere
albe si profesionisti, de exemplu, trebuie sa-si contracteze forta de munca cu patroni
pentru a-si câstiga existenta, în acelasi fel ca si muncitorii. Totusi, în acelasi timp, ei
au grad mai mare de control asupra cadrului de munca, decât majoritatea celor cu·
slujbe de tip gulere albastre. Wright denumeste pozitia de clasa a unor astfel de
muncitori "contradictorie", pentru ca ei nu sunt nici capitalisti, nici muncitori manuali,
desi au în comun anumite trasaturi si cu unii si cu altii.

Frank Parkin.: o abordare weberiana

Frank Parkin, autor britanic, a propus o abordare care se inspira mai puternic
din Weber decât din Marx (Parkin, 1971, 1979).Parkin este de acord cu Marx, ca si
Weber, ca proprietatea asupra mijloacelor de productie reprezinta baza structurii de
clasa. Însa, conform opiniei lui Parkin, proprietatea reprezinta doar o singura forma
de închidere sociala care poate fi monopolizata de catre o minoritate si folosita ca
baza a puterii asupra altora. Putem defini închiderea sociala drept un proces prin
care grupurile încearca sa mentina un control exclusiv asupra resurselor, limitând

272



accesul la ele. Pe lânga proprietate sau avere, majoritatea caracteristicilor asociate
de catre Weber cu diferentele de statut, cum ar fi originea etnica, limba sau religia,
pot fi folosite pentru crearea închiderii sociale.

În închiderea sociala sunt implicate doua tipuri de procese. Excluderea - care
se refera la strategiile pe care le adopta grupurile pentru a-i tine la distanta pe cei
care nu fac parte din rândurile lor, interzicându-le accesul la resursele valoroase.
Astfel sindicatele albilor din SUA în trecut le-au interzis negrilor sa devina membri,
ca modalitate de a-si pastra propriile privilegii. Uzurparea - care se refera la
încercarile, celor mai putin privilegiati, de a dobândi resursele monopolizate anterior
de catre altii - ca în cazul negrilor care lupta pentru a dobândi dreptul de a fi membri
de sindicat.

Ambele strategii pot fi folosite în mod simultan în anumite circumstante. De
exemplu, sindicatele au posibilitatea de a se angaja în activitati împotriva patronilor
(facând greva pentru a obtine o parte mai mare din resursele unei firmei), dar în
acelasi timp pot exclude minoritatile etnice de la participarea ca membri la acestea.
Parkin denumeste acest lucru închidere dubla. Aici exista în mod clar o similitudine
între Parkin si Wright. Închiderea dubla are în vedere aproximativ aceleasi procese
ca si cele discutate de catre Wright sub titulatura de pozitii de clasa contradictorii.
Ambele notiuni indica faptul ca cei aflati în mijlocul sistemului de stratificare îsi
îndreapta privirile într-o oarecare masura catre vârf, dar în acelasi timp sunt preocupati
sa se distinga de cei aflati pe o pozitie inferioara.

CLASELE ÎN SOCIETATILE aCCIDENTALE DIN PREZENT

Unii autori sustin ca, în prezent, în societatile modeme occidentale, clasa a
devenit relativ neimportanta. Este, în general, acceptat faptul ca în urma cu un secol
si jumatate, în perioada de început a dezvoltarii capitalismului industrial, existau
diferente majore de clasa. Chiar si acei care critica cel mai tare gândirea lui Marx
recunosc ca existau diferente considerabile între saracii care munceau si bogatii
industriasi care îi angajau. S-a sustinut ca, de atunci, inegalitatile materiale au fost
într-o mare masura micsorate în tarile industrializate. Impozitele îndreptate împotriva
celor bogati, combinate cu ajutoarele sociale pentru cei care nu-si pot câstiga existenta
cu usurinta, au nivelat partea de sus si cea de jos a scarii inegalitatilor. În plus, o data
cu raspândirea educatiei publice, cei care au talentul necesar îsi pot gasi calea catre
nivelurile de sus ale sistemului social si economic.

Totusi aceasta imagine este departe de a fi exacta. Influenta clasei e posibil sa
fie mai mica decât cea presupusa de Marx, dar exista câteva sfere ale vietii sociale
pe care diferentele de clasa nu le-au atins. Chiar si diferentele fizice sunt corelate
cu faptul de a fi membru al unei clase. Cei din clasa muncitoare au în medie o
greutate la nastere mai scazuta si rate mai crescute de mortalitate infantila, sunt mai
scunzi la maturitate, mai putin sanatosi si mor la o vârsta mai tânara, decât cei aflati
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în categoriile clasei superioare. Tipurile majore de dezordine mentala si de boala
fIzica, inclusiv maladiile cardiace, cancerul, diabetul, pneumonia si bronsita sunt mai
comune la niveluri mai coborâte ale structurii de clasa decât catre partea de sus
(Waitzkin, 1986).

Deosebirile de avere si venit

Marx considera ca maturizarea capitalismului industrial va produce o prapastie
din ce în ce mai mare între bogatia minoritatii si saracia masei populatiei. Conform
opiniilor sale, salariile clasei muncitoare nu se vor putea niciodata ridica deasupra
nivelului de subzistenta, în vreme ce bogatia se va acumula în rândul celor care stapânesc
capitalul. La nivelurile cele mai coborâte ale societatii, îndeosebi printre cei care sunt
someri în mod frecvent sau permanent, va exista "o acumulare de mizerie, agonie a
muncii, sclavie, ignoranta, brutalitate, degradare morala ... " (Marx, 1970, p. 645). Marx
avea dreptate, asa dupa cum vom vedea, în privinta persistentei saraciei în cadrul
tarilor industrializate si în cea a anticiparii ca, inegalitatile la scara mare de avere si
venit, vor continua. Totusi, el s-a înselat, presupunând ca venitt1lmajoritatii populatiei
va ramâne extrem de scazut, ca si atunci când a pretins ca o minoritate va deveni
din ce în ce mai bogata în comparatie cu majoritatea. Cei mai multi oameni din tarile
occidentale, în prezent, traiesc mult mai bine din punct de vedere material decât
grupurile comparabile din vremea lui Marx. Pentru a vedea de ce si în ce masura
este adevarat acest lucru, trebuie sa ne îndreptam atentia catre schimbarile cu privire
la distributia averii si a venitului de-a lungul ultimului deceniu.

Averea se refera la toate bunurile pe care le poseda indivizii (actiuni, conturi în
banca si proprietati cum sunt casele si pamântul; tot ceea ce poate fi vândut). Venitul
se refera la salariile care provin din ocupatiile platite, plus banii "necâstigati" care
deriva din investitii (de obicei dobânzi sau dividende). în timp ce majoritatea oamenilor
dobândesc toti banii de pe urma muncii lor, cei bogati dobândesc cea mai mare parte
a venitului lor din investitii.

Averea

. Este dificil de obtinut informatii credibile despre distributia averii. Anumite tari
detin statistici mai precise decât altele, dar întotdeauna la baza lor sta presupunerea.
Cei bogati nu-si declara public întotdeauna întreaga lor avere; deseori s-a facut
observatia ca stim mult mai multe despre cei saraci decât despre cei bogati. Un
lucru sigur este cert, faptul ca bogatia este concentrata în mâinile unui numar redus
oameni. În Marea Britanie cei 5% aflati pe primele pozitii poseda aproximativ 17%
din totalul averilor personale (averi detinute de catre indivizi, nu de organizatii). Cei
10% care sunt cele mai bogate persoane din populatie poseda aproximativ jumatate
din totalul bogatiei (vezi tabelul 10.1).

Proprietatea asupra actiunilor si a obligatiunilor este mai inegala decât detinerea
de averi în ansamblu. Cei 1% din cei mai bogati oameni din Marea Britanie detin
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aproximativ 75% din actiunile de corporatie, detinute de persoane particulare; cei
5% din cei mai bogati poseda peste 90% din totalul acestor actiuni. Dar în aceasta
privinta s-au produs mai multe schimbari. Aproximativ 25% din populatie detine
actiuni, în comparatie cu 14% în 1986. Multe persoane au cumparat pentru prima
data actiuni în timpul programului de privatizare al guvernului conservator.
Cresterea este si mai dramatica atunci când este luata în considerare o perioada
mai lunga, deoarece în 1979 doar 5% din populatie detinea actiuni. Majoritatea
acestor posesiuni sunt de dimensiuni mici (valorând mai putin de 1.000 de S: la
pretul din 1991), iar detinere a institutionala de actiuni - actiuni pe care le au
companiile la alte firme - creste mai rapid decât detinerea individuala de actiuni.
Procentul din valoarea totala a actiunilor detinut de indivizi s-a înjumatatit între
1963 si 1990 (HMSO 1992).

0,!,abellO.l. Distributia averii în Marea. Britanie

Avere vandabila 19761981198619911991

Punctaj din averea detinuta de:
Cei mai bogati 1%

2118181717

Cei mai bogati 5%

3836363536

Cei mai bogati 10%

5050504748

Cei mai bogati 25%

7173737172

Cei mai bogati 50%

9292909292

Total avere vandabila (miliarde de lire sterline)

2805659551,7111,809

Avere vandabila plus drepturi ocupationale si pensii
Procentaj din averea detinuta de:

1311101010

Cei mai bogati 1%

2624242323

Cei mai bogati 5%

3634353333

Cei mai bogati 10%

5756585756

Cei mai bogati 25%

8079828382

Cei mai bogati 50%
4721,0361,7843,0143,383

Total avere vandabila (miliarde de lire sterline)

Estimarile se bazeaza pe averile persoanelor care au murit în acesti ani sau, pentru
1993, pe averile declarate prin testament.
Sursa: Departament de taxe si Impozite. Dupa Social Trends, 1996, p. 111.

În SUA, distribuirea totala a bogatiei este aproximativ aceeasi ca si în Marea
Britanie, în timp ce detinerea de actiuni de catre corporatii este si mai concentrata.
Mai concret 10% dintre familiile cele mai bogate detin 90% din totalul actiunilor
aflate pe piata si din active le de afaceri si 95% din obligatiuni, 0,5% (400.000 de
familii) dintre cei mai bogati detin 40% din totalul actiunilor si obligatiunilor aflate pe
piata.
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Venitul

Una dintre cele mai semnificative schimbari din tarile occidentale de-a lungul
ultimului secol a constituit-o cresterea venitului real al majoritatii populatiei muncitoare
(venitul real este constituit de venitul nominal minus efectele inflatiei, oferind astfel
un standard fix de comparatie de la an la an). Muncitorii, gulere albastre, din societatile
occidentale câstiga acum de trei-patru ori mai mult decât omologii lor, la începutul
secolului. Câstigurile relative pentru salariatii de tip gulere albe, manageri si experti
au fost usor mai ridicate. Din punctul de vedere al câstigurilor pe cap de locuitor si
a gamei de bunuri si de servicii care pot.fi cumparate, majoritatea populatiei din
Occident astazi sunt CU mult mai bogati, decât au fost anterior majoritatea oamenilor
în decursul istoriei. Unul dintre cele mai importante motive ale cresterii veniturilor
este productivitatea din ce în ce mai mare - randament pe cap de muncitor - care
a fost atinsa prin dezvoltare tehnologica în industrie. Valoarea bunurilor si serviciilor

produse pe cap de muncitor a sporit relativ continuu, cel putin în anumite industrii,
dupa anii 1900.

Cu toate acestea, la fel ca si în cazul averii, distributia venitului ramâne inegala,
20% dintre familiile de fn.1nteau primit în 1994jumatate din venitul total al populatiei.
Primii 5% dintre cei care dobândesc venit în SUA primesc 17,6% din venitul total;
20% dintre cei cu cele mai mari venituri obtin 44,6%; iar 20% dintre cei cu cele mai
mici venituri primesc doar 4,4 %. Câstigurile medii neimpozitate ale celei de-a cincea
parti alcatuite din cei mai saraci cetateni din SUA au scazut cu aproximativ 5% în

. perioada 1977-1992. În aceasi perioada, a cincea parte formata din cei mai bogati
cetateni ale caror venituri neimpozitate au crescut cu 9% - iar povara fiscala asupra
acestora era mai mica în 1992 decât fusese în 1977.

:> Sa privim acum STRUCTURA DE CLASA, modelul de diviziune de clasa din
Marea Britanie, tacând pe parcurs. câteva comentarii despre alte tari.

Diviziunile sociale de clasa

Clasa superioara

Clasa superioara în societatea britanica este alcatuita dintr-un numar relativ
mic de indivizi si familii care poseda cantitati considerabile de proprietati - faptul de
a-i considera drept procentul de 1% dintre cei mai avuti bogatasi ofera un ghidaj
statistic aproximativ. Exista tendinta de a se face divizari de statut foarte clare în
interiorul clasei superioare între ,,noii îmbogatiti" si cei cu averi mostenite. Familiile
a caror proprietate s-a mostenit de-a lungul mai multor generatii deseori îi privesc cu

dispret pe cei care au tacut averi. Cu toate ca în anumite contexte s-ar putea
amesteca, cei care provin din zone sociale modeste constata ca sunt exclusi din
majoritatea cercurilor din care fac parte bogatii, cu averi mostenite.

Asa dupa cum subliniaza atât Marx, cât si Weber, proprietatea confera putere,
iar membrii clasei superioare sunt reprezentati în mod disproportionat la nivelurile
superioare de putere. Influenta provine, în parte din controlul direct al capitalului
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industrial si financiar, si în parte din accesul lor la pozitii de frunte ocupate în cadrul
sferelor politice, educationale si culturale.

John Scott a descris cele trei sectoare ale clasei superioare din secolul al XIX.;lea:
:narii proprietari de pamânt, antreprenorii financiari si industrias ii (Scott, 1991). Primii
se considerau o aristocratie, dar treptat au extins aceasta etichetare si la membrii
:ei mai prosperi ai grupurilor financiare. Industriasii, din rândul carora multi aveau
:ntreprindelile localizate în nord, erau tinuti, si într-o oarecare masura se tineau singuri,
:a distanta. O data cu trecerea timpului si pe masura sporirii averii, ei au devenit tot
:nai acceptati de catre celelalte doua sectoare. La sfârsitul secolului, industrias ii
:iobândisera cote-parte în proprietati fimciare, banci si companii de asigurare, iar
:atifundiarii îsi suplimentau venitul cu câstiguri obtinute din functiile de conducere ale
:ompaniilor industriale.

- Jar când ne-am întors atât Ferrari-ul cât si Rolls-ul s-au gripat. Zi si tu, Sarah, nu-i

ceva tipic pentru ,,soarta mea nefericita"?

Scott sustine· ca fuziune a unor grupari diferite. din cadrul clasei superioare a
:ontinuat pe parcursul secolului al XX-lea - desi anumite conflicte si divizarii persista
:ieseori.De exemplu, conducatorii financiari din City-ullondonez au deseori divergente
:u sefii corporatiilor; politica de pe urma careia un anumit grup beneficiaza, nu îl
ravorizeaza întotdeauna pe celalalt. În prezent latifundiarii au disparut în mare parte
ca segment separat al clasei superioare. Multe dintre vechile proprietati funciare au
:ievenit proprietate publica; singurii care îsi pot permite sa-i conduca pe altii în maniera
traditionala sunt cei care au obtinut capital prin alte mijloace.

Clasa de mijloc

Expresia clasa de mijloc desemneaza oameni care au diferite ocupatii. Con
fOlID unor observatori, majoritatea populatiei din Marea Britanie din prezent face
parte din aceasta clasa, datorita faptului ca proportia de servicii de tip gulere albe a
:rescut semnificativ în comparatie cu cele de tip gulere albastre (vezi capitolul 12,
.,Munca si viata economica").
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Exista trei sectoare distincte în interiorul clasei de mijloc. Vechea clasa de
mijloc este alcatuita din patronii independenti posesori ai unor mici afaceri, proprietari
de magazine locale. si mici ferme.

Procentajul de oameni care sunt stapânii propriilor afaceri a scazut. Totusi, în
ultimii 50 de ani, aceasta tendinta s-a inversat. În 1981,6,7% din forta de munca era
a.lcatuita din persoane neangajate. În 1991 aceasta cifra se ridicase la 10%. Un stadiu
a luat în considerare ceea ce facea în 1991 un grup de persoane care în 1981 erau
propriii lor patroni. Nu toti ocupau un loc pe piaJa muncii, iar dintre acestia doar doua
treimi continuau sa fieneangaj ati (Fielding, 1995).

Chiar si atutlci, în acea perioada, exista posibilitatea ca ei sa fi fost implicati în
mai multe afaceri.

Micile afaceri sunt cu mult mai instabile decât cele mari, iar majoritatea esueaza
în interval de doi ani de la initierea lor. Doar 20% dintre cei care au demarat o afacere
într-un an, în Marea Britanie, continua sa fie în activitate dupa cinci ani. Micile firme si
magazine sunt deseori incapabile sa concureze în mod eficient cu companiile mari, cu
supermarket-urile si cu retelele de restaurante. Daca vechea clasa de mijloc nu s-a
restrâns asa cum preconizau unii (inclusiv Marx), acest lucru se întâmpla din pricina
faptului ca exista un numar mare de oameni care doresc sa încerce o afacere pe cont
propriu. În acest fel, majoritatea celor care renunta la afaceri sunt înlocuiti de catre
altii. Barbatii si femeile care au afaceri mici sunt înclinati sa aiba o viziune sociala si
politica extrem de distincta. În anumite tari, precum Franta, multi au fost suporterii
persistenti ai partidelor politice ale extremei drepte~

Clasa mijlocie de sus este formata în principal din cei care detin posturi de
manageri sau experti. Aceasta categorie include multi indivizi si familii, iar
generalizarea cu privire la atitudinile si viziunea lor poate fi riscanta. Majoritatea au
avut parte de o forma sau alta de educatie superioara, iar procentul celor care au
vederi liberale despre problemele sociale si politice, mai ales în rândul grupurilor
profesionale, este destul de ridicat.

Sociologul de la Oxford, John Goldthorpe prefera termenul "clasa de servicii"
în schimbul "clasei mijlocii de sus". Clasa de servicii se refera la lucratorii profesionisti,
manageriali si tehnici, o categorie care, asa dupa cum vom vedea mai târziu, se
extinde în societatile modeme. Termenul este deconcertant; Goldthorpe nu se refera
la lucratorii aflati în sectorul de servicii, ci îi desemneaza pe lucratorii care "ofera
servicii" pentru necesitatile angajatilor - care ofera un aparat administrativ pentru
administrarea afacerilor sau organizatiilor lor.Ei ofera cunostinte specializate siknow-how
(pricepere) managerial; în schimb, se bucura de privilegii care includ salarii mari,
siguranta locului de munca si sporuri la salarii cum ar fi drepturi la pensii private.
Însa de-a lungul ultimilor doua decenii, datorita faptului ca firmele se dispenseaza de
lucratori în încercarea de a deveni mai competitive, conditiile economice ale clasei
de servicii au devenit instabile, anumite grupuri îndreptâi1du-se catre conditia în care
sunt patronii propriilor afaceri.
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Clasa mijlocie de jos este o categorie heterogena, care include oameni ce
lucreaza ca functionari, reprezentanti de vânzari, profesori, infirmiere si altii. În cea
mai mare parte, în ciuda fuziunii unora dintre conditiile lor de munca, majoritatea
membrilor clasei mijlocii de jos au atitudini politice si sociale diferite de ale majoritatii
lucratorilor de tip gulere albastre.

Caracterul divers al clasei de mijloc în ansamblu este prins într-o oarecare
masura de concepte precum cele oferite de catre Wright si Parkin. Membrii clasei
mijlocii sunt pusi în situatii "contradictorii" de "închidere dubla" în sensul ca sunt
prinsi între presiuni si influente conflictuale. De exemplu, multi oameni din clasa
mijlocie de jos se identifica cu aceleasi valori ca si cei aflati în functii mai bine platite,
dar e posibil sa realizeze ca traiesc din venituri aflate sub cele ale muncitorilor
manuali, mai bine platiti.

Clasa muncitoare

Clasa muncitoare, de tip gulere albastre este alcatuita din cei care au ocupati,
manuale. Ca si în cazul clasei de mijloc, exista tendinta catre diviziuni marcate în
cadrul clasei muncitoare în ansamblu. O sursa importanta a unor atari divizari este
nivelul aptitudinilor. Clasa muncitoare de sus, alcatuita din muncitori calificati, a
fost considerata în mod frecvent drept o "aristocratie a muncii", membrii sai având
venituri, conditii de munca si o siguranta a slujbei superioare celor care au alte
ocupatii de tip gulere albastre. Cu toate ca anumite aptitudini au fost subminate de
dezvo1tarile tehnologice, iar pozitia muncitorilor încadrati în ocupatiile respective a
devenit mai fragila - cum este cazul tipografilor - în ansamblu, circumstantele
economice ale muncitorilor calificati au devenit mai favorabile în ultimii ani. În multe
meserii, câstigurile lor au ramas relativ mari, iar posturile lor stabile; ei au fost mai
putin afectati de nivelurile sporite de somaj decât cei angajati în slujbe de tip gulere
albastre, mai putin calificate.

Clasa muncitoare de jos este alcatuita din cei aflati în slujbe necalificate sau
semi-calificate, pentru care e nevoie de o minima pregatire. Majoritatea acestor
slujbe ofera venituri si siguranta locului de munca, inferioare ocupatiilor calificate.

Ocupatiile clasei muncitoare difera, ele putând fi cu norma întreaga sau cu
program redus, dar au si grade diferite ale sigurantei locului de munca. O distinctie
între zonele centrale si cele periferice ale economiei ajuta la clasificarea acestei
probleme. Sectoarele centrale sunt cele în care muncitorii au slujbe cu norma întreaga,
obtinând câstiguri relativ mari si se bucura de siguranta locului de munca pe termen
lung. Sectoarele periferice sunt cele în care locurile de munca sunt nesigure, câstigurile
scazute si exista un procent ridicat de mtlncitori cu jumatati de norma. În sectoarele
centrale predomina muncitorii calificati si un procent de angajati semi- si necalificati
(în marea lor majoritate barbati de rasa alba) - sectoare care sunt totodata
sindicalitate. Altii se afla în sectorul periferic, unde nivelul de sindicalizare este
scazut.
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Subclasa

o linie majora de demarcatie în cadrul clasei muncitoare este trasata între
majoritatea etnica si minoritatile lipsite de privilegii - care alcatuiesc o subclasa.
Membrii subcla~ei au conditii de munca si standarde de viata considerabil mai slabe
decât majoritatea populatiei, Multi se numara printre somerii pe termen lung sau
care nu au slujbe permanente. În Marea Britanie, negrii si asiaticii sunt reprezentati
în mod disproportionat în subclasa. În anumite tari europene, muncitorii imigranti
care si-au gasit slujbe în perioade mai prospere acum douazeci de ani formeaza
acum o mare parte a acestui sector al clasei muncitoare. De exemplu, este cazul
algerienilor din Franta si a imigrantilor turci din Germania de Vest.

Natura subclaselor a fost puternic dezbatuta în sociologie. O mare parte a acestor
dezbateri s;-aconcentrat pe SUA, îndebsebi în ceea ce priveste pozitia negrilor saraci
care traiesc în anumite zone din oras. William Julius Wilson a afirmat ca populatia
neagra din SUA s-a divizat în doua.

În The Declining Significance of Race' , care se bazeaza pe cercetari efectuate
la Chicago, Wilson sustinea ca o clasa de mijloc de negri bine reprezentata - muncitori
de tip gulere albe si profesionisti - a luat fiinta în SUA în ultimii 30-40 de ani. Wilson
afirma ca nu toti afro-americanii continua sa locuiasca în ghetouri urbane, iar cei
care au ramas sunt tinuti acolo nu atât de discriminarea activa, cât de factorii economici 
cu alte cuvinte, de clasa si nu de rasa. Vechile bariere rasiste dispar; negrii sunt
stabiliti în ghetouri ca urmare a dezavantajelor economice (Wilson, 1978).

Lucrarea lui Wilson a generat o controversa care continua cu îndârjire si azi.
Scriitorul politic conservator, Charles Murray, a fost de acord cu existenta unei
subc1ase negre în majoritatea marilor orase. însa, conform opiniei lui Murray, afro
americanii se afla la limita de jos a societatii ca rezultat al însasi politicii de asistenta
socialamenite sa-i ajute sa-si îmbunatateasca situatia. Oamenii devin dependenti de
ajutoarele sociale si îsi construiesc o "cultura a saraciei" înjurul unei atari dependente
de asistenta sociala. Dupa aceea ei au putine stimulente pentru a gasi slujbe pentru
a-si construi comunitati soli de saua-si întemeia casatorii stabile (Murray, 1984).

În replica la pretentiile lui Murray, Wilson si-a reiterat si extins argumentele
anterioare, folosind din nou cercetari efectuate la Chicago. Deplasarea multor albi
din orase catre suburbii, declinul industriilor urbane, si alte probleme economice
urbane, sugera el, au condus la rate înalte ale somajului în rândurile barbatilor afro
americani. Formele de dezintegrare sociala asupra carora a atras atentia Murray,
inclusiv procentul ridicat de mame negre necasatorite au fost explicate de catre
Wilson din punctul de vedere al restrângerii fondului disponibil de barbati "ce se pot
casatori" (angajati).

Ulterior Murray si-a aplicat sistemul la Marea Britanie (1990). Dupa el, nu
exista însa o subclasa clar definita în Marea Britanie, dar se dezvolta rapid. Ea va
include nu nUn;laimembri ai minoritatilor etnice, ci si albi provenind din zonele sarace

, Declinul semnificatiei rasei (n.t.).
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în care avanseaza dezintegrarea sociala. Opera lui Murray a fost criticata însa
puternic de catre alti sociologi care lucreaza în aceasta tara.

Vom lua în considerare mai târziu validitatea pretentiilor lui Murray. Mai întâi,
însa, examinam schimbarile care îi afecteaza pe cei aflati la niveluri superioare ale
structurii de clasa.

Schimbari în structurile de clasa

Descompunerea clasei superioare?

Asa dupa cum am observat, clasa superioara (asemenea tuturor celorlalte
grupe de clasa, a fost întotdeauna divizata intern. Însa anumiti autori au sustinut
ca, clasa superioara a ajuns atât de dezintegrata încât a disparut efectiv, din punctul
de vedere al categoriei de clasa definita. În secolul al XIX-lea si la începutul
acestui secol, afirma ei, faptul de a fi membru al clasei superioare se baza pe detinerea
de proprietati - afaceri, organizari fmanciare sau pamânt. Astazi, asa cum s-a men
tionat, pamântul nu mai reprezinta o sursa semnificativa de putere, iar economia
este dominata de mari corporatii, care nu sunt proprietatea unor indivizi. Ele au mii
de actionari, care au o influenta redusa asupra gestionarii companiilor, Controlul
marilor corporatii este detinut de directorii lor, care nu detin în proprietate firmele
pe care le conduc: ei sunt doar niste angajati de tip gulere albe sau profesionisti cu
înalte calificari.

Astfel în cadrul schemei lui John Goldthorpe a claselor în societatile moderne
nuexista o clasa superioara, ci doar o "clasa de servicii", alcatuita, la cele mai
înalte niveluri ale sale, din manageri de afaceri, profesionisti sau administratori
cu înalte calificari. Alti autori au atras atentia asupra fenomenului de detinere
institutionala a actiunilor (vazi capitolul 12, "Munca si viata economica") care
accentueaza o deplasare de la importanta detinerii private de actiuni. Un procent
ridicat de actiuni sunt detinute în prezent de catre companii de asigurari, fonduri
de pensii si trusturi sindicale, iar acestea deservesc segmente semnificative ale
populatiei. De exemplu, jumatate din populatia Marii Britanii a investit azi în
scheme de pensionare private.

Cu toate acestea, opinia conform careia nu mai exista o clasa de superioara
distincta este îndoielnica. John Scott, la a carui analiza a naturii schimbatoare a
clasei superioare s-a facut referire anterior, a sustinut ca, în prezent, clasa

superioara si-a schimbat forma, dar îsi pastreaza pozitia distincta. Ea este alcatuita
din oa,meni uniti prin ceea ce el numeste ,,0 constelatie de interese" de puterea
marilor afaceri. Executivii de rang înalt din cadrul marilor corporatii pot sa nu
detina companiile pe care le conduc, dar deseori ei sunt capabili sa acumuleze
actiuni, iar acestea îi leaga atât de antreprenorii de stil vechi cât si de "capitalistii
financiari". Acestia, o categorie care include oameni care conduc companii de
asigurari si alte organizatii care sunt distinsi actionari institutionali, reprezinta
baza clasei superioare în prezent.
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Expertii, managerii, administratorii

Numarul în crestere al persoanelor care lucreaza în slujbe ca experti, manageri
si administrat ori este legat de importanta organizatiilor la scara mare din societatile
moderne (vezi capitolul 11, "Organizatii moderne"). Este, de asemeni, în relatie cu
sporirea numarului persoanelor care lucreaza în sectoarele economiei în care statul
joaca un rol major - de exemplu, în guvern, educatie, sanatate si asistenta sociala.
Chiar daca privatizarea s-a extins, în 1994 aproximativ 28% din forta de munca
lucra în intreprinderi aflate în proprietatea statului. Majoritatea oamenilor care au
ocupatii profesionale - doctori, contabili, avocati si asa mai departe - sunt de fapt
angajati ai statului.

Expertii, managerii si administratorii de nivel superior îsi dobândesc pozitia în
mare parte datorita "acreditivelor;' lor: grade, diplome si alte calificari. În ansamblu,
ei se bucura de cariere relativ sigure si bine platite, iar separarea lor de oamenii cu
slujbe nemanuale, de rutina, a devenit mai pronuntata în ultimii ani. Unii i-au considerat
pe experti si celelalte grupuri superioare de tip gulere albe, ca ajungând sa alcatuiasca
o clasa specifica, "clasa manageriala experta". Gradul de diviziune între ei si lucratorii
de tip gulere albastre, însa, nu pare a fi destul de adânc sau de marcant pentru a
justifica o c:ttarepozitie.

Gulere albe, gulere albastre: femin izarea si proletarizarea

În prezent, mult mai multi oameni au slujbe nemanuale decât înainte; dar o
problema amplu discutata în sociologie este daca ei au devenit sau nu prin aceasta o
"clasa de mijloc". Aici sunt implicate doua aspecte. Întâi, multe dintre slujbele
nemanuale, de rutina care au fost create sunt detinute de femei. A avut loc un
proces de ceea ce a ajuns sa fie denumit, oarecum timid, jeminizare a muncii de tip
gulere albe, de rutina. Asa dupa cum vom vedea, problema clasei si a genului este
mai complexa.

În al doilea rând, conditiile de munca pentru multi oameni care detin atari slujbe
au ajuns degradate sau decalificate - calificarile pe care le solicitau de obicei
slujbele de la lucratori au devenit demodate, pe masura ce au fost introduse masinariile
care au preluat unele dintre atributiile lor. Acest lucru se aplica, de exemplu, muncii
de secretariat din birouri; calcularea, scrierea si abilitatile organizationale au fost
partial înlocuite prin introducerea masinilor de scris, a masinilor de calculat, a
aparatelor de fotocopiat si mai recent, a computerelor.

Feminizarea si decalificarea sunt, de fapt, legate în mod direct. De exemplu, cu
cât procentul de oameni care detin posturi de functionari si de secretariat a crescut,
cu atât a sporit procentul de femei în aceste ocupatii - si au devenit mai rutinate
aceste ocupatii. De asemeni, femeile depasesc cu mult numarul barbatilor în posturile
de la niveluri inferioare în sectorul în extindere al marketingului, al industriilor cu
amanuntul si de divertisment. Slujbe precum cele de asistent de vânzari, sau casiera
de magazin sunt, în mare masura ocupate de femei.
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În cadrul apreciatului sau studiu Labour and Monopoly Capital', scris în
'.lrma cu aproape doua decenii, Harry Braverman sustinea ca majoritatea slujbelor
de rutina de tip gulere albe au ajuns decalificate într-o asemenea masura încât ele se
deosebesc acum într-o mica masura de munca manuala. Departe de teza conform
:areia din ce în ce mai multi oameni ajung în clasa de mijloc, ceea ce vedem aici, se
spune, este un proces de "proletarizare". Aceste scopuri sunt lasate unei clase
:nuncitoare în expansiune, care trebuie vazuta ca incluzând multe slujbe "nemanuale"
'Braverman,1974).

Majoritatea sociologilor sunt de parere ca Braverman a exagerat. Anumite
:Jcupatii au devenit recalificate, si nu decalificate, o data cu înaintarea schimbarilor
:ehnologice - este nevoie de o calificare superioara, nu inferioara. Acest lucru este
"devarat, de exemplu, în privinta anumitor slujbe afectate de introducerea

:omputerelor (desi altele suntdegradate de acelasi proces). În plus, clasa sociala a
:mui individ casatorit depinde, de asemeni, de slujba sotiei. Femeile care au slujbe
:.emanuale de rutina sunt deseori casatorite cu barbati ce detin posturi mai înalte de
:ip gulere albe: familia în ansamblu apartine clasei de mijloc.

Studiile despre slujbele de tip gulere albe de rutina, si despre lucratorii care le
ietin, au produs rezultate oarecum contradictorii în privinta ideii de proletarizare.
:EZosemaryCrompton si Gareth lones (1984) i-au studiat pe lucratorii de tip gulere
"lbe dintr-o banca, din cadrul autoritatii locale si din companiile de asigurari. Ei au
iescoperit ca functionarele aveau mai putine sanse de a fi promovate în posturi
:;uperioare, de tip gulere albe, decât barbatii. Cea mai mare parte a slujbelor studiate
lU fost socotite de catre ei ca fiind proletarizate: muncitorii urmeaza pur si simplu un
>etde rutine, fara prea multe initiative. Barbatii au de cele mai multe ori posibilitatea
:le a evita astfel de slujbe, în vreme ce majoritatea femeilor nu pot face acest lucru;
iin acest motiv, s-au degradat mai ales slujbele de tip gulere albe pentru femei.

Gordon Marshall et al. (1988) critica aceste concluzii, ca si opiniile lui Braverman.
'=:iau intervievat barbati si femei cu o varietate de preocupari si i-au întrebat daca
:;lujbele lor necesita în prezent mai multe aptitudini decât în momentul în care s-au
c.ngajat. Ei au descoperit ca doar 4% au pretins ca munca loc necesita mai putine
ieprinderi, iar proportia nu era prea diferita pentru slujbele femeilor în comparatie
:u celelalte slujbe de tip gulere albe. Ei au tras concluzia ca lucratorii de tip gulere
.:lbe continua sa aiba o mai mare autonomie în cadrul slujbelor lor decât majoritatea
_'.lcratorilor manuali, din punctul de vedere al constiintei de clasa, ei au mai multe
:;anse de a se considera "clasa de mijloc" decât lucratorii manuali.

Schimbari care afecteaza clasa muncitoare

Asa dupa cum se va discuta pe parcursul capitolului, societatea britanica, la fel
:a si alte tari industrializate, poseda un numar considerabil de oameni saraci. Însa,
:najoritatea indivizilor care au ocupatii de tip gulere albastre nu mai traiesc în saracie.

• Munca si capitalul monopolist (n.t.).
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Asa dupa cum s-a mentionat mai devreme, venitul lucratorilor manuali a crescut
considerabil de la începutul secolului. Acest standard de viata în crestere este exprimat
în disponibilitatea sporita a bunurilor de consulll pentru toate clasele. Aproximativ
50% din lucratorii de tip gulere albastre sunt acum proprietarii caselor în care locuiesc.
Automobile, masini de spalat, televizoare si telefoane sunt detinute de un procent
extrem de mare de familii.

Fenomenul abundentei de care se bucura clasa muncitoare sugereaza înca o
cale posibila catre o "societate de clasa mai mijlocie". Poate ca, asa dupa cum
lucratorii de tip gulere albastre devin mai prosperi, ei devin mai de clasa mijlocie?
Aceasta idee, împreuna cu înclinatia caracteristica a sociologului pentru anumite
denumiri stânjenitoare, a ajuns sa fie cunoscuta sub numele de teza a îmburghezirii.
Îmburghezirea înseamna "a deveni mai burghez"; ca un termen mai marxist pentru
"a deveni mai clasa de mijloc".

În anii 1960, John Goldthorpe si colegii sai au întocmit ceea a devenit un studiu
extrem de bine cunoscut al ipotezei îmburghezirii. Bazându-se pe interviurile cu
munCitori din industria de masini si cea chimica din orasul Luton, studiul a fost publicat
în trei volume. Deseori a fost denumit studiul Affluent Worker* (Goldthorpe et al.
1968-1969). Au fost studiati un total de 229 de lucratori manuali, împreuna cu 54 de
lucratori de tip gulere albe (pentru comparatie). Multi dintre lucratorii de tip gulere
albastre migrasera în domeniul unor slujbe bine platite; în comparatie cu majoritatea
celorlalti lucratori manuali, ei erau de fapt foarte bine platiti si câstigau mai mult
decât majoritatea lucratorilor de tip gulere albe de categorie inferioara.

Rezultatele studiului, în opiniiile autorilor sai, erau clare: teza îmburghezirii este
falsa. Acesti lucratori nu se aflau pe cale de a deveni clasa de mijloc. Ei aveau ceea
ce Goldthorpe si colegii sai denumeau o atitudine "instrumentaIa" fata de munca lor:
o considerau un mijloc de atingere a unui scop, scopul de a câstiga salarii mari.
Munca lor era mai mult neinteresanta si nu aveau o legatura directa cu ea. Totusi ei
nu se asociau cu lucratorii de tip gulere albe în timpul lor liber, si nu aspirau sa urce
pe scara sociala; banii pe care îi câstigau erau dirijati catre diferite tipUri de bunuri si
posesiuni.

În anii urmatori, nu au mai fost întreprinsa nici o cercetare strict comparabila, si
nu este clar în ce masura concluziile la care au ajuns Goldthorpe et al. ramân valabile,
presupunând ca la vremea respectiva aveau aceasta calitate. S-a convenit ca vechile
comunitati traditionale ale clasei muncitoare au avut tendinta de a deveni fragmentate,
ori s-au distrus complet, o data cu declinul industriei manufacturi ere si cu impactul
societatii de consum. Însa ramâne o problema deschisa gradul în care s-a produs o
atare fragmentare.

Diviziunile în cadrul clasei muncitoare reflecta contrastele dintre familii, nu doar
dintre indivizi. Lucrarea lui Riiy PahI, Divisions ofLabour** (1984) reprezinta un
studiu efectuat asupra familiilor din clasa muncitoare din Isle ofSheppey, din Kent.

* Lucratorul bogat (n.t.).
** Diviziunea muncii (n.t.).
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El a descoperitexistenta unei schisme între familiile "legate în slujbe" si cele "sarace
în slujbe". Prima denumire se refera la o situatie în care doi sau mai multi membri ai
unei familii au slujbe stabile; astfel de persoane au tendinta de a fi proprietarii
locuintelor pe care le ocupa si au un stil de viata confortabil. Pe de alta parte, cei
care apartin unor familii "sarace în slujbe" au dificultati în a-si asigura hrana pentru
existenta.

În general, ar fi dificil de sustinut faptul ca stratificarea din interiorul clasei
muncitoare, ca si cea dintre clase, a ajuns sa depinda nu doar de deosebirile
ocupationale, ci si de diferentele în ceea ce priveste consumul si stilul de viata.
Societatile modeme au devenit în anumite privinte importante societati de consum
angrenate în dobândirea bunurilor materiale. În unele privinte, o societate de consum
este o "societate de masa", în care diferentele de clasa sunt, într-o oarecare masura,
depasite; astfel, oamenii care provin din medii de clasa diferite pot urmari programe
identice de televiziune, de exemplu. Cu toate acestea, diferentele se pot intensifica
prin intermediul unor variatii ale stilului de viata si de "gust" (Bourdieu, 1986).

Dilema subclasei

A ramas o problema deschisa ideea conform careia tendintele catre formarea
unei subclase au progresat atât de mult în Marea Britanie si Europa dupa cum
pretinde Murray. Lydia Morris relateaza despre cercetarile pe care le-a întreprins în
Hartlepool, în partea de nord-est a Angliei. O subc1asa are sanse sa dezvolte în zone
:îleMarii Britanii unde a existat un declin al industriei manufacturi ere si o crestere la
scara mare a somajului. Hartlepool este o astfel de zona.

Morris a studiat trei grupuri de muncitori someri: primul era alcatuit din cupluri
in care barbatul fusese angajat vreme de cel putin 12 luni; cel de-al doilea din cupluri
in care barbatul avusese aceeasi slujba în ultimele 12 luni; iar cel de-al treilea din
:upluri în care barbatul începuse o noua slujba în ultimele 12luni. Persoanele studiate
~rauîn majoritate, de rasa alba. Morris atrage atentia asupra faptului ca somajul în
:\larea Britanie nu reprezinta o problema atât de "neagra" ca în SUA.

Din punctul de vedere al includerii sociale - daca indivizii sau familiile au puncte
je sprijin pe care se bazeaza - Morris nu a descoperit foarte multe diferente între
:ele trei grupuri. Cei care fusesera someri timp de mai mult de un an, continuau sa
=lepreocupati de cautarea unei slujbe; ei nu creasera o cultura anti-munca. Situatia
:.cestor barbati rezulta dintr-un declin economic pe termen lung al zonei respective,
iin lipsa de calificare si o absenta relativa a contactelor informale bazate pe relatiile
"le colegialitate în cadrul slujbei, care astfel i-ar fi putut ajuta sa gaseasca slujbe la
::ivellocal. Însa Morris a descoperit camajoritatea somerilor pe termen lung aveau
)arteneri care erau, de asemenea, someri si aveau cel mai ridicat procentaj de prieteni
~omeri. Cu toate acestea, ea a ajuns la concluzia ca "Nu exista o dovada directa în
"udiul meu despre o cultura distincta a «subclasei»" (Morris, 1993, p. 410).

Cercetarea lui Morris nu reprezinta însa un caz concludent. Ea a fost efectuata
':oar într-o singura parte a tarii, în care minoritatile etnice nu constituie un numar
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reprezentativ. Barbatii din Insulele Antile si din Asia sunt mai concentrati în slujbeI"
semi-calificate, si au sanse medii de angajare mai Înalte decât barbatii derasa alb:'.
(pilkington, 1992).

Tendintele catre divizare economica si exc1udere sociala care sunt caracteristic~
acum În America dau senzatia ca se accentueaza atât În Marea Britanie, cât si Î:

Europa Occidentala. Elementul rasial si etnic este pronuntat aici. În mari oras"
precum Londra, Manchester, Rotterdam, Frankfurt, Paris si Napoli situatia oamenilc
saraci din orase se accentueaza. Hamburg este cel mai bogat oras din Europe:,
masurat prin intermediul venitului personal mediu, siare cel mai mare procent d"
milionari existenti În Germania. Detine totodata cel mai mare procentaj de asistent.'.
sociala si somaj - cu 40% peste media nationala. O treime din slujbele din industri~
din oras si din jurul orasului au disparut În cei 15 ani de pâna În 1994.

Majoritatea oamenilor saraci si someri din tarile Europei Occidentale sun,
autohtoni, dar exista de asemeni multi imigranti de generatia Întâia sau a doua aflat:
În saracie si locuind În cartiere ale orasului deterioreate, iar procentul de familii cu U1,

singur parinte este În crestere. Exemple În acest sens sunt Moss Side din Manchester.
Gallusviertel din Frankfurtsi Nieuwe Westem din Rotterdam.

Un grup de sociologi olandezi au intervievat mai multe persoane care traiesc În
zonele sarace ale oraselor olandeze. Ei au descoperit (contrar concluziilor lui Morris.1
ca 55% dintre somerii pe termen lung din rândul celor intervievati renuntasera sa
mai caute de lucru. Cercetatorii au concluzionat ca, majoritatea luasera hotarârea
de a renunta la munca si de a trai din ajutor social (Engbersen et al., 1993).

GEN SI STRATIFICARE

Studiile despre stratificare au fost de-a lungul anilor "oarbe din punctul de vedere
al genului" - ele au fost scrise neincluzând si femeile ca si cum femeile erau

, neimportante si neinteresante pentru analiza diviziunilor de putere, avere si prestigiu.
Cu toate acestea genul reprezinta unul dintre cele mai profunde exemple de stratificare.
Nu exista societati În care barbatii sa nu aiba, În anumite privinte ale vietii sociale,
mai multa avere, un statut si o influenta superioara celei a femeilor.

Diviziuni de clasa si de gen

Una dintre principalele probleme a studiului genului si a stratificarii În societatile
modeme pare simpla, dar se dovedeste a fi dificil de rezolvat. Este vorba de problema
masurii În care putem Întelege inegalitatile de gen din timpurile modeme, din punctul
de vedere al diviziunii de clasa. Inegalitatile de gen sunt adânc Înradacinate, din
punct de vedere istoric fata de sistemele de clasa; barbatii au o pozitie superioara
celei detinute de femei chiar si În cadrul societatilor de vânatori si culegatori, unde
nu exista clase. Totusi diviziuni le de clasa sunt atât de accentuate În societatile
modeme Încât nu exista Îndoiala ca ele "se suprapun" din plin peste inegalitatile de
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gen. Pozitia materiala a majoritatii femeilor tinde sa o reflecte pe cea a tatilor sau
sotilor lor; din acest motiv se poate sustine ca trebuie sa explicam inegalitatile de gen
îndeosebi în termeni de clasa.

Într-o lucrare clasica despre stratificare, Frank Parlan a exprimat concis acest
punct de vedere:

Cu siguranta, statutul femeii poarta cu sine multe dezavantaje în comparatie cu cel
al barbatilor în diferite domenii ale vietii sociale, inclusiv oportunitati de angajare,
detinere de proprietati, venit etc. Totusi, aceste inegalitati asociate cu diferente de
sex nu sunt de obicei considerate drept componente ale stratificarii. Acest lucru se
petrece din cauza ca la marea majoritate a femeiloralocarea recompenselor sociale
si economiceeste determinata,în primul rând, depozitia familiilor lor si, îndeosebi,
de cea a capului familiei. Cu toate ca, în prezent, au în comun anumite atribute de
statut, pur si simplu prin virtutea genului lor, pretentiile lor asupra resurselor nu
sunt determinate în primul rând de ocupatia lor, ci, în mod obisnuit, de cea a tatilor
sau sotilor lor.Iar daca sotiilesi fiicelemuncitorilornecalificatiau ceva în comuncu
sotiile si fiicele bogatilor latifundiari, nu exista nici o îndoiala ca diferentele în
situatia lor de ansamblu sunt cu mult mai remarcabile si mai semnificative.Doar în
cazul în care incapacitatile care tin de statutul femelei ar fi considerate atât de mari
încât sa depaseasca deosebirile unui tip de clasa ar fi realist sa socotim sexul drept
o componenta importanta a stratificarii(Parkin, 1971,pp. 14-15).

Se poate sustine ca femeile au chiar si în prezent tendinta de a fi circumscrise
unui domeniu "privat" -lumea domestica a familiei, a copiilor si a gospodariei. Pe de
alta parte, barbatii duc o viata mai "publica" si ei hotarasc câta avere si putere este
distribuita. Lumea lor este cea a muncii platite, a industriei si a politicii.

Opinia conform careia inegalitatile de clasa calauzesc într-o mare masura
stratificarea genurilor a constituit deseori o presupunere tacita pâna de curând, dar
acum aceasta problema a devenit subiectul multor dezbateri. John Goldthorpe a
aparat ceea ce el denumeste "pozitia conventionala" în analiza clasei - conform
careia munca platita a femeilor este relativ lipsita de importanta în comparatie cu
cea a barbatilor si ca, prin urmare, femeile pot fi considerate ca apartin aceleiasi

clase ca si sotii lor (Goldthorpe, 1983). Goldthorpe subliniaza ca aceasta opinie nu se
:ntemeiaza pe o ideologie sexista. Dimpotriva, aceasta opinie recunoaste pozitia
subordonata în care se afla cele mai multe femei pe piata muncii. Femeile au slujbe
cu jumatate de norma fata de barbati, si manifesta tendinta de a avea o experienta

::naiintermitenta a angajarii platite din pricina retragerii pentru perioade îndelungate,
cum sunt nasterea si cresterea copiilor. Având în vedere ca majoritatea femeilor se
afla într-o pozitie de dependenta economica fata de sotii lor, rezulta ca pozitia lor de
clasa este de cele mai multe ori determinata de situatia de clasa a sotilor lor.

Punctul de vedere al lui Goldthorpe poate fi criticat în mai multe moduri. În
primul rând, Într-un procent substantial de gospodarii venitul femeilor este esential
?entru mentinerea pozitiei economice si a modului de viata al familiei. În aceste
circumstante, angajarea platita a femeilor determina într-un anumit fel pozitia de
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clasa a gospodariilor. În al doilea rând, angajarea unei sotii poate influenta puternic
angajarea sotului ei, nu si invers. Chiar si acolo unde o femeie câstiga mai putir.
decât sotul ei, situatia eLdin punctul de vedere al muncii poate sa continue sa fie
factorul "de baza" în influentarea clasei sotului ei. De exemplu, în cazul în care sotul
este un lucrator de tip gulere albastre necalificat sau semi-calificat, iar sotia lui, sa
zicem, sefa unui magazin, ocupatia sotiei poate stabili standardul pozitiei familiei în
ansamblul sau.

În al treilea rând, exista multe familii "care trec de granitele clasei", în care
munca sotului este într-o categorie de clasa superioara celei a sotiei, sau (mai rar)
invers. Datorita faptului ca au fost efectuate putine studii ale unor astfel de familii,
nu putem concepe ca este întotdeauna adecvat sa consideram ocupatia masculului
ca reprezentând influenta determinanta. Pot exista anumite scopuri pentru care este
mai realist sa îi tratam pe barbati si pe femei, chiar si în cadrul acelorasi familii, ca
detinând pozitii de clasa diferite. În al patrulea rând, creste procentul familiilor în
care femeia este singurul sustinator. Cu exceptia cazului în care femeia are un venit
derivat din pensia alimentara care o situeaza la acelasi nivel economic ca si fostul ei
sot, ea reprezinta prin definitie influenta determinata a propriei pozitii de clasa
(Stanworth 1984; Walby 1986).

Cercetarea sustine concluzia conform careia pozitia economica a unei femei nu
poate fi pur si simplu "explicata" dupa cea a.sotului ei. Un studiu întreprins în Suedia
a aratat ca familiile "care trec de granitele clasei" reprezinta un fapt obisnuit
(Leiuffsrud si Woodward, 1987). În majoritatea unor atari cazuri, barbatul avea
ocupatia superioara, cu toate ca într-o minoritate de cazuri situatia statea exact
invers. Cercetarea a dovedit ca indivizii din astfel de familii aveau tendinta de a
"importa" în familie aspecte ale pozitiilor lor de clasa diferite. De exemplu, hotarâ:l;"Île
referitoare la cel care sta acasa sa aiba grija de un copil bolnav erau legate de
interactiunea clasei si a genului în familie. Acolo unde slujba sotiei era superioara
celei a sotului, de obicei lui îi revenea aceasta responsabilitate.

Dezbaterea continua'

Goldthorpe si altii au aparat opinia propusa de el si au adaugat observatii
suplimentare. Din motive de cercetare, sustin ei, este rezonabil sa se foloseasca
pentru clasificarea familiei partenerului care apartine clasei superioare, indiferent
daca e barbat sau femeie. În plus, sustin ei, acolo unde au fost incluse în cercetare
material despre sotii, rezultatele doar modifica, nu schimba complet descoperirile
"pozitiei conventionale" (Goldthorpe et al., 1988).

Ducând dezbaterea si mai departe, unii autori au sugerat ca pozitia de clasa a
unui individ ar trebui determinata fara a se face referire la familie. Cu alte cuvinte,
clasa sociala va putea fi evaluata în conformitate cu ocupatia în mod independent
pentru fiecare individ, fara referinte specifice la circumstantele domestice ale celeilalte
persoane. Aceasta abordare a fost folosita, de exemplu, în lucrarea lui Gordon Marshall
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si a colegilor sai în cadrul unui studiu despre sistemul de clasa din Marea Britanie
IMarshall et al., 1988).

Totusi, o atare perspectiva are dificultatile sale. Ea îi lasa la o parte pe cei care

nu sunt angajati, incluzându-le nu numai pe casnice, ci totodata si pe.cei pensionati si
pe someri. Aceste din urma doua grupuri pot fi catalogate din punctul de vedere al
ultimelor ocupatii avute, dar pot exista probleme daca n-au lucrat de mai multa
vreme. În plus, nu trebuie ignorata familia în ansamblul ei. Poate constitui o mare
diferenta în privinta oportunitatilor ce li se ofera daca indivizii traiesc singuri sau Într-o
familie.

Cercetarea efectuata de catre Norman Bonney (1992) arata ca femeile care
sunt bine remunerate au tendinta sa-si aleaga parteneri cu câstiguri la fel sau chiar
:nai mari, si ca sotiile barbatilor care· au ocupatii de tip expert sau manager au
:âstiguri superioare celor de care se bucura alte femei angajate. Aceasta descoperire
sugereaza ca implicarea din ce în ce mai puternica a femeilor în munca platita poate
iuce la o accentuare a diviziunilor de clasa între familii, care TI-arputea fi sesizata
:'aca indivizii ar fi considerati doar separat. Casatoria are tendinta de a produce
:;arteneriate în care ambii indivizi sunt relativ privilegiati sau dezavantaj ati din punctul
je vedere al realizarii profesionale.

Acum ne vom îndrepta atentia asupra problemei mobilitatii sociale. Aici, casi în
::lte zone ale analizei de clasa, multa vreme chestiune a genului a fost într-o mare
:nasura ignorata.

MOBILITATEA SOCIALA

:> Atunci când studiem stratificarea, trebuie sa avem în vedere nu numai deosebirile
::'intrepozitiile economice sau ocupatii, ci si ceea ce li se întâmpla indivizilor care le
JCupa. Termenul de MOBILITATE SOCIALA se refera la miscarile indivizilor si
;ropurilor între diferite pozitii socio-economice. Mobilitatea verticala înseamna
::niscarea în sus sau în jos pe scara sodo-economica. Cei care câstiga, din punctul
::e vedere al proprietatilor, al venitului sau al statului se considera ca sunt mobili
lscendent, în timp ce aceia care se misca în directia opusa sunt mobili descendent.
~'1societatile modeme exista, de asemeni, mobilitate laterala, care se refera la
=uscarea geografica între cartiere, orase sau regiuni. Deseori mobilitatea verticala
,i cea laterala sunt combinate. De exemplu, un individ care lucreaza Într-o companie
::'intr-unoras poate fi promovat Într-un post superior într-o filiala a firmei localizata
::::.tr-unalt oras sau chiar într-o alta tara.

Exista doua modalitati de studiere a mobilitatii sociale. În primul rând, putem
~xamina carierele indivizilor - gradul în care se misca în susul si în josul scarii
,JCiale pe parcursul vietii lor de angajati. A.cest lucru este de obicei, denumit
Jlobilitate intragenerationala. În mod alternativ, putem analiza masura în care
: Jpiii au aceleasi ocupatii ca si parintii sau bunicii lor. Mobilitatea de la o generatie la
~:ta se numeste mobilitate intergenerationala.
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Studii comparative de mobilitate

Cantitatea de mobilitate verticala într-o societate reprezinta un indicator major
al gradului "deschiderii" sale, aratând în ce masura iudivizii talentati nascuti în paturi
sociale inferioare au posibilitatea de a se misca în sus pe scara socioeconomica. Cât
de "deschise" sunt tarile industrializate în ceea ce priveste mobilitatea sociala? Exista
oare în Marea Britanie egalitatea oportunitatilor mai mult decât în alte parti? Au fost
efectuate studii de mobilitate sociala pe o perioada de peste 50 de ani, implicând în
mod frecvent comparatii internationale. Una dintre cele mai datate lucrari în domeniu
este cea a lui Pitirim Sorokin (1927). Sorokin a acoperit o arie vasta de societati,
incluzând Roma si China traditionala, si a întreprins de asemeni, unul dintre primele
studii detailate de viabilitate în Statele Unite. El a concluziat ca oportunitatile pentru
ascensiune rapida în Statele Unite erau mai limitate decât sugera folclorul american.
Însa tehnicile pe care le-a folosit Sorokin pentru a-si culege datele erau oarecum
depasite.

Cercetarile efectuate de catre Peter Blau si Otis Dudley Duncan, cu 40 de ani
mai târziu, erau cu mult mai sofisticate si mai cuprinzatoare (Blau si Duncan 1967).
Investigatia lor ramâne cel mai detailat studiu de mobilitate sociala întreprins într-o
tara. (Cu toate ca era destul de cuprinzator, asemenea majoritatii celorlalte studii de
mobilitate, el sufera de viciul mentionat anterior - toate persoanele studiate erau de
sex masculin.) Blau si Duncan au colectat informatii de pe un esantion national alcatuit
din 20.000 de barbati. Ei au ajuns la concluzia ca în Statele Unite exista multa mobilitate
verticala, dar în cea mai mare parte se desfasoara între pozitii ocupationale destul de
apropiate unele de altele. Mobilitatea "de distanta mare" este rara. Cu toate ca miscarea
descendenta are loc, atât în cadrul c~rierei indivizilor si intergenerational, este cu mult
mai putin comuna decât mobilitatea ascendenta. Motivul este ca slujbele de tip gulere

albe si cele de experti s-au d~zvoltat cu mult mai repede decât cele de tip gulere
albastre, o schimbare care a creat deschideri pentru fiii lucratorilor de tip gulere albastre
pentru a se îndrepta catre slujbe de tip gulere albe.

Poate ca cel ma~ faimos studiu international despre mobilitatea sociala a fost
efectuat de catre Seymour Martin Lipset si Reinhard Bendix (1959). Ei au analizat
date provenite de la noua societati industrializate - Marea Britanie, Franta, Germania
de Vest, Suedia, Elvetia, Japonia, Danemarca, Italia si Statele Unite, concentrându-si
atentia asupra mobilitatii barbatilor aflati în slujbe de tip gulere albastre la cele de tip
gulere albe. Contrar asteptarilor lor, ei nu au descoperit nici o dovada ca Statele
Unite sunt mai deschise acestora decât societatile europene. Mobilitatea verticala
totala peste linia gulere albastre/gulere albe a fost de 30% în Statele Unite, iar în
celelalte societati varia între 27% si 31%. Lipset si Bendix au concluzionat ca toate
tarile industrializate au parte de schimbari asemanatoare în privinta expansiunii
slujbelor de tip gulere albastre. Acest fapt a condus la un "salt în sus al mobilitatii"
de dimensiuni comparabile în fiecare dintre ele. Altii au pus sub semnul întrebarii
descoperirile lor, sustinând ca se gasesc diferente semnificative între tari daca se
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acorda prea multa atentie mobilitatii descendente, si daca mobilitatea pe distanta
mare este luata în considerare (Heath, 1981; Grusky si Hauser, 1984).

În lucrarea lor The Constant Flux (1993), Robert Erikson si John Goldthorpe
relateaza despre cercetarile lor cele mai recente în domeniul mobilitatii sociale. Ei
au studiat mobilitatea în Europa de Vest si în cea de Est, în SUA, Australia si Japonia.
Au fost analizate date provenind din 12 studii nationale de mobilitate acoperind
aproximativ primii 70 de ani ai acestui secol. Ei au descoperit ca nu exista tendinta
pe termen lung de crestere a ratelor mobilitatii. Ratele de mobilitate totala "se misca
înspre ceea ce ar parea a fi o maniera lipsita în mod esential de directie" (p. 367).
Statele Unite nu au avut rate de mobilitate sernnificative mai mari decât celelalte tari
studiate.

Mobilitatea descendenta

Cu toate ca mobilitatea descendenta este mai putin comuna decât mobilitatea
ascendenta, ea continua sa fie un fenomen raspândit. De asemeni, este comuna
mobilitatea descendenta intragenerationala. Mobilitatea de acest tip este foarte adesea
asociata cu probleme psihologice si cu anxietati, când indivizii ajung incapabili sa.;.si
pastreze stilul de viata cu care s-au obisnuit. Redundanta este o alta sursa importanta
amobilitatii descendente. Oamenii de vârsta mijlocie care îsi pierd slujbele, de exemplu,
fie gasesc cu mare greutate o noua slujba, fie pot obtine un loc de munca cu un nivel
inferior de venit fata de cel dinainte.

Au existat foarte putine studii referitoare la mobilitatea descendenta în Marea
Britanie. Probabil, însa, ca mobilitatea descendenta, din punct de vedere inter- si
Llltra-generational este în crestere în Marea Britanie, la fel ca si în Statele Unite. În
SUA au fost facute mai multe studii recente ale acestui fenomen. Pe parcursul
:milor 1980 si la începutul anilor 1990, pentru prima data dupa cel de-al doilea razboi
mondial, a existat o tendinta generala de scadere a câstigurilor reale medii (câstiguri
:alculate scazând inflatia) a persoanelor care detin slujbe de tip gulere albe de nivel
mediu în SUA. Astfel, chiar daca atari slujbe continua sa se extinda în raport cu
9-!tele,e posibil ca ele sa nu poata sprijini aspiratiile miui stil de viata la fel ca în
,recut.

Restructurarea corporatiilor si "reducerea ca marime" reprezinta principalele
motive pentru care au loc aceste schimbari. În fata competitiei globale în crestere,

:Jlulte companii si-au sprijinitpersonalul în acest sens. Au fost înlocuite slujbe de tip
gulere albe, precum si slujbe de tip gulere albastre cu norma întreaga - cu posturi cu
:)fogram redus, slab platite.

Mobilitatea descendenta în SUA este în prezent deosebit de obisnuita în rândul
:"emeilordivortate sau separate care au copii. Ca exemplu, am putea lua viata Sandrei
Bolton, descrisa de John Schwarz în cartea sa The Forgotten Americans' . Destinul

* Americanii uitati (n.t.).
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Sandrei contrazice ideea ca oamenii care muncesc din greu si respecta regulile vor
putea prospera. Sotul Sandrei o batuse în mod repetat pe parcursul celor sase ani de
casnicie, iar asistentii sociali l-au considerat ca fiind o amenintare la adresa celor doi
copii ai lor. Ea a divortat de sotul ei, dupa ce Serviciul de Protectie a Copilului i-a
comunicat ca statul îi va lua copiii daca nu-si va parasi sotul.

Sandra nu primeste pensie alimentara de la fostul ei sot, care cu doua saptamâni
înainte de pronuntarea divortu1ui a înc;lrcat mobila lor si alte bunuri de valoare într-un
camion si a plecat, nemaifiind vazut de atunci. În timp ce, atunci când era casatorita ea

ducea o existenta re1f1tivconfortabila, de clasa mijlocie, Sandra traieste astazi o viata
plina de lipsuri. Ea a încercat sa ramâna la colegiu, întretinându-se pe sine si pe copii
facând diverse munci utile, dar nu a reusit sa câstige suficient! bani.

Un vecin a avut grija de copii când ea s-a angajat cu norma întreaga ca secretara
la un centru medical. Mergând la cursuri seara si în timpul verii, ea a primit în cele
din urma o diploma de absolvire a colegiului. Cu toate ca a facut cereri de angajare
în multe locuri, nu a reusit sa gaseasca un post mai bine remunerat, decât cel de
secretara. Banii pe care,.i câstiga nu erau suficienti pentru a-si plati cheltuielile curente
drept pentru care si-a luat o a doua slujba, de casiera într-un supermarket, seara - si
chiar si în aceasta situatie, o duce foarte greu.

"Încerci sa faci un lucru responsabil", spune ea, "si esti penalizat, pentru ca

sistemul pe care îl avem acum nu-ti ofera o modalitate de a face acest lucru. Ma
refer la faptul ca eu muncesc atât de mult. Mai mult de-atât nu poate face un singur
om" (Schwarz, 1991).

Ca rezultat al divortului ei, Sandra a' decazut dintr-o existenta, oarecum

confortabila, la una aproape de neconceput. Ea nu reprezinta singurul exemplu - în
Statele Unite sau în Marea Britanie.

Mobilitatea sociala si succesul

Multi oameni din societatile modeme cred ca fiecare are posibilitatea sa ajunga
în vârf daca munceste din greu si e suficient de staruitor, si cu toate acestea cifrele
arata ca foarte putin reusesc. De ce e oare asa de dificil acest lucru? Într-o anumita
privinta raspunsul este foarte simplu. Chiar într-o societate "perfect fluida", în care
fiecare ar avea o sansa egala de a ajunge în posturile ctle mai înalte, doar o parte
minora va face acest lucru. Ordinea sodo-economica din vârf are forma unei

piramide, având doar relativ putine pozitii de putere, statut sau avere. Nu mai mult
de doua sau trei mii de oameni, dintr-un total al populatiei de 58 de milioane în Marea
Britanie, ar putea deveni directori ai uneia dintre cele doua sute de mari corporatii.

Însa, în plus, celor care detin pozitii de bogatie, si putere li se ofera mai multe
oportunitati pentru a-si perpetua avantajele si a le transmite copiilor lor. Ei pot face
ca acestia sa aiba cea mai buna educatie cu putinta, iar acest lucru le va aduce
adesea slujbe bune. Chiar daca platesc taxe pe avere si pe mostenire, bogatii au
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gasit modalitati de a transmite o mare parte a proprietatii lor descendentilor. Majoritatea
celor care ajung în vârf sunt avantaj ati de la început - ei provin din medii profesionale
sau bogate. Studiile referitoare la oameni care au ajuns bogati arata ca aproape
niciunul nu porneste de la zero. Marea majoritate a celor care "au facut bani" au
realizat acest lucru mostenind sau primind macar o mica suma initial- pe care apoi au
folosit-o. pentru a face si mai multi bani.

William Rubinstein a efectuat un studiu despre mediile din care provin milionarii
britanici, în ani 1980 (Rubinstein, 1986). El si-a bazat lucrarea pe numarul deceselor
din rândul acestora în 1984 si în 1985, care au lasat cel putin un milion de lire sterline.
(Este aproape imposibil de aflat amanunte valide referitoare la milionarii în viata).
Rubinstein a descoperit ca cei ai caror tati au fost oameni de afaceri sau latifundiari
bogati continua sa alcatuiasca 42% dintre milionari. Oamenii care probabil au primit
incurajari materiale din partea familiilor lor (cei cu parinti care erau profesionisti de
nivel superior) formeaza alte 29%; 43% dintre milionari au mostenit peste 100.000

de lire sterline fiecare, iar alti 32% au mostenit Între 10.000 si 100.000 de lire. ,În
Marea Britanie, modalitatea cea mai sigura de a deveni bogllt continua sa fie aceea
de a te naste bogat.
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Nivelurile de mobilitate

Nivelurile de mobilitate în ansamblu au fost studiate în mod extensiv în Marea

Britanie pe parcursul perioadei postbe1ice - chiar daca si în acest caz toate cercetarile
s-au concentrat asupra barbatilor. Un studiu mai vechi a fost efectuat de David
Glass (1954). Lucrarea lui Glass a analizat mobilitatea inter-generationala pentru o
perioada destul de lunga pâna în anii 1950. Descoperirile sale cu privire la datele
internationale corespund celor mentionate mai sus (aproximativ 30% mobilitate de
la slujbe de tip gulere albastre la cele de tip gulere albe). Studiul lui Glass s-a întemeiat
de fapt pe cercetarile care fac comparatii internationale. Cu toate ca a avut loc o
mare mobilitate, nu a fostînsa de amploare. Mobilitatea ascendenta era mult mai
comuna decât mobilitatea descendenta, si era în cea mai mare parte concentrata la
nivelurile medii ale structurii de clasa. Oamenii aflati chiar în partea de jos aveau
tendinta de a se mentine acolo; aproape 50% dintre fiii lucratorilor cu slujbe de
experti si manageri aveau ei însisi ocupatii similare.

Un alt studiu a fost realizat de catre Iohn Goldthorpe si colegii sai de la Oxford,
bazat fiind pe o cercetare efectuata în 1972 (Goldthorpe et al., 1980). Ei au decis sa
investigheze masura în care schemele de mobilitate sociala se modificasera de pe
vremea lucrarii lui Glass, si au tras concluzia ca nivelul de ansamblu al mobilitatii
oamenilor a fost de fapt, mai ridicat decât în perioada anterioara, fiind remarcate
miscari ample. Însa, principalul motiv al acestui lucru nu a fost acela ca sistemul
ocupational devenise egalitar, ci ca originea schimbarilor reprezenta cresterea
accelerata a numarului de slujbe de tip gulere albe de nivel superior în comparatie cu
cele de tip gulere albastre. Cercetatorii au descoperit ca doua treimi dintre fiii
muncitorilor manuali necalificati sau semi-calificati practicau activitati manuale.
Aproximativ 30% dintre experti si manageri îsi aveau originea în clasa muncitoare,
în vreme ce 4% dintre barbatii cu ocupatii de tip gulere albastre proveneau din medii
de experti sau manageri.

Cu toate ca datele sunt complete, cercetarile efectuate de catre Anthony Heath
indica faptul ca sansele de mobilitate ale femeilor sunt drastic limitate, de lipsa de
oportunitati, pentru angajatele care au slujbe de experti sau manageriale (Heath
1981). Peste jumatate dintre fiicele expertilor si ale managerilor au slujbe de birou
de rutina, numai mult de 8% obtinând posturi la un nivel comparabil cu cel al tatilor
lor. Doar 1,5% dintre femeile provenind din familii de tip gulere albastre se afla în
atari ocupatii (desi 48% au slujbe de birou de rutina).

Studiul initial despre mobilitate de la Oxford a fost actualizat pe baza noului mate
rial strâns dupa aproximativ zece ani (Goldthorpe si Payne, 1986). Descoperirile majore
ale activitatii anterioare au fost coroborate, dar au fost descoperite si alte lucrari noi.
De exemplu, crescusera sansele ca baietii din medii de tip gulere albastre sa obtina
slujbe de experti sau de manageri. Din nou, acest lucru a fost pus pe seama schimbarilor
în structura ocupationala, producând o reducere a ocupatiilor de tip gulere albastre în
raport cu slujbele de nivel mai ridicat de tip gulere albe. Mobilitatea descendenta era
chiar si mai putin frecventa decât în cadrul cercetarii precedente. Totusi, un procent
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de barbati din mediul clasei muncitoare mult mai ridicat decât înainte erau someri,
reflectând raspândirea somajului în masa începând cu anii '70.

Marshall et al. au publicat rezultate în anii 1980 care s-au coroborat într-o mare
masura cu descoperirile lui Goldthorpe si ale altora. Ei au descoperit ca, aproximativ
o treime dintre oamenii cu slujbe de tip gulere albe de nivel superior, proveneau din
medii de tip gulere albastre. Atari descoperiri demonstreaza existenta ridicata a fluiditatii
în societatea britanica. Pentru multi oameni este într-adevar posibil sa urce în ierarhia
sociala, atât din punctul de vedere al mobilitatii intra-generationale, cât si a celei inter
generationale; dar scalele sunt în continuare pomite împotriva femeilor, iar caracterul
fluid al societatii modeme deriva mai ales din tendinta sa de aridica pe o treapta
superioara ocupatiile. Marshall si colaboratorii sai concluzioneaza: "Un «spatiu în
vârful societatii» mai amplu nu a fost însotit de o mai mare egalitate în oportunitatile
de a ajunge acolo" (Marshall et al., 1988, p. 138). Totusi, ar trebui sa retinem un
aspect mentionat anterior: mobilitatea reprezinta un proces de lunga durata, iar daca
societatea devine mai "deschisa", efectele depline nu vor fi vazute timp de o generatie.

Probleme în studierea mobilitatii sociale

Studiul mobilitatii sociale prezinta numeroase probleme. De exemplu, nu este clar
daca mobilitatea de la munca de tip gulere albastre la cea de tip gulere albe este
întotdeauna corect definita drept "ascendenta". Muncitorii calificati de tip gulere albastre
se pot afla într-o pozitie economica superioara fata de oamenii cu slujbe curente de tip
gulere albe. Natura slujbelor se modifica în timp, si nu întotdeauna este limpede daca
ceea ce se socoteste a fi "aceleasi" ocupatii merita cu adevarat aceasta. denumite.
Ocupatiile functionaresti, de exemplu, asa dupa cum am vazut, s-au schimbat mult în
ultimele câteva decade, datorita mecanizarii si computerizarii muncii de birou. O alta
dificultate este aceea ca, în studiile de mobilitate intergenerationala, sunt dificil de
stabilit în ce moment al respectivelor cariere pot fi facute comparatii. Un parinte poate

fi la mijlocul carierei sale atunci când copilul începe viata de angajat, parintii si copiii lor
pot fi în acelasi timp mobili, poate în aceeasi directie sal! (mai rar) în directii diferite. Ar
trebui sa-i comparam la începutul sau la srursitul carierelor lor?

Toate aceste dificultati pot fi rezolvate într-o oarecare rriasura. Trebuie avuta în
vedere modificarea categoriilor ocupationale atunci când e clar ca natura slujbelor s-a
schimbat în mod radical de-a lungul perioadei avute în vedere de un anumit studiu.
De exemplu, am putea decide sa grupam împreuna slujbele de tip gulere albastre de
nivel superior si slujbele curente de tip gulere albe, examinând mobilitatea în si din
aceste slujbe, în ansamblu. Problema momentului din cariera indivizilor în care pot fi
facute comparatii în studierea mobilitatii inter-generationalepoate fi rezolvata 

acolo unde datele permit - prin compararea parintilor cu copiii atât la începutul, cât
si la sfârsitul carierelor lor. Dar aceste strategii nu sunt complet· satisfacatoare.
Trebuie abordate cu precautie ceea ce poate parea ca reprezinta cifre precise în
cadrul studiilor de mobilitate. Din cercetarea mobilitatii nu putem trage decât concluzii
genera1e, îndeosebi acolo unde este vorba de comparatii internationale.
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Propriile tale sanse de mobilitate

Ce implicatii pot fi sintetizate de studiile de mobilitate referitoare la oportunitatile
de cariera care stau în fata ta, ca persoana care cauta o slujba corespunzatoare în
anii '90? Asemenea generatiilor anterioare, te pQti bucura de mobilitate ascendenta
daca nu provii deja dintr-un mediu privilegiat. Pare probabil ca procentul de slujbe de
experti si manageri va continua sa se extinda în comparatie cu posturile de nivel
inferior. Cei care au obtinut rezultate bune în sistemul educational au cele mai mari
sanse de a umple aceste "locuri goale".

Totusi nu exista destule posturi de nivel superior disponibile pentru toti cei care
vor sa le ocupe, iar unii dintre voi veti descoperi ca nu exista o potrivire între carierele
voastre si ceea ce ati sperat. Cu toate ca se creeaza un procent mai mare de slujbe
la nivel de expert si de manager decât existasera înainte, numarul total disponibil în
economie scade, în comparatie cu oamenii care cauta în mod activ de lucru: Un
motiv îl constituie numarul sporit de femei care concureaza împreuna cu barbatii
pentru un numar limitat de slujbe. Alt motiv (ale carui consecinte sunt greu de stabilit
în totalitate, tn momentul de fata) îl reprezinta întrebuintarea într-un grad din ce în ce
mai mare de tehnologie a informatiei în procesele de productie. Din cauza faptului
ca mecanismele computerizate pot îndeplini acum sarcini - chiar si de cel mai
complicat tip - pe care le efectuau altadata fiintele umane, este posibil, si poate
chiar probabil, ca multe slujbe vor fi desfiintate în anii viitori.

Daca esti femeie, cu toate ca sansele tale de a începe o cariera se îmbunatatesc,
în calea ta stau doua obstacole majore. Patronii si managerii barbati înca mai fac
discriminari în privinta femeilor care soli cita slujbe. Ei fac acest lucru, cel putin
partial, din cauza credintei lor ca "pe femei nu le intereseaza cu adevarat cariera", si
ca probabil ele vor parasi forta de munca atunci când îsi vor întemeia o familie. Cel
de-al doilea dintre acesti factori continua, într-adevar, sa afecteze într-o maniera
deosebita sansele femeilor. Acest lucru se petrece mai rar datorita faptului ca nu
sunt interesate de cariera, dar si din cauza ca deseori ele sunt obligate sa aleaga

între a face cariera si a avea copii. Barbatii rareori sunt dispusi sa împarta
responsabilitatea deplina pentru activitatea domestica si cea profesionala. Cu toate
ca un numar mai mare de femei decât înainte îsi organizeaza vietile domestice pentru
a urma o cariera, în calea lor continua sa existe bariere majore.

SARACIE SI INEGALITATE

În Marea Britanie, pe treapta cea mai de jos a sistemului de clasa traiesc foarie
multi oameni în conditii de saracie, Multi sufera de o alimentatie neadecvata, si
traiesc în conditii insalubre, având o rata a existentei mai scazuta decât majoritatea
populatiei. Cu toate acestea, oamenii bogati deseori au o idee vaga despre gradul de
raspândire al saraciei.
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Acesta nu este un fenomen nou. În 1889, Charles Booth a publicat o lucrare
care arata ca o treime din londonezi traiau într-o saracie crunta (Booth, 1889).
Rezultatul a fost un protest public. Cum se putea ca, într-o tara care la vremea
respectiva era probabil cea mai bogata din lume, aflata în centrul unui imperiu masiv,
saracia sa fie atât de raspândita? Activitatea lui Booth a fost preluata de catre
generalul William Booth (nume asemanator) de la Armata Salvarii. Lucrarea sa In
Darkest England and the Way Out (1970, publicata pentru prima data în 1890) se
deschidea cu cifre luate din calculele lui Charles Booth, care aratau ca în Londra,
exista 387.000 de oameni "extrem de saraci," 220.000 care "aproape mor de foame"
si 300.000 de oameni "care mor de foame". Într-un an s-au vândut aproape un
milion de exemplare din cartea lui William Booth, atât de mult captivase imaginatia
publicului. El proplL.'1eaca saracia sa fie drastic redusa prin intermediul unor programe
practice de reforma si asistenta sociala.

Ce este saracia?

Cum anume ar trebui sa fie definita saracia? De obicei se face o distinctie
între subzistenta sau saracie absoluta si saracie relativa. Charles Booth a fost
unul dintre primii cercetatori care a încercat sa stabileasca un standard consecvent
al saraciei, care se refera la lipsa conditiilor necesare de baza pentru a sustine o
existenta fizica sanatoasa - hrana suficienta si adapost care sa faca posibila
functionarea eficienta a corpului. Booth a presupus ca aceste conditii necesare sunt
mai mult sau mai putin identice pentru oameni cu vârste si fizic echivalente care
traiesc în oricare tara. Acest concept este în mod fundamental cel întrebuintat cel
mai frecvent întâlnit în analiza saraciei în lume.

Definitiile de subzistenta ale saraciei prezinta numeroase insuficiente, îndeosebi
atunci când sunt formulate sub forma de nivel specific al venitului. Cu exceptia cazului
în care este pozitionat foarte sus, chiar daca permite ajustari, un singur criteriu de

saracie are tendinta de a demonstra ca anumiti indivizi sunt socotiti ca fiind deasupra
pragului de saracie, când de fapt venitul lor nu este suficient nici macar pentru nevoile

lor fundamentale de subzistenta. Calcularea subzistentei în saracie nu tine seama de
impactul standardelor de viata care în general sunt în crestere. Este mai realist sa
ajustam ideile despre nivelurile saraciei în functie de normele si asteptarile într-o
societate pe masura ce are loc cresterea economica. Majoritateapopulatiei lumii
traieste în locuinte care nu contin o baie sau un dus; dar ar fi greu sa nu consideram
apa curenta drept o necesitate într-o societate industrializata. Însa, problemele legate
de formularile saraciei relative sunt complexe. Criteriile legate de venit sunt si de
aceasta data folosite la modul general, dar ele ascund variabile în nevoile efective
ale oamenilor.

* În partea cea mai întunecata a Angliei si calea de iesire (n.t.).
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Saracia în prezent

Spre deosebire de Statele Unite si de multe alte tari, unde exista un "prag al
saraciei" delimitat în mod oficial, în Marea Britanie interpretarile saraciei ca atare
nu sunt oferite de catre guvern.

Studiile din Marea Britanie detineau persoana care are un venit egal sau mai
mic decât nivelul ajutorului social ca traind "în saracie". "Ajutorul social" sereferea
la ajutorul în bani, platit persoanelor al caror venit nu atingea nivelul considerat
necesar pentru subzistenta. Oamenii cu venituri cuprinse între 100% si 140% din
ajutorul social erau socotiti ca traiesc "la limita saraciei". Ajutorul social nu mai
exista, dar ultimele cifre disponibile continua sa faca referire la perioada în care se
afla în uz.

Numarul persoanelor care traiesc în saracie sau la limita acesteia a crescut în
mod dramatic pe parcursul anilor '80. În 1979, sase milioane de oameni, 12% din
populatie, se aflau în prima categorie, iar 22% în ambele categorii combinate. Cifrele
pentru 1987 erau de 19% si respectiv 28%; zece milioane de oameni traiau în saracie
si alte cinci milioane traiau la limita acesteia (Blackburn, 1991). Aproximativ doua
treimi din cresterea totala, din cele doua categorii reprezenta rezultatul cresterii
somajului pe parcursul perioadei.

Cine sunt saracii? Oamenii din unÎ1atoarele categorii au cele mai mari sanse sa
traiasca în saracie: somerii, cei care au slujbe cu program redus sau nesigure, oamenii
în vârsta, bolnavii si handicapatii, membrii familiilor numeroase si/sau ale familiilor
cu un singur parinte. Multe persoane care au fost platite în mod rezonabil pe parcursul
vietii lor de angajati au parte de o reducere drastica a venitului la pensionâre.Familiile
cu un singur parinte, aproape toate conduse de femei, alcatuiesc un procent în crestere
din numarul saracilor. Somajul ridicat din anii' 80 si de la începutul anilor '90 nu pare
a avea sanse sa scada în viitorul apropiat, iar somajul prelungit al unor oameni conduce
din ce în ce mai multe familii catre saracie.

Procentul de copii (cei sub 15 ani) care traiesc în familii cu un venit cu 50% sub
nivelul mediei nationale - o modalitate de a defini saracia - a crescut în ultimii ani. În
1979, 10% dintre copii traiau în astfel de familii. În 1991, acest procent crescuse la
31%. Facând cercetari în acest sens, Vihod Kumar ajunge la concluzia ca ,,0
examinare a dovezilor, întemeiata pe o varietate de etaloane ale saraciei, indica
faptul ca se continua o tendinta indubitabila catre cresterea accentuata a saraciei în
rândul copiilor" (Kumar, 1993, p. 167).

Cele mai importante influente asupra extinderii saraciei în rândul copiilor le au
ratele ridicate ale somajului, cresterea procentului de slujbe slab platite în economie
si marirea numarului de familii cu un singur parinte.

De ce continua saracii sa fie saraci?

Unele influente generale asupra nivelului saraciei au fost bine determinate.
Programele de asistenta sociala bine întocmite si administrate în mod sistematic, în
combinatie cu politica guvernului care sprijina în mod activ tinerea sub control a
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somajului, reduc nivelurile saraciei. Exista anumite societati - cum este Suedia - în
care nivelul saraciei, limita de subzistenta au fost eliminate aproape complet. Probabil
ca un pret social trebuie platit pentru acest lucru, nu doar din punctul de vedere al
mvelurilorridicate ale impozitarii, ci si din cel al dezvoltarii agentiilor guvernamentale
birocratice care pot dobândi foarte multa putere. Totusi, cu cât distribuirea averii si
a venitului dintr-o tara este lasata la discretia mecanismelor de piata - cum era cazul
:\1arii Britanii în anii 1980 - cu atât se descopera mai mari inegalitati materiale.

Teoria care a stat la baza politicii guvernarii doamnei Thatcher era aceea ca diminuarea
ratelor impozitelor pentru indivizi si firme va genera niveluri înalte de crestere
economica, ale caror roade se vor "prelinge" catre cei saraci. Dovezile nu sprijina
aceasta teza. O atare politica economica poate sau nu poate genera accelerarea
dezvoltarii economice, dar rezultatele tind sa mareasca diferentele dintre cei saraci
si cei bogati, practic crescând numarul celor care traiesc în saracie la limita
subzistentei. (Pentru comparatiile internationale referitoare la marimea si impactul
programelor sociale, vezi tabelul 10.2.)

Cercetarile au aratat ca majoritatea britanicilor îi socotesc pe cei saraci ca
fiind responsabili pentru propria saracie si îi privesc cu neîncredere pe cei care
traiesc "gratis" din "ajutoare guvernamentale". Multi sunt de parere ca persoanele
care traiesc din ajutor social ar avea posibilitatea sa-si gaseasca de lucru daca
ar fi hotarâti sa faca acest lucru. Aceste pareri nu sunt conforme cu realitatea
saraciei. Aproximativ un sfert dintre cei care traiesc în saracie se afla oricum
în câmpul muncii, dar câstiga prea putin pentru a depasi pragul de saracie.

Figura 10.1. - Graficul arata procentul de câstiguri realizate de catre barbati în
primele 10% din populatie, comparat cu câstigurile barbatilor situati pe ultimele 10%.
Cu cât cifra este mai mare (vezi axa verticala), cu atât este mai mare inegalitatea.

Venitul celor mai bogati 10% împartit la venitul celor mai saraci 10%

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

Sursa: Independent an Sunday, 21 iulie 1996.

Statele Unite
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Marea Britanie
Noua Zeelanda
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Procentajul tuturor
persoanelor cu
venituri mici pe care
ajutoarele
guvernamentale le
propulseaza la
jumatatea venitu lui
mediu

Procentajul tuturor
familiilor cu doi

parinti care au
venituri mici pe care
ajutoarele
guvernamentaIe le
propulseaza la
jumatatea venitului
mediu

Procentajul tuturor
familiilor de vârstnici

cu un venit mic pe care
ajutoarele
guvernamentale le
propulseaza la
jumatatea venitului
mediu

Marea Britanie 68.563.177.0
Statele Unite

38.119.471.5
Israel

50.042.958.1
Canada

52.740.584.4
NOlvegia

80.156.494.0
Germania (Occidentala)

78.869.888.4
Suedia

87.876.599.9

Sursa: Adaptat dupa Timothy M. Smeeding et al. (editori); Poverty, Inequality and Incame
Distributioll in Comparative Perspective, 1990, pp. 30-31, tabelul 2.1 si p, 67, tabelul 3.5.

Dintre cei ramasi, majoritatea o reprezinta copiii sub 14 ani, cei trecuti de 64 de
ani, precum si cei bolnavi sau handicapati. În ciuda parerilor populare despre
înaltul nivel al fraudelor în domeniul asigurarilor sociale, mai putin de l % din
cererile de ajutor social implica fraude - cu mult mai putin decât în cazul obligatiilor
legale de a întocmi o declaratie a veniturilor anuale care urmeaza a fi impozitate,
unde se estimeaza ca mai mult de 10% din impozit se pierde prin raportari false
sau evaziune fiscala.

Saracia si dependenta de ajutorul social

Un procent considerabil de oameni care traiesc fu saracie la un anumit moment,
fie s-au bucurat anterior de conditii superioare de viata, fie au sperante sa iasa din
saracie în viitor. Însa, pentru multi, este vorba de o sentinta pe viata, îndeosebi
pentru cei care fac parte din rândul somerilor pe termen lung.

Criticii institutiilor de asistenta sociala existente au sustinut ca acestea genereaza
"dependenta de asistenta sociala", adica oamenii devin dependenti de însasi
programele care trebuie sa le dea posibilitatea sa-si realizeze o viata independenta si
un tel. Ei ajung dependenti, nu numai din punct de vedere material, ci si psihologic,
de sosirea platii ajutorului social. Nu pot avea o atitudine pozitiva fata de existenta
lor, ei au tendinta de a adopta una resemnata si pasiva, punându-si speranta fu sistemul
de asistenta sociala.
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Ideea de dependenta de ajutorul social este controversata, iar unii neaga ca
o astfel de dependenta ar fi raspândita. "A trai din ajutorul social" este de obicei
socotit a reprezenta o sursa jenanta, se zice, iar cei mai multi oameni care se afla
într-o astfel de postura probabil ca fac eforturi sustinute sa depaseasca aceasta
situatie.

Carol Walker a analizat o cercetare referitoare la modul în care reusesc sa-si
duca existenta cei care traiesc din sprijinul social. Ea a descoperit o imagine extrem
de diferita de cea prezentata de catre aceia care sustin ca traiul din ajutorul social
reprezinta o optiune facila. Dintre somerii, avuti în vedere în cadrul unui studiu, 80%
suferisera o deteriorare a standardelor lor de viata din momentul în care începusera
sa traiasca din ajutorul social. Pentru majoritatea, viata devenise din ce în ce mai
mult o lupta. Pe de alta parte, pentru o parte asistenta sociala poate aduce îmbunatatiri
în standardele de viata. De exemplu, cineva care este somer si ajunge la vârsta de
60 de ani poate pretinde ajutoare cu 30% mai mari decât cele obtinute pâna atunci.

Categoria celor a caror situatie se poate îmbunatati îi include de fapt doar pe
parintii singuri. Cercetarea indica faptul ca o treime dintre parintii singuri - în mare
parte femeile - traiau mai bine dupa destramarea casniciei lor decât înainte.

Doar 12% dintre persoanele care traiesc din asistenta sociala în anii '90 declara
ca "se descurca foarte bine". Majoritateaspun ca "de-abia se descurca" sau ca "au
greutati". Planificarea este dificila. Nu se pot economisi bani pentru viitor, iar notele
de plata reprezinta o grija constanta. Mâncarea este deseori considerata drept un
bun la care se poate renunta într-o oarecare masura, atunci când nu exista bani.
Walker concluzioneaza: "În ciuda titlurilor de ziar senzationale, traiul pe baza asistentei
sociale nu reprezinta o optiune pe care majoritatea oamenilor ar alege-o daca li s-ar
fi oferit o alta alternativa. Majoritatea se afla în aceasta situatie, din cauza vreunui
eveniment traumatizant din viata lor: pierderea unei slujbe, pierderea unui partener
sau instalarea unei boli (Walker, 1994, p. 9).

Oricât de raspândita ar fi, problema dependentei de ajutorul social a devenit
tinta principala a încercarilor de reforma a institutiilor de asistenta sociala. Printre
cele mai semnificative reforme de acest fel au fost programele de reconversie de la
asistenta sociala la munca, al caror scop este acela de a plasa persoanele <;:are
primesc asistenta publica în noi locuri de munca. Aceste programe sunt introduse în
Marea BritarJe si în alte câteva tari europene, dar exista si în Statele Unite. De
aceea au existat anumite oportunitati de studiere a implicatiilor lor.

Daniel Friedlander si Gary Burtless au studiat patru programe diferite initiate
de guvern menitesa-i încurajeze pe cei care beneficiaza de pe urma ajutoarelor
sociale sa se angajeze în câmpul muncii. Programele erau oarecum asemanatoare.
Ele le ofereau stimulente financiare celor care primeau ajutor social si cautau în
mod activ de lucru, precum si sfaturi în privinta tehnicilor de cautare a unui serviciu
si oportunitati de educatie si calificare. Categoriile-tinta erau îndeosebi copiii familiilor
cu un singur parinte din familiile care beneficiau de pe urma programului Ajutor
pentru Familiile cu Copii Dependenti, cel mai mare program de asistenta care ofera

301



bani din tara. Friedlander si Burtless au descoperit ca programele au avut cu adevarat
rezultate. Persoanele implicate în aceste programe au fost capabile fie sa se angajeze,
fie sa înceapa sa lucreze mai devreme decât altii care nu au participat la ele. În toate
cele patru programe, câstigurile dobândi te erau de câteva ori mai mari decât costul
net al programului. Totusi, ele au fost mai putin eficiente în ajutorarea celor care
aveau cel mai mult nevoie de ele - cei care nu avusesera de lucru o lunga perioada,
somerii pe termen lung.

Programele de reconversie de la asistenta sociala la munca sunt menite sa
ofere o încurajare pozitiva celor care primesc ajutor social pentru a-si gasi de munca.
Dar unii analisti de asistenta sociala au sugerat ca ar trebui adoptata o atitudine
drastica fata de acestia. Ei propun ca platile de ajustare sociale sa fie ori reduse ori
suspendate complet, în anumite împrejurari. De exemplu, ajutoarele ar putea fi anulate
daca o mama singura cu un copil ar mai naste un alt copil în perioada în care primeste
ajutor social. Ideea unor atari scheme este aceea de a anihila conditiile care creeaza
dependenta de ajutorul social si îi obliga pe oameni sa caute munca platita. Criticii
afirma ca atari scheme, au sanse sa îi faca pe cei ale caror ajutoare sociale sunt
diminuate sau desfiintate, sa se îndrepte catre delincventa sau prostitutie pentru a-si
câstiga existenta. Pâna acum au existat doar câteva experiente de acest fel, si înca
nu este posibila judecarea consecintelor (Friedlander si Burtless, 1994).

Oamenii fara locuinte

Majoritatea oamenilor saraci traiesc într-un fel de case sau adaposturi
permanente. Cei care nu fac acest lucru, adica cei fara case, au devenit locuitorii
strazilor oraselor, în ultimii 20 de ani.

"Dincolo de margine" este felul în care Martha Burt descrie problema celor
fara case din America (Burt 1993). Burt a început cercetarea acestei probleme în
anii' 80 în încercarea de a evalua Programul de Urgenta pentru Fonduri si Adapost,
organizat pentru a raspunde numarului din ce în ce mai crescut de oameni, care au
ramas fara casa sau înfometati, pe parcursul acelei decade. Ea a descoperit ca unii
dintre ei dormeau în mod deliberat pe strazi, eliberati de constrângerile proprietatii si
a posesiunilor. Dar marea majoritate nu au aceasta dorinta deloc, ei au fost împinsi
dincolo de margine, în categoria celor fara case, de factori care scapa controlului
lor. În momentul în care constata ca nu mai au o locuinta permanenta, uneori vietile
lor se deterioreaza si sunt urmate de greutati si privatiuni. Si în Marea Britanie, cei
fara casa pot fi asociati cu un "cerc vicios al strazii" (vezi caseta). Ca si saracia,
lipsa unei case nu este usor de definit, asa dupa cum am putea crede. În urma cu
doua generatii, majoritatea oamenilor continuau sa se gândeasca la "casa" ca fiind
caminul familial. Cei fara case erau considerati drept indivizi care locuiau în pensiuni
aflate la periferie. Ei erau denumiti "fara casa" pentru ca traiau singuri si rareori îsi
vedeau familiile sau rudele.

De-a lungul ultimilor 20-30 de ani, mult mai multi oameni au hotarât sa traiasca
singuri. De aceea, cei fara casa au fost definiti drept persoane care nu au unde sa
doarma si care fie stau temporar în adaposturi pe strada, fie dorm în locuri care nu
sunt destinate locuirii, cum ar fi portalurile, bancile din parc, garile sau cladirile parasite.
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Cine sunt cei fara casa în Marea Britanie? Aceasta categorie este de fapt
mixta. Aproximativ un sfert sunt oameni care si-au petrecut timpul într-un spital de
boli mentale. Cel putin unii dintre acesti indivizi ar fi fost pacientii pe termen lung
înainte de anii 1960 când persoanele cu boli mentale cronice au început sa fie externate
din institutiile de sanatate ca urmare a schimbarii politicii de asistenta sociala. Acest
proces de institutionalizare a fost inspirat de mai multi factori. Unul era dorinta
guvernului de a economisi bani - costul întretinerii persoanelor în spitale de boli
mentale, ca si în celelalte tipuri de spitale, este ridicat. Un alt motiv, mai meritoriu, îl
constituia parerea elitei psihiatrilor conform caruia, spitalizarea pe termen lung de
cele mai multe ori facea mai mult rau decât bine. Prin urmare, cei care puteau fi
tratati ambulatoriu trebuiau extemati din spitale. Rezultatele nu au confirmat sperantele
celor care considerau deinstitutionalizarea un pas pozitiv. Anumite spitale au extemat
oameni care nu aveau unde sa se duca, si care probabil nu mai traisera de foarte
multi ani în lumea de afara. Deseori, prevederile concrete privind asistenta ambulatorie
au fost deficitare.

Totusi, majoritatea persoanelor rara casa nu sunt fosti pacienti cu boli mentale,
nefiind nici alcoolici sau consumatori de droguri. Ei sunt oameni care au ajuns pe
strazi datorita faptului ca au avut parte de probleme personale numeroase (vezi
figura 10.2). De exemplu, o femeie poate sa divorteze si sa-si piarda în acelasi timp
nu doar locuinta, ci si slujba. O persoana tânara poate avea necazuri acasa si pleaca
la oras fara mijloace de subzistenta. Cercetarile au indicat ca cei care sunt cei mai
vulnerabili la lipsa de locuinta sunt oamenii din mediile clasei muncitoare de jos care
nu poseda calificare si au venituri foarte mici. Somajul pe termen lung reprezinta un
.indicator maj or.

Figura 10.2. - Motive pentru lipsa de locuinte în rândul familiilor fara casa carora
li s-a gasit cazare de catre autoritatile locale, Anglia, Tara Galilor si Irlanda de
Nord, 1994.

Parinti, rude sau prieteni care nu mai
pot/vor sa locuiasca În casa.

Sfarsitul relatiei cu partenerul.

Hotarâre a tribunalului: ipoteca
neachitata sau chirie neplatita.

Pierderea unei locuinte cu chirie
privata/pierderea calitatii de chirias
la stat/alte motive

Surse: Departamentul mediului; Oficiul Tarii Galilor, Departamentul Mediului, Irlanda de Nord. Dupa
Social Trends, 1996, p. 187.
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Cercul vicios al strazii
O

Trimitere la caminul de gradul întâi
Unii oameni se duc voluntar la caminul cu

acces direct, dar nu exista garantia ca sunt
paturi disponibile. Cei care dorm de multa

vreme pe strada au sanse sa fie luati si dusi
la camine de catre asistentii sociali de la
organizatii de caritate precum 81. Mungo.
Apoi ei sunt evaluati pentru un proiect de
gradul doi.

eDin propl"ie initiativa sau
gazduire particulara

Aproximativ 10% dintre cei care intra

într-un camin de gradul întâi se
cazeaza singuri într-un loc ales de ei.
Acest lucru nu reprezinta rezolvarea
problemei. Multi continua sa fie

extrem de vulnerabili si au dificultati
în a se descurca pe cont propriu.

Persoanele cu maladii mentale deseori uita sa-si ia medicamentele,
iar de multe ori alcoolicii reîncep sa bea. Acesti oameni considera

ca greutati cum ar fi problemele de relationare, vecinii zgomotosi si
taxele de întretinere înc~rcate sunt de nedepasit si hotarasc sa se
reîntoarca pe strazi.

Acesta poate dura Între câteva saptamâni
si doi ani, în functie de necesitatile persoanei
respective si de disponibilitatea locurilor.
Multi se întorc pe strazi, în special cei cu
probleme legate de alcool, sanatate mentala

si droguri, din pricina faptului ca agentiile
specializate nu au reSlli'sesa actioneze rapid
în acest stadiu.

A trai rudimentar pe strazi
sau a fi pe punctul de a face
acest lucru

Alocarea locuintelor decente
reprezinta doar o parte a solutiei
problemei' celor fara casa,

Agentiile de gazduire descopera
tot timpul ca mereu aceiasi oa.lI1eni

trebuie reinstalati în locuinte.

•

wo
..t>.



\,)
:='

" Sejurul mediu în aceste
camine este de la unu la

doi ani.

t)
Internarea În caminele de

gradul doi

Acestea pot fi orice, de la
ospicii pentru cei care sufera
de maladii terminale si locuinte
sociale înregistrate pentru cei
bolnavi mental pe termen lung,
în care cei Iara casa pot fi cazati
pentru tot restul vietii, pâna la
locuinte comune, cu chirie
redusa, destinate sa-i aduca pe
cei fara casa din nou în câmpul

. muncii si sa-i determine sa se
îngrijeasca singuri.

19% parasesc caminul pentru

a lua parte la alte proiecte,

precum locuinte sociale si
cazare comuna.

w Sursa: St Mungo's Hostels. Dupa Guardian Education, 5 martie 1996; bazat pe grafica originala dF.Jenny Ridley.
<=>
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Grupul de actiuni de cazare SheIter a întocmit câteva cercetari locale si pe baza
acestora a facut estimari ale nqmarului celor fara case. Conform amintitului grup,
acest numar a crescut cu 300% în perioada 1978-1992. În anu11995, autoritatile
locale din Anglia si Tara Galilor au înregistrat 450.000 de persoane care traiesc fara
o rezidenta semi-permanenta. Însa grupul SheIter considera ca cifra reala este mult
mai mare. Statisticile guvernamentale referitoare la "familiile rara casa" care traiesc
cazate temporar sunt înfatisate în tabelull 0.3.

Chiar daca acesta nu reprezinta raspunsul complet, majoritatea sociologilor care
au studiat problema sunt de acord ca prevederea unor forme mai adecvate de locuinta
este de importanta cruciala pentru rezolvarea problemelor celor fara casa, indiferent
daca cazarea este sponsorizata în mod direct de catre guvern, sau nu. Asa dupa
cum încheie Cristopher Joneks în cartea sa, The Homeless' (1994): "Indiferent de
motivul pentru care se afla oamenii pe strada, faptul de a le oferi un loc unde sa
traiasca care sa le confere un minim de intimitate si de stabilitate reprezinta de
obicei lucrul cel mai important pe care îl putem face pentru a le îmbunatati viata.
Fara o locuinta stabila, nimic altceva nu are sanse de a functiona."

Tallell0.3~Familiifara casa care traiesc cazate temporariÎnMare{l
lJritanie, J 982-J 994 (mii)

Pat si mic dejun Camin
Leasing pe

termen scurt Total

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

2.0
3.0
4.2
5.7
9.4

10.6
11.2
12.0
11.7
12.9
8.4
5.4
4.7

3.7
3.6
4.2
5.0
5.0
5.7
6.8
8.6

10.4
11.7
12.6
11.9
11.9

4.8
4.5
5.3
6.7
8.3

10.5
14.2
19.9
27.0
39.7
46.6
40.7
35.7

10.5
11.1
13.7
17.4
22.7
26.8
32.2
40.5
49.1
64.3
67.6
58.0
52.3

Sursa: Departamentul Mediului; Oficiul Tarii Galilor, Oficiul Scotian. Dupa Social Trends, 1996, p. 187.

CLASA, INEGALITATE SI COMPETITIVITATE ECONOMICA

Inegalitatile între cei saraci si cei bogati s-au raspândit în Marea Britanie pe
parcursul ultimelor doua decenii. Reprezinta oare inegalitatea de clasa din ce în ce
mai accentuata un pret care trebuie platit pentru asigurarea dezvoltarii economice?
Aceasta presupunere a fost deosebit de populara în timpul guvernarii Thatcher. Se
argumenta ca, faptul de a cauta sa se îmbogateasca, creeaza dezvoltarea economica

• Ceijara casa (n.t.).
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?entru ca reprezinta o forta motivanta care încurajeaza inovatia si progresul. Dar
~xista foarte multe dovezi careinfirma aceasta presupunere. În cartea sa Capitalism
.'5 Capitalism (1993), Michel Albert compara într-o maniera sistematica doua modele
ie întreprindere si de organizare economica. Unul, pe care îl denumeste "modelul
.lmerican" (dar care se aplica de asemenea Marii Britanii), se bazeaza pe piete în
:1laremasura nereglate si pe niveluri scazute de sistemele de asistenta sociala de
stat, si este caracterizat printr-un grad înalt al inegalitatii economice între cei bogati
,icei saraci. Celalalt este denumit "modelul Rinului", datorita faptului ca se întemeiaza
.Jt tipul de sistem economic care se gaseste în tari aflate în apropierea fluviului Rin
iin Europa - Germania, Elvetia si Olanda - cu toate ca are importante calitati în
:omun cu Japonia si alte economii prospere din Asia.

În mod~lul Rinului, interesele colective au tendinta de a le acoperi pe cele
:ndividuale. Aceste societati nu sunt individualiste la modul agresiv. Comunitatile din
:are fac parte indivizii, indiferent daca sunt întreprinderi, orase mici sau sindicate,
sant considerate a fi cruciale în asigurarea stabilitatii. Lucru deosebit de important,
~ariledin modelul Rinului sunt societati egalitariste, diferentele dintre cei bogati si cei
saraci sunt mai reduse decât în Marea Britanie sau Statele Unite.

Modelul Rinului a fost mai prosper decât cel american în cadrul competitiei
~conomice globale, sustine A1bert, în mare masura datorita caracterului sau egalitarist.
)pinia lui Albert este sprijinita de studiul tarilor asiatice prospere, precum Japonia,
Singapore, Coreea de Sud si Taiwan, în ultimii 30 de ani. Tari în care inegalitati le
scIntrelativ mai scazute în ansamblu au prosperat mai mult decât cele în care diviziunile
jintre bogati si saraci sunt mai accentuate. Faptul de a-i include pe oamenii saraci în
societate si nu de a-i îndeparta de ea probabil ca le ofera acestora mijloacele si
',ointa de acsi îmbunatati puterea de câstig. Relatia dintre inegalitate si crestere
::conomica, ramâne însa controversata,

CONCLUZIE

Inegalitati1e economice reprezinta o caracteristica persistenta a tuturor sistemelor
sociale cu exceptia societatilor de culegatori si vânatori - în care însa se produceau
::mtine bogatii, Diviziunile de clasa formeaza miezul inega1itati1or economice în

societatile modeme. Clasa exercita o putemica influenta în vietile noastre. Dar
3.ctivitatilenoastre nu sunt complet detenninate de diviziunile de Clasa: multi oameni
:lemonstreaza un anumit grad de mobilitate sociala. Altii, însa, se afla în situatii de
saracie foalie greu de depasit. Saracia relativa este de fapt o masura a inegalitatii;
societatea britanica are tendinta de a fi mai inegala decât majoritatea celorlalte
societati occidentale. Unii au afirmat ca atari niveluri de inegalitate, nu încurajeaza
jezvoltarea economica, au tendinta de a actiona împotriva ei. Combaterea saraciei
si a lipsei de speranta, care este cu siguranta de dorit, în sine, ar putea ajuta Marea
Britanie sa fie mai competitiva în cadrul economiei globale.
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REZUMAT

o Stratificarea sociala se refera la divizarea societatii în puteri sau state. AtunCi
când vorbim de stratificare sociala, atragem atentia asupra pozitiilor inegale
ocupate de indiviii în societate. Stratificarea conform genului si vârstei se
întâlneste în toate societatile. În societatile traditionale dezvoltate si tarile
industrializate din prezent exista o stratificare în termeni de bogatie, proprietate
si acces la bunurile material si produsele culturale.

8 Se pot distinge patru tipuri majore de sisteme de. stratificare: sclavia, casta,
starea si clasa. În timp ce primele trei depind de inegalitatile sanctionate din
punct de vedere legal sau religios, diviziunile de clasa nu sunt recunoscute în
mod "oficial", ci izvorasc din factorii economici care afecteaza material
circumstantele existentei umane.

€) Teoriile cele mai însemnate si influente despre stratificare sunt cele dezvoltate
de catre Marx si Weber. Marx pune accentul principal pe clasa, pe care el o
considera a fi o caracteristica obiectiva a structurii economice a societatii. El
sesizeaza o desprindere fundamentala între cei care poseda capital si muncitorii
care nu poseda capital. Weber accepta o opinie similara, dar distinge doua alte
aspecte ale stratificarii, statutul si partidul. Statutul se refera la stima sau "onoarea
sociala" acordata indivizilor sau grupurilor; partidul se refera la mobilizarea
activa a gmpurilor pentru asigurarea unor teluri definite.

e Majoritatea oamenilor din societatile modeme sunt mai bogati astazi decât în
urma cu câteva generatii, cu toate ca distributia averii si a venitului ramâne una
inegala. Cei avuti folosesc diferite mijloace pentru a-si transmite proprietatile
de la o generatie la alta. Averea se refera la toate bunurile pe care le stapânesc
indivizii: bani lichizi, economii si conturi curente, investitii în actiuni, obligatiuni si
proprietati, si alte investitii. Venitul se refera la salariilor rezultate de pe urma
ocupatiilor platite, plus banii rezultati din investitii.

" Posedarea unor substantiale sume de bani îndeosebi atunci când averea este
trecuta de la o generatie la alta reprezinta principala caracteristica care
deosebeste clasa de sus de alte grupuri de clasa din societate. Clasa de mijloc
este compusa în mare parte din cei care au ocupatii de tip gulere albe, dar poate
fi împartita în vechea clasa de mijloc (cUh1sunt proprietarii de afaceri), clasa

mijlocie de sus (experti si manageri) si clasa mijlocie de jos (personal
functionaresc, profesori, infirmiere, etc.). Clasa muncitoreasca este compusa

din oameni care sunt angajati în slujbe de tip gulere albastre sau manuale.
Subclasa este alcatuita din cei care sunt saraci si nu au o ocupatie. Majoritatea
celor din subclasa provin din grupuri etnice minori tare.

o Fiecare dintre. aceste grupuri de clasa este afectat de schimbare. Ca urmare a
schimbarilor în structura ocupationala, clasa muncitoare se contracta, în
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comparatie cu alte clase. O controversa deosebit de importanta se concentreaza
asupra gradului în care se dezvolta o subclasa dezafectata si fara radacini.

G Analizele referitoare la stratificare au fost în mod traditional efectuata dîntr-un
punct de vedere masculin. Acest lucru se datoreaza în parte presupunerîî ca
inegalitatile de gen reflecta pur si sîmplu diferente de clasa; aceasta presupunere
este discutabila în cel mai înalt grad. În societatile modeme, genul influenteaza
stratificarea într-o anumita masura în mod independent de clasa.

o Pozitia de clasa a unui individ este cel putin partial dobândita; ea nu este pur si
simplu "data" de la nastere. Mobilitatea sociala, atât în sus cât si înjos în structura
de clasa reprezinta o trasatura destul de comuna.

@) În studiul mobilitatii sociale, se face o distinctie între mobilitatea intra-generationala
si cea inter-generationaIa. Prima se refera la mîscarea în susul sau în josul
scarii sociale pe parcursul vietii de muncitor a unui individ. Cea de-a doua se

preocupa de miscarea peste generatii, ca în cazul în care un fiu sau o fiica dintr-un
mediu de tip gulere albastre devine un/o expert/a. Mobilitatea sociala are în cea
mai mare parte amploare limitata. Majoritatea oamenilor ramân aproape de
nivelul familiilor din care provin, cu toate ca în ultimii ani expansiunea slujbelor
de tip gulere albe a oferit oportunitatea unei considerabile mobilitati ascendente
de mica amploare.

t]) Saracia ramâne raspândita în cadrul natiunilor bogate. Exista doua metode de
evaluare a saraciei: una implica notiunea de "saracie de subzistenta", care este
o lipsa a resurselor de baza necesare mentinerii sanatatii si functionarii efective
a trupului; cealalta, "saracia relativa", implica evaluarea deosebirilor dintre
conditiile de trai ale unor grupuri si cele pe care le are majoritatea populatiei.
Inegalitatea economica poate fi relevanta pentru competitivitate a unei tari în
cadrul economiei globale. Unii pretind ca cele mai prospere tari industrializate
din economia mondiala au tendinta de a fi cele în care inegalitati1e sunt relativ
scazute.
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Cândva, cu totii ne nasteam acasa. Femeile nasteau practic, întotdeauna acole
unde si locuiau, iar oamenii acordau o mare importanta locului anume unde se
nascusera - în comunitatea locala sau sat, în aceasta casa sau în cealalta, în aceast2
camera sau în cealalta. De obicei, nasterea se producea în camera mare sau sufrageriE.
casei locuite. De îndata ce începeau primele contractii ale viitoarei mame, femeik

din partea locului se aduna ca sa o asiste. De obicei, fe~eile nasteau în fata foculu:
din camin, mai ales daca afara era frig. Se aduceau paie care se împrastiau pe jos,
asa cum se proceda în staul, atunci când se nastea un vitel.

La nastere, femeile nu aveau alt ajutor decât acela pe care comunitatea îl putea
oferi. Timp de secole, ideea de a chema pe cineva din afara comunitatii în ajutor a
fost straina gândirii femeilor de Ia sate. "Femeile se ajuta între ele" si "ajutorul
reciproc" sunt formule care se regasesc constant în scrierile preotilor si ale
functionarilor care înregistrau nasterile în secolul al XVIII-lea si Ia Îliceputul secolului
al XIX-lea. Personajul principal era moasa, o femeie cu experienta în materie de
asistare a nasterilor. Moasa era, de regula, cunoscuta ca "mama buna": ea era
aceea care putea ameliora durerile si problemele femeilor mai tinere, în momentele
cheie ale sarcinii si la nasterea propriu-zisa. Un document datat'în Franta, în 1820,
mentioneaza calitatile pe care trebuia sa le posede moasa. Aceasta trebuia sa fie
"puternica, robusta, iute, agila, fara defecte fizice, cu mâini lungi si pricepute". Latura
spirituala era Ia fel de importanta: ea trebuia sa fie "virtuoasa, discreta, prudenta,
educata si cu maniere decente" (Gelis, 1991).

Pâna în anii '50, majoritatea britanicilor s-au nascut în propriile lor case, iar
moasa continua sa joace un rol important în viata lor. Dar azi, obiceiul de a naste Ia
spital a devenit un fapt obisnuit, iar aceasta schimbare a condus la unele transformari
importante. Putini dintre noi mai resimtim vreo legatura emotionala cu locul nasterii
noastre. Si de ce am resimti-o? Locul acela este de-acum un spital larg, impersonal.
Dupa ce au existat secole de-a rândul, moase, în prezent acestea, fie ca au disparut
complet, fie pur si simplu mai joaca un rol secundar în primele faze ale sarcinii.
Nasterea în sine este controlata si monitorizata de catre specialistii din spital- doctori,
asistente medicale si alt personal medical.

ORGANIZATIILE SI VIATA MODERNA

~ Un spital modern poate fi un bun exemplu de organizatie. O ORGANIZATIE

este un grup mare de persoane, structurat într-un mod impersonal si care are menirea
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de a asigura anumite obiective specifice; în cazul spitalului, aceste obiective sunt
îngrijirea bolilor si asigurarea diferitelor forme de tratament medical.

În vremurile noastre, organizatiile joaca un rol mult mai important în viatanoastra
zilnica decât în vreo alta epoca anterioara. În afara faptului ca acestea contribuie la
actul nostru de nastere, ele ne marcheaza traiectoria în viata si ne însotesc si atunci
când o parasim. Chiar înainte de a ne naste, mamele noastre, si probabil si tatii
nostri, au fost cuprinsi în programe de pregatire, controale de sarcina etc., întreprinse
de spitale si alte organizatii medicale. Fiecare copil nascut azi este înregistrat de
catre organizatii guvernamentale, care colecteaza informatii despre noi, de la nastere
si pâna la moarte. Astazi, majoritatea oamenilor decedeaza la spital si nu acasa, cum
se întâmpla altadata, iar fiecare deces trebuie înregistrat formal de catre organizatii
guvernamentale.

De fiecare data când folosim telefonul, deschidem robinetul, aprindem televizorul
sau calatorim cu o masina, ne aflam în contact cu, si în oarecare masura depindem
de, anumite organizatii. De obicei, acest lucru înseamna mai multe organizatii, aflate
toate Într-o interactiune directa, atât mtre ele cât si cu noi. De exemplu, compania
fumizoare de apa ne ofera convingerea ca, atunci când vom rasuci robinetul, va
incepe sa curga apa. Dar ea este dependenta de alte organizatii, cum ar fi cele care
;;onstruiesc si repara rezervoarele, care la rândullor depind de altele ... Deschidem
robinetul acasa, dar apa vine probabil de la multi kilometri departare. Compania
fumizoare de apa, sau mai bine zis grupul de companii fumizoare de apa, sunt nu
doar fumizorii nostri, ci si ai altor zeci de milioane de oameni simultan. Putem înmulti
de zeci de ori efortul companiei, caci aprovizionarea constanta cu apa reprezinta
doar unul dintre modurile în care suntem dependenti de organizatii.

Trebuie sa tinem cont de faptul ca, de-a lungul istoriei umanitatii, înainte ca
nivelul dezvoltarii organizatiilor sa devina atât de ridicat ca azi, oamenii-nu se puteau
folosi de aspecte ale vietii pe care acum aproape le ignoram. De exemplu, acum un
secol, în Marea Britanie, putine case erau dotate cu canalizare, iar o buna parte din
apa folosita era poluata si purtatoare de numeroase boli si epidemii. Chiar si azi, pe
arii extinse din societatile cele mai putin dezvoltate (de exemplu, Asia sau Africa),
nu exista canalizare; oamenii aduc apa în fiecare zi de la un izvor sau put, iar aceasta
poate contine bacterii care raspândesc boli. În societatile moderne, apa potabila este
verificata cu rigurozitate împotriva contaminarii; aceasta implica si mai multe organizatii
- si anume autoritatile raspunzatoare de standardele de sanatate.

Dar influenta coplesitoare pe care organizatiile au ajuns sa o exercite asupra
vietii noastre nu poate fi conceputa 'întru totul ca fiind benefica. Organizatiile au
adesea ca efect faptul ca nu putem detine control asupra lucrurilor si le pun sub
controlul unor functionari sau experti, asupra carora nu putem avea vreo influenta.
De exemplu, ni se cere tuturor de catre guvern sa facem anumite lucruri - sa platim
taxe, sa ne confonnam legilor, sa luptam în razboi - sau sa suportam anumite pedepse.
Ca surse de putere sociala, organizatiile pot supune astfel individul unor imperative
carora nu li se poate împotrivi.
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În acest capitol ne vom ocupa de aparitia organizatiilor moderne si de consecintele
dezvoltarii lor în viata noastra de azi. Vom analiza mai întâi ideile a doi autori care au
avut un impact deosebit de puternic asupra gândirii sociologilor referitoare la
organizatii: Max Weber si Michel Foucault. Ne vom îndrepta atentia apoi asupra

. unora dintre modurile de functionare a organizatiilor - fie ca sunt corporatii de afaceri
sau spitale, scoli sau agentii guvernamentale, universitati sau închisori - si vom studia
diferentele care exista între· aceste diferite tipuri. Vom acorda o atentie. deosebita
marilor organizatii de afaceri, care opereaza tot mai· mult pe scara mondiala. În
încheiere vom observa în ce masura corporatiile de afaceri si alte organizatii din
societatea moderna sunt supuse proceselor majore de schimbare.

TEORII DESPRE ORGANIZATII

Max Weber a formulat prima interpretare sistematica asupra aparitiei
organizatiilor moderne. El sustinea ca organizatiile sunt modalitati de coordonare a
activitatilor umane sau a bunurilor produse de oameni, într-un mod stabil în spatiu si
timp. Weber sublinia ca dezvoltarea organizatiilor depinde de controlul informatiei,
punând accentul pe importanta centrala a scrisului în acest proces: o organizatie are
nevoie de reguli scrise pentru a functiona si de dosare în care sa fie stocata "memo
ria" ei. Weber considera organizatiile ca fiind puternic ierarhice, puterea tinzând sa
se concentreze catre vârf. În acest capitol vom examina daca teoriile lui Weber sunt
veridice. Daca da, faptul este de o majora importanta pentru Mi toti, întrucât Weber
detecta atât o lupta, cât si o legatura între organizatiile moderne si democratie, despre
care credea ca are consecinte complexe asupra vietii sociale.

Teoriile lui Weber despre birocratie

:) Toate organizatiile de mare întindere, dupa opinia lui Weber, tind prin natura lor
sa fie birocratice. Cuvântul "birocratie" a fost inventat de catre Monsieur de Gournay
în anul 1745, care a adaugatcuvântului "birou", însemnând atât încaperea cât si
masa de scris, un termen derivat din verbul grecesc "a conduce". BIROCRATIA
ar însemna deci conducerea de catre functionari. Birocratia ca termen a fost aplicata
mai întâi doar functionarilor guvernamentali, dar treptat a fost extinsa pentru a defini
organizatiile mari în general.

Conceptul a fost de la bun început folosit într-un mod dispretuitor. De Gournay
vorbea despre puterile crescânde ale functionarilor ca despre "o boala numita
biromanie". Romancierul francez Honore de Balzac considera birocratia "o putere
uriasa detinuta de pigmei". Acest gen de opinie s-a mentinut pâna în zilele noastre:
birocratia este frecvent asociata cu hârtogaria, ineficienta si risipa. Însa alti autori
au prezentat birocratia într-o lumina diferita, ca un model al grijii, preciziei si eficientei
administrative. Birocratia, sustin ei, este în realitate a cea mai eficienta forma de
organizare pe care au conceput-o oamenii deoarece, toate sarcinile sunt reglementate
prin reguli stricte de procedura. Pozitia lui Weber asupra birocratiei se situeaza
undeva între aceste doua extreme.
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Un numar limitat de organizatii birocratice, evidentia Weber, au existat si în
,ocietatile traditionale. De exemplu, sistemul functionaresc birocratic din China
~'11perialaera responsabil pentru afacerile generale ale guvernarii. Dar birocratiile s-au
::ezvoltat pe deplin abia în vremurile moderne.

Dupa Weber, expansiunea birocratiei este inevitabila în societatile moderne;
:mtoritatea birocratica este singurul mod de adaptare la cerintele administrative ale
,istemelor sociale de mare întindere. Totusi, Weber considera ca birocratia prezinta
:::mlteneajunsuri importante, care au implicatii semnificative în viata sociala moderna.

Pentru a studia originile si natura expansiunii organizatiilor birocratice, Weber a
20nstruit un tip ideal de birocratie. (Aici "ideal" nu se refera la ceea ce este de
iorit, ci la o forma pura de organizare birocratica. Un tip ideal este o descriere
::bstracta, construita prin accentuarea anumitor trasaturi preluate din cazuri reale,
lstfel încât sa evidentieze cele mai esentiale caracteristici ale lor.) Weber a enumerat
:nai multe caracteristici ale tipului ideal de birocratie (1978):

• Ierarhia clar demarcata a autoritatii. Astfel, sarcinile în cadrul organizatiei
sunt distribuite ca "obligatii oficiale". Birocratia arata ca o piramida, având
pozitia de cea mai mare autoritate în vârf. Exista un lant al comenzilor de la vârf
catre baza, care face posibila coordonarea luarii de decizii. Fiecare înalt

functionar controleaza si supervizeaza pe celaflat pe o treapta inferioara lui, în
cadrul ierarhiei.

• Comportamentul functionarilor de la toate nivelurile organizatiei este
reglementat prin reguli scrise. Aceasta nu înseamna ca obligatiile birocratice
sunt doar o problema de rutina. Cu cât este functionarul detinea o functie mai
înalta, cu atât mai mult regulile tind sa cuprinda o mai mare varietate de cazuri,
presupunând flexibilitate în interpretarea lor.

• Functionarii sunt salariati, angajati cu norma întreaga. Fiecarei slujbe din
interiorul ierarhie, îi corespunde un salariu stabilit, fix. Indivizii pot face cariera
în interiorul organizatiei. Promovarea este posibila pe baza competentei, a
experientei sau a celor doua calitati laolalta.

• Separarea sarcinilor functionarului din interiorul organizatiei de viata

lui personala. Viata de familie a functionarului este distincta de activitatile de
la locul de munca, fiind si fizic separata de el.

• Nici un membru al organizatiei nu poseda resursele materiale cu care
opereaza. Dezvoltarea birocratiei, dupa Weber, separa muncitorii de controlul
asupra mijloacelor lor de productie. În comunitatile traditionale, fermierii si
mestesugarii aveau de obicei, controlul asupra proprîi1or lor procese de productie
si erau posesorii uneltelor folosite. În birocratii, functionarii nu poseda birourile
în care lucreaza, mesele la care stau sau logisticape care o folosesc.
Weber credea ca, cu cât o organizatie se apropie mai mult de tipul de birocratie

:deala, cu atât va fi mai 'eficienta în urmarirea obiectivelor pentru care a fost înfiintata.
:::1punea adesea în legatura munca la birou cu aparatura sofisticata.
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Relatiile formate si informale din interiorul birocratiilor

:> În analiza sa asupra birocratiei,' Weber acorda un loc aparte RELATIILOR

FORMALE din cadrul organizatiilor,relatii dintre oameni asa cum sunt stabilite de regulile
organizatiei (vezi exemple în fig. 11.1).Webernu punea accent pe conexiunile informale
si micile relatii de grup care pot exista în orice organizatie. Dar în birocratii, modul infor
mal de operarepennite adeseori o flexibilitate care nu ar putea fi obtinuta altfel.
:> Într-un studiu devenit clasic, Peter Blau a studiat RELATIILE INFORMALE

dintr-o organizatie guvernamentala, care avea ca sarcina investigarea posibi1ilor
evazionisti fiscali (Blau, 1963). Agentii care descopereau probleme de evaziune
fiscala pe care nu le stapâneau îndeaproape trebuia sa le discute cu superiorul lor
direct; regulile de procedura stabileau ca nu aveau voie sa consulte colegi care
lucrau având acelasi nivel ca si ei. Majoritatea functionarilor erau însa reticenti în
a se apropia de superiorii lor, întrucât aveau impresia ca aceasta ar putea sugera
o lipsa de competenta din partea lor si le-ar reduce sansele de promovare. Astfel
acestia se consultau de obicei între ei, încalcând regulile oficiale. Aceasta nu
n~mai ca le permitea sa obtina sfaturi concrete, ci le si diminua temerile legate de
lucrul individual. O retea coerenta de legaturi de loialitate este un prim nivel al
GRUPULUI SOCIAL, care apare în rândul celor ce lucreaza la acelasi nivel.

Figura 11.1. ~ Relatiile formale din cadrul organizatiilor

Functionari. dactilografi, polipe, angajati la
directia. de drumuri etc.

Stabilesc obiectivele si
controleaza activitatea de
management desfasurata la

nivelul organizatiei

Condue departamentele

speciaHzate

Lucreaza dupli
cum li se indica

Sefi de seetiuni

Supervizori, rr..aistri Supervizori, maistri

Functionari, dactiIografi, muncitof4

mestesugari, reglari etc.

Sursa: Shaun Gregson si Frank Livesey, Organizations and Management Behaviour, 1993.
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?roblemele cu care se confruntau acesti lucratori, concluziona Blau, erau drept urmare
";;zolvate într-un mod mult mai eficient. Grupul era capabil sa conceapa proceduri
Iifonnale care permiteau initiativa si o mai mare responsabilitate decât erau prevazute
:::1 regulile formale ale organizatiei.

Retele informale tind sa apara la toate nivelurile organizatiilor. La vârf, legaturile
'i conexiunile personale pot fi mai importante, decât situatiile formale în care ar
=:-ebuisa se ia deciziile. De exemplu, se presupune ca politicile corporatiilor de afaceri
,e stabilesc în sedintele consiliului de administratie, de catre directori si detinatorii
:rincipali de actiuni. În practica, adesea doar câtiva dintre membrii consiliului conduc
~uadevarat corporatia, expunându-si deciziile informal si asteptând decizia consiliului.
?\.eteleleinformale de acest tip se pot întinde de asemenea, peste corporatii diferite.
~irectorii diferitelor firme se consulta adesea între ei într-un mod informal si pot
:ace parte din aceleasi cluburi sau asociatii cu scopuri recreative.

A decide pâna la ce punct procedurile informale contribuie sau împiedica eficienta
=rganizatiilor este un lucru dificil. Sistemele care seamana cu tipul ideal al lui Weber
',nd sa dea nastere unei adevarate încrengaturi de modalitati neoficiale de a rezolva
::roblemele. Aceasta se întâmpla în parte deoarece lipsa de flexibilitate poate fi
:ontracarata printr-o ocolire neoficiala a regulilor formale. Pentru cei cu slujbe
:::licticoase, procedurile informale ajuta adesea la crearea unui mediu de lucru
:3.tisrncator.Conexiunile informale dintre înaltii functionari pot fi eficiente în moduri
~:tre sa ajute organizatia în întregul ei. Pe de alta parte, acesti functionari pot fi mai
:::reocupati sa promoveze sau sa-si protejeze propriile interese decât pe cele ale
:rganizatiei.

Cadrul fIzic al organizatiilor

Majoritatea organizatiilor modeme functioneaza în cadre fizice special concepute.
=ladir<tacare adaposteste o anumita organizatie are trasaturi specifice, relevante
:::entru activitatea organizatiei respective dar are importante caracteristici arhitecturale
:)mune si cladirilor altor organizatii. De exemplu, arhitectura unui spital difera în
.:nele privinte de cea a unei firme de afaceri sau a unei scoli. Pavilioanele separate
.::espitalului, cabinetele de consultatii, salile de operatie si oficiile dau întregii cladiri
'::1 aspect anume, în timp ce o scoala poate fi alcatuita din sali de clasa, laboratoare,
•ili de sport. Si totusi exista o asemanare generala: amândoua contin coridoare cu
.:sÎ de intrare si folosesc peste tot decoratii si mobilier standardizat. Lasând la o
: a.rtetinuta vestimentara diferita a oamenilor care se afla acolo, cladirile în care
:.:nt de obicei, organizatii modeme au o oarecare asemanatoare între ele. Si adesea
:.rataasemanator chiar si din afara, nu doar în interior. Se poate ca trecând pe lânga
, :Iadire sa ne întrebam: "Aceasta este o scoala?" si sa primim raspunsul: "Nu, este
.n spital"? Desi sunt necesare serioase modificari interioare, se poate întâmpla ca o
:oala sa preia la un moment dat, o cladire care a adapostit cândva un spital.
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Teoria lui Michel Foucault despre organizatii: controlul timpului si al

spatiului

Michel Foucault a demonstrat ca arhitectura unei organizatii este direct legati'.
de structura ei sociala si de sistemul de autoritate (Foucault, 1970, 1979). Studiinc
caracteristicile fizice ale organizatiilor, putem surprinde noi puncte de vedere asuprE.
problemelor analizate de Weber. Birourile despre care Weber vorbea la modul ab
stract sunt totodata decoruri arhitecturale - încaperi, separate prin coridoare - ÎL

interiorul organizatiilor. Cladirile firmelor mari sunt construite uneori chiar în sensu:
fizic ca o ierarhie, în care cu cât pozitia cuiva în ierarhia autoritatii este mai înalta, CL

atât biroul sau se afla mai sus; sintagma "etajul de sus" este folosita uneori pentru a
desemna pe cei care detin puterea suprema în organizatie.

În multe alte sensuri, geografia unei organizatii afecteaza functionarea ei, ma:
ales acolo unde sistemele se bazeaza esentialmente pe relatiile informale. ProximitateE.

fizica faciliteaza formarea grupurilor primare, în tiInp ce distantarea fizica poate
polariza grupurile, ducând la o atitudine de opozitie între "ei" si "noi" între
departamente.

Supravegherea în cadrul organizatiilor

Modul de dispunere al camerelor, holurilor si al spatiilor deschise din cladirea
unei organizatii poate oferi indicii de baza asupra sistemului de operare al autoritatilor
sa!e. În unele organizatii, grupurile de oameni lucreaza în comun, în încaperi
necompartimentate. Datorita naturii plicticoase, repetitive a unor tipuri de munca
industriala, cum ar fi liniile de productie-asamblare, este necesara supravegherea
permanenta pentru a se asigura ca muncitorii mentin ritmul lucrului. Acelasi lucru
este adesea adevarat pentru munca de rutipa pe care o fac dactilografele, care stau
laolalta în camere comune, de unde activitatea poate fi supravegheata de catre
superiori. Foucault punea mare accent pe masura în care vizibilitatea sau lipsa ei, în
decorul arhitectural al organizatiilor modeme, influenteaza sau determina elementele
de autoritate. Vizibilitatea face ca subordonatii sa fie supusi cu usurinta la ceea ce
Foucault numea supraveghere, adica supervizarea activitatilor. În organizatiile din
interiorul organizatiilor modeme, toata lumea, chiar si cei aflati în pozitii relativ înalte
de autoritate, este supusa supravegherii; "cu cât o persoana este situata mai jos, cu
atât este observat mai îndeaproape comportamentul ei.

Supravegherea îmbraca doua forme. Una este urmarirea directa a muncii
subordonatilor de catre superiori. Sa luam exemplul unei clase dintr-o scoala. Elevii
stau la mese sau'pupitre, de obicei dispuse în rânduri., putând fi vazuti toti de catre
profesor. Copiii trebuie sa para activi sau absorbiti în munca lor. Desigur, în ce
masura se întâmpla cu adevarat acest lucru în practica, depinde de priceperea
profesorului si de înclinatia copiilor de a se conforma cu ceea ce se asteapta de la ei.

Cel de-al doilea tip de supraveghere este mai subtil, dar la fel de important. El
consta în detinerea de dosare, cataloage sau fise despre viata oamenilor, Weber a
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înteles importanta înregistrarilor scrise (astazi cel mai adesea computerizate) pentru
organizatiile moderne, dar nu a explorat îndeajuns modul în care pot fi ele folosite
pentru a reglementa comportamentul. Carnetele cu însemnari angajatilor ~fera adesea
istoria completa a muncii lor, înregistrând detalii personale cât si evaluari ale
caracterului, Aceste carti de munca sunt folosite pentru a monitoriza comportamentul
angajatilor si poate asigura recomandarea în vederea promovarii. În multe firme de
afaceri, indivizii de la fiecare nivel al organizatiei prezinta anual un raport asupra
performantei celor aflati direct în subordinea lor. Cataloagele scoala si din colegii
sunt de asemenea folosite pentru a monitoriza performanta indivizilor, pe parcursul
etapelor organizatiei.

Organizatiile nu pot opera eficient daca munca angajatilor nu se desfasoara în
mod corespunzator. În firmele de afaceri, asa cum arata Weber, oamenilor li se cere
sa respecte un program fix. Activitatea trebuie coordonata constant în timp si spatiu,
ceea ce se obtine atât prin dispunerea fizica cât si prin orarul precis si detalîat al
programului. Orarele reglementeaza activitatile în timp si spatiu - sau, asa cum
spunea Foucault, ele "distribuie corpurile în mod eficient" în cadrul organizatiei.
Orarele reprezinta conditia disciplînei organizationale, deoarece ele canalizeaza în
aceeasi directie activitatea unui mare numar de oameni. Daca o universitate nu ar
respecta un orar strict de cursuri, de exemplu, s-ar prabusi în scurta vreme într-un
haos total. Orarul face posibila folosirea intensiva a timpului si spatiului: fiecare din
ele poate corela multi alti oameni în numeroase activitati.

---

Senzorii indicati la cabina numarul 2 arata ca afost ocupat 90 de minute. Vreti sa solicitati asistenta?
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Sub supraveghere. Închisoarea

FoucalJlt a acordat o mare atentie organizatiilor, cum ar fi închisorile, în care
indivizii sunt separati pentru perioade lungi de timp de lumea din afara. În asemenea
organizatii, oamenii sunt încarcerati - tinuti închisi - departe de mediul social ex
tern. Închisorile ilustreaza în amanunt natura supravegherii, deoarece încearca sa
exercite maximul de control asupra comportamentului celor din interiorul sau. Foucault
se întreba: "Este oare surprinzator ca închisorile seamana cu fabricile, scolile, baracile
sau spitalele care seamana la rândullor cu niste puscarii?" (1979)

Dupa parerea lui Foucault, închisoarea moderna îsi are originea în Panopticon,
o organizatie imaginata de filosoful si gânditorul socialist Jeremy Bentham în secolul
XIX. "Panopticon" era numele dat de Bentham unei închisori ideale pe care si-a
imaginase, si pe care a încercat în repetate rânduri sa o propuna guvernului britanic.
Proiectul nu a fost niciodata dus la îndeplinire întrutotul, dar unele dintre principiile
sale de baza au fost încorporate în închisori constrl.lite în secolul al XIX-lea în Marea
Britanie, Europa si Statele Unite. Panopticon avea forma circulara, cu celulele
construite pe partea din afara. În centru se afla turnul de inspectie. În fiecare celula
se aflau câte doua ferestre, una cu fata catre turnul de inspectie, cealalta în afara.
Scopul acestei structuri era acela de a-i face pe puscariasi sa fie vazuti de gardieni
în orice moment. Ferestrele turnului erau dotate cu storuri, în asa fel încât în timp ce
personalul închisorii putea tine prizoierii sub observatie continua.

Birocratia' si democratia

Foucault avea dreptate în privinta închisorilor. Chiar si azi, majoritatea

închisorilor seamana surprinzator de mult cu Panopticon. El avea dreptate si în
legatura cu rolul supravegherii în societatile moderne, o problema care a devenit si
mai importanta în prezent datorita impactului crescând al tehnologiilor de informare
si comunicare. Traim în ceea ce unii au numit societatea de supraveghere
(Lyon, 1994), o societate în care informatiile despre viata noastra sunt adunate de
diferite tipuri de organizatii.

Asa cum am mentionat, organizatiile guvernamentale detin imense cantitati de
informatie despre noi, începând cu înregistrarea datei nasterii, scolarizarea si angaja
mente profesionale, pâna la nivelul veniturilor, folosit pentru strângere a impozitelor
si informatiile folosite pentru eliberarea permiselor de conducere si alocarea numerelor
pentru asigurarea nationala. O data cu dezvoltarea computerelor si a altor forme de
echipament pentru procesarea electronica a datelor, supravegherea ameninta sa
patrunda în cele mai mici detalii ale vietii noastre. Închipuiti-va ca ati auzit despre o
tara, cu o populatie de 26 de miliOane de locuitori, în care guvernul opereaza 2.220
de baze de date, continând în medie câte 20 de dosare despre fiecare cetatean. 10%

din populatie îsi au numele în computerul central al populatiei. Ati putea crede ca
este vorba despre o tara aflata sub dictatura. De fapt, este vorba despre Canada
(Lyon, 1994).
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Diminuarea democratiei o data cu progresul formelor modeme de organizare si
control al informatiei, l-a preocupat în mod deosebit pe Weber. Ceea ce-l îngrijora
cel mai mult era perspectiva guvernarii de catre birocrati impersonali. Cum poate
supravietui democratia în fata puterii crescânde pe care organizatiile birocratice o
exercita asupra noastra? În fond, socotea Weber, birocratii1e sunt necesare,
specializate si ierarhice. Cei din apropierea bazei organizatiei se afla inevitabil
concentrati doar pe îndeplinirea unor sarcini cotidiene si nu au vreo putere asupra a
ceea ce fac; puterea este de tinuta de cei care se afla înspre vârf. StudentUl lui
Weber Roberto Michels (1967) a inventat o sintagma care a devenit de atunci
faimoasa, este vorba despre aceasta pierdere a puterii: în organizatiile de mare
intindere si, în general, într-o societate dominata de organizatii, el sustinea ca exista
o lege de fier a oligarhiei. Oligarhia înseamna puterea de guvernare a unui numar
limitat de persoane. Dupa Michels, fluxul puterii catre vârful piramidei este pur si
simplu o parte inevitabila a unei lumi tot mai birocratizate - de unde si termenul "lege
de fier".

Limitele supravegherii

Weber si Foucault sustineau ca modul cel mai eficient de a conduce o organizatie
este de a maximiza supravegherea, adica de a avea o repartizare clara si consistenta
a autoritatii. Dar aceasta opinie este eronata, cel putin daca o aplicam la firmele de
afaceri, care nu exercita (ca în cazul închisorilor) un control total asupra vietii oamenilor
in spatii închise. De fapt, închisorile nici nu sunt un bun model pentru organizatii în
general. Supravegherea directa s-ar putea sa functioneze destul de bine atunci când
oameni implicati, cum se întâmpla cu închisorile, au o atitudine cu precadere ostila
:ata de cei cu autoritate asupra lor si nu doresc sa se afle acolo unde se afla. Dar în
organizatiile în care managerii doresc ca si ceilalti sa coopereze cu ei în scopul
urmaririi comune a anumitor teluri, situatia este diferita. Prea multa supraveghere
directa duce la alienerea angajatilor, care au impresia ca li se refuza orice posibilitate
de implicare în munca pe care o desfasoara (Grint, 1991, Sabel, 1982).

Acesta este unul dintre principalele motive pentru care organizatiile fondate pe
baza principiilor formulate de catre Weber siFoucault, cum ar fi fabricile de mari
dimensiuni, cu linii de productie-asamblare si ierarhii rigide ale autoritatii, s-au
:onfruntat pâna la urma cu mari probleme. Muncitorii nu erau înclinati sa se dedice
:nuncii lor în asemenea decoruri; supravegherea continua era de fapt necesara
]entru a-i determina sa lucreze rezonabil, dar provoca resentimente si adversitate.

Oamenii s,unt predispusi de asemenea, sa Înfrunte un nivel prea ridicat al
supravegherii în cel de-al doilea sens mentionat de Foucault, colectarea de informatie
scrisa despre ei. Acesta a fost chiar unul dintre principalele motive care au dus la
destramarea societatilor comuniste în stilul celor sovietice. În aceste societati, oamenii
erau spionati cu regularitate de catre politia secreta sau de catre altii aflati în serviciul
ei, fie ei rude sau vecini. Guvernul detinea informatii detaliate despre cetatenii tarii
]entru a putea stopa de îndata orice opozitie împotriva dominatiei sale. Rezultatul
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era O forma de societate autoritarista din punct de vedere politic si, în ultima perioada,
ineficienta economic. Într-adevar, întreaga societate ajungea sa semene cu o uriasa
închisoare cu toate nemultumirile, conflictele si modurile de opozitie pe care le
genereaza închisorile, un sistem de care populatia s-a eliberat.

DEPASIREA BIROCRATIEI?

Multa vreme, în dezvoltarea societatilor occidentale s-a mentinut modelul lui
Weber, apropiat de cel al lui Foucault. Înactivitatile guvemamentale, administratia
spitalelor, universitati si organizatiile de afaceri, birocratia parea sa fie dominanta. Chiar
daca, asa cum a aratat Peter Blau, întotdeauna se dezvolta o selectie sociala infonnala
în cadrele birocratice si ea este în realitate cea care functioneaza, se parea ca viitorul
avea sa adevereasca anticipatiilelui Weber: o birocratizare constanta crescânda.

Birocratii înca mai exista în Occident, dar ideea lui Weber ca o ierarhizare clara
a autoritatii, având puterea si infonnatia concentrate la vârf, este singurul mod în
care se poate conduce o organizatie de mari dimensiuni, începe sa para arhaica.
Numeroase organizatii se restructureaza în asa fel încât sa devina mai putin si nu
mai mult ierarhizate. În acest proces, multe corporatii de afaceri din Occident urmeaza
asa-zisul "model japonez".

Modelul japonez

Se spune adesea ca succesul economic al Japoniei este datorat în principal
caracteristici lor distincte ale corporatiilor japoneze mari, care difera substantial de
majoritatea firmelor de afaceri din Occident. Companiile japoneze se deosebesc Îr.

mai multe privinte de caracteristicile pe care Weber le asocia cu birocratia:
• Luarea de decizii de jos în sus. Marile corporatii japoneze nu formeaza c

piramida a autoritatii, asa cum a trasat-o Weber, fiecare nivel fiind raspunzator
numai fata de cel aflat mai sus. Lucratorii de la nivelurile inferioare ale organizatie~
sunt consultati în legatura cu politicile pe care conducerea intentioneaza sa le
aplice si chiar cei mai importanti functionari se întâlnesc cu regularitate cu ei.

• Mai putina specializare. În organizatiile japoneze, angajatii sunt mult mai putiL
specializati decât omologiiJor din Occident. Sa luam exemplul lui Sugao, as:.
cum a fost descris de catre William Ouchi (1982). Sugao este un absolvent de
facultate care tocmai s-a angajat la Mitsubeni Bank din Tokio. El va detine I
firma o pozitie de asistent de manager, petrecându-si primul an învatând ~.
general cum functioneaza diferitele departamente ale bancii. Apoi va lucra într-c

sucursala locala un timp, în calitate de casier, dupa care va fi adus înapoi 1::.

sediul central al bancii pentru a învata despre finante comerciale. Apoi va f.
detasat din nou la o sucursala, unde se va ocupa cu împrumuturile. De acolo se
va întoarce probabil la sediul central, pentru a lucra la departamentul personal
Între timp vor fi trecut zece ani, iar Sugao va fi ajuns sef de sectie. Dar proces1.:~
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rotirii slujbelor nu se opreste aici. Se va muta din nou la o alta sucursala a bancii,
unde va avea de-a face probabil de asta-data cu fInantarea micilor întreprinzatori,
apoi se va întoarce la sediul central într-un alt post.
Când Sugao va ajunge la apogeul carierei sale, dupa aproximativ 30 de ani de la
începutul sau ca stagiar, va fI familiarizat deja cu toate sarcinile importante.
Prin contrast, un stagiar tipic în managementul bancar din America de aceeasi
vârsta se va specializa aproape cu siguranta de la bun început într-un anumit
domeniu bancar, unde va ramâne pâna la vârsta de pensionare.

• Siguranta postului. Marile corporatii din Japonia sunt obligate sa-si mentina
oameni, angajati pe viata: functionarul are o slujba garantata. Salariul si
responsabilitatea depind de vârsta - de perioada individului, lucrata la fIrma
respectiva - mai curând decât de o lupta competitiva pentru promovare.

• Orientarea catre lucrul în grup. La toate nivelele corporatiei, oamenii sunt
implicati în mici "echipe" de colaborare sau grupuri de lucru. Grupurile si nu
membrii individuali sunt evaluate ca performanta. Spre deosebire de omologii
lor occidentali, "statul de functiuni al organizatiei" din companiile japoneze 
hartile sistemului de autoritate - indica doar grupuri, nu pozitii individuale. Acest
lucru este important deoarece contrazice presupusa lege de fIer a oligarhiei.

• Contopirea muncii cu viata privata. În tabloul facut de Weber birocratiei,
exista o clara demarcatie între munca oamenilor din cadrul unei organizatii si
activitatile lor din afara ei. Acest lucru este de fapt adevarat pentru majoritatea
corporatiilor occidentale, în care relatia dintre fIrma si angajat este doar
economica. Spre deosebire de acestea, corporatiile japoneze se îngrijesc de
multe dintre nevoile angajatilor lor, pretinzând în schimb un nivel înalt al loialitatii
fata de firma. Angaj atii japonezi, începând cu lucratorii din pravalia de la parter
si pâna la functionarii din vârful cladirii poarta adesea uniforma companiei. Este
posibil sa se întâlneasca pentru a cânta "cântecul companiei" în fIecare dimineata
si iau parte cu regularitate la activitatile recreative organizate de catre corporatie,
la sfarsit de saptamâna. (Câteva corporatii occidentale, cum ar fi IBM si Apple,
au acum cântece ale companiei.) Lucratorii primesc beneficii materiale din
partea companiei, în plus fata de salariile lor. De exemplu, fIrma producatoare
de aparatura electrica Hitachi, studiata de catre Ronald Dore (1980), asigura
cazare pentru toti angajatii necasatoriti si aproape jumatate dintre angajatii barbati
casatoriti. Copiii acestora puteau benefIcia, pentru educatie, de împrumuturi din
partea companiei, care pot ajuta fInanciar si în cazul unor nunti sau înrnormântari.
Studiul efectuat asupra unor uzine conduse de japonezi în Marea Britanie si în

Statele Unite indica faptul ca luarea de decizii "de jos în sus" se dovedeste valabila
si în afara Japoniei. Lucratorii par sa raspunda pozitiv fata de nivelul mai înalt de
implicare pe care-l ofera aceste uzine (White si Trevor, 1983). Pare de aceea rezonabil
sa tragem concluzia ca modelul japonez ofera câteva lectii relevante pentru conceptul
weberian de birocratie. Organizatiile care se pot asemana cu tipul ideal al lui Weber
sunt probabil mult mai putin efIciente în realitate decât par, deoarece nu permit
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angajatilor de la nivelurile inferioare sa câstige sentimentul autonomiei fata de sarcinile
lor de lucru sau a implicarii în acestea.

înfatisând exemplul corporatiilorjaponeze, Ouchi (1979, 1982) sustinea ca exista
limite evidente ale ierarhiei birocratice, asa cum era definita· de Weber.
Suprabirocratizarea organizatiilor duce la "fisuri interne" în functionare din cauza
naturii lor rigide, inflexibile si lipsite de implicare. Formele de autoritate pe care
Ouchi le numeste elanuri - grupuri în care exista legaturi personale strânse între
membri - sunt mai eficiente decât tipurile de organizare birocratica. Grupurile de
lucru din firmele j aponeze sunt un exemplu, dar în interiorul organizatiilor occidentale
se dezvolta adesea si sisteme informale de tip clan.

INFLUENTA MARILOR CORPORATII.. , ,

Unele corporatii japoneze au avut un succes remarcabil pe piata mondiala, printre
care multe firme, cum ar fi Toyota, Sony sau Mitsubishi, care au devenit nume de
marca în Occident. Sa ne ocupam în continuare mai amanuntit de corporatiile
globale side companiile de afaceri pe scara mare. Sunt de obicei denumite corporatii
transnationale (sau multinationale).

Figura 11.2. - Totalul vânzarilor unora dintre cele mai mari companii
multinationale, fata de produsul national brut al unor tari, 1992
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Sursa: Comisia asupra Guvernarii globale, Dur Global Neighbourhood (Oxford University Pr.ess, 1995).
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Termenul "transnational" este preferabil, întmcât desemneaza companiile care
activeaza peste granitele nationale, mai curând decât pur si simplu în interiorul
unora sau al mai multor natiuni. O corporatie transnationala este o companie care
are uzine sau filiale în doua sau mai multe tari.

Cele mai mari companii transnationale sunt giganti ce, valoarea totala a vânzarilor
depasind produsul national bmt al multor tari (vezi fig. 11.2). Jumatate dintre cele o
suta de unitati economice printre cele mai mari din lume sunt azi nationale, în timp ce
cealalta jumatate sunt corporatii transnationale! Întinderea operatiilor acestor companii
este uluitoare. Primele 600 de companii mari transnationale detin mai mult de o
cincime din productia totala, industriala si agricola, în economia globala. Aproximativ
70 dintre aceste companii gigant asigura jumatate din totalul vânzarÎlor globale
iDicken, 1992). Veniturile primelor 200 de mari companii au crescut de zece ori de
la mijlocul anilor '70 pâna în anii '90. De-a lungul ultimilor 20 de ani, activitatile
companiilor transnationale au devenit tot mai globale; doar trei dintre cele mai mari
315 companii din lume în 1950 aveau fabrici de producere a pieselor în peste 20 de
tari, fata de peste 50 în prezent. Acestea constituie înca, o mica minoritate; majoritatea
companiilor transnationale au sucursale în doua pâna la cinci tari.

Figura 11.3. - Posesiuni ale primelor 100 de companii multinationale în functie
de tara de origine, 1992

Miliarde $ USA
O 250 500 750 1.000 1250 1.500

Statele unite

Japonia
Germania

Franta
Marea Britanie

Anglia-Olanda
Italia

Elvetia
Suedia
Olanda
Canada

Alte tari
Belgia

•• Proprietati în strainatate
I .. < , Proprietati interne

Sursa; UNCTAD, din The Economist, 24.06.1995.

80 dintre primele 200 de corporatii transnationale din lume au sediul în Statele
Unite si contribuie la putin peste jumatate din totalul vânzarilor. Participarea
companiilor americane a scazut totusi semnificativ din anii '60, perioada în care
companiile japoneze au avut o crestere spectaculoasa: în 1960 doar cinci companii
japoneze se aflau printre primele 200, fata de 28 în 1991. (Pentru tin tablou intemational
mai complet, vezi si fig. 11.3). Contrar credintei comune, cea mai mare parte a
investitiilor companiilor transnationale are loc în interiomllumii industrializate: trei
sferturi din toate investitiile straine directe se fac între tari industrializate. Cu toate, ,
acestea, implicarea companiilor transnationale în tarile Lumii a Treia este în curs de
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extindere, Brazilia, Mexicul si India detinând cele mai înalte niveluri ale investitii lor
straine începând cu 1970 cea mai rapida rata a cresterii investitiilor corporatiilor a
fost cea din tarile recent industrializate din Asia: Singapore, Hong Kong, Coreea de
Sud si Malaesia.

Extinderea corporatiilor transnationale

Extinderea corporatii lor transnationale din ultimii 3O de ani nu ar fi fost posibila
fara progresele dIn transporturi si comunlcatii. Calatoria cu avionul permite în prezent
oamenilor sa se deplaseze în jurul lumii cu o viteza care ar fi parut de neconceput
chiar cu doar o jumatate de secol în urma. Dezvoltarea unor cargoboturi extrem de
mari (supertrailere),împreuna cu cea a containerelor care pot fi transferate direct
dintr-un tip de transport într-altul, fac posibila transportarea rapida amateriei prime.

Tehnologiile comunicationale permit în prezent comunicarea aproape instantaneu
între parti opuse ale lumii. Satelitii au fost utilizati pentru telecomunicatii comerciale
înca din 1965, când primul satelit permite a desfasurarea a 240 de conversatii telefonice
simultan. Actualmente satelitii asigura 12.000 de conversatii simultane! Companiile
transnationale de mari dimensiuni au acum propriile lor sisteme de comunicatii prin

satelit. De exemplu, corporatia Mitsubishi are o retea masiva, prin intermediul careia
sunt transmise cinci milioane de cuvinte catre si de la sediul central din Tokio, în
fiecare zi.

Tipuri de corporatii transnationale

Corporatiile transnationale si-au asumat un rol tot mai important în economia
mondiala a secolulului XX. Ele au o importanta fundamentala în diviziunea
internationala a muncii - distributia mondiala a locurilor de munca. Asa cum
economiile nationale au devenit tot mai concentrate - dominate de un numar limitat

de companii foarte mari - la fel s-a întâmplat si cu economia mondiala. În cazul
Statelor Unite si a mai multor tari industrializate de marca, firmele care domina pe
plan national au totodata o prezenta internationala diversificata. Multe sectoare ale
productiei mondiale (cum ar fi agro-afacerile) sunt oligopolii, adica productia este
controlata de trei sau patru corporatii, care domina piata. De-a lungul ultimelor doua-trei
decenii, oligopoliile internationale s-au dezvoltat în productia de automobile,
microprocesoare, industria electronica si de alte bunuri de consum comercializate în
lumea întreaga.

H.V. Perlmutter împarte corporatiile transnationale în trei tipuri (vezi fig. 11.4).

Primul consta din corporatiile transnationale etnocentrice, în care politica
companiei este stabilita si, pe cât posibil, pusa în practica, de la sediul central din tara
de origine. Companiile si uzinele detinute de corporatia- mama peste tot în lume sunt
extensii culturale ale companiei initiale, iar practicile ei sunt standardizate la nivel
international. O a doua categorie este cea a corporatiilor transnationale
policentrice, în care sucursalele de peste Ocean sUnt conduse de catre firme locale
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Figura l1A. - Trei tipuri de companii transnationale

• Corporatii transnationa1e
etnocentrice (conducerea
puternic centralizata asu
pra birourilor de la mare
distanta)

..•. Corporatii transnationale
policentrice (conducerea
centrala stabileste liniile mari
de activitate a sucursalelor,

conduse de firme locale)

• Corporatii transnationale
geocentrice (structura de
management integrat global,
cu manageri care se depla
seaza dintr-o tara într-alta)

din fiecare tara. Sediul din tara sau tarile de origine a companiei principale stabileste
linii mari, în interiorul carora companiile locale îsi gireaza propriile afaceri. În ultimul
rând, corporatiile transnationale geocentrice, cu o structura manageriala
internationala. Sistemele lor manageriale sunt integrate pe o baza globala, iar managerii
din primul esalon sunt foarte mobili, deplasându-se dintr-o tara într-alta dupa necesitati
(Perlmutter,1972).

Dintre toate corporatiile transnationale, companiile japoneze tind sa fie cele mai
etnocentrice, dupa estimarile lui Perlmutter. Operarea lor la nivel mondial este de
obicei, strict controlata de catre corporatia~mama, uneori cu implicarea apropiata a
guvernului japonez. Ministerul Japonez al Comertului International si al Industriei
(MIT!) joaca un rol direct în supravegherea întreprinderilor straine stabilite pe teritoriul
japonez decât în cazul guvernelor occidentale. MIT! a produs o serie de planuri de
dezvoltare care a coordonatraspândirea peste ocean a firmelor japoneze în ultimele
doua decenii. Unul dintre tipurile distinctive japoneze de corporatii transnationale
consta din marile companii comerciale sau sogo shosha. Acestea sunt conglome
rate colosale care se preocupa în principal de finantarea si asigurarea comertului.
Ele ofera servicii financiare, organizatori ce si informationale altor companii.
Aproximativ jumatate din exporturile si importurile japoneze sunt intermediate prin
primele cele mai mâri zece sogo shosha. Unele, cum ar fi Mitsubishi, au de asemeni,
propriile lor interese bazate pe producerea de bunuri.
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Curente noi: redimensionarea si descentralizarea

În pofida succesului lor, schimbarea organizationala se accelereaza în rândL
companiilor care opereaza la nivel global. Exista diferente mari între corporatiile de
mari dimensiuni de la sfârsitul anilor '90 si cele de la începutul secolului. Asa cun:.

scria Robert Reich, vorbind despre corporatiile din Statele Unite:

Corporatia tipica americana nu mai planuieste si nu mai implementeaza productia
unor volume mari de bunuri si servicii; nu mai investeste Într-o varietate larga de
fabrici, masini, laboratoare, inventare si alte achizitii tangibile; nu mai foloseste
armate întregi de lucratori si manageri intennediari ... De fapt, corporatiatipica nici
nu mai este americana. Este tot mai mult doar o fatada, în spatele careia fac echipa
un manunchi de grupuri descentralizatesi subgrupmi care intra în contact continuu
cu unitati lucrative la fel de raspândite din lumea întreaga (Reich, 1992).

Compania globala care a fost cel mai radical descentralizata într-o perioada
scurta de timp este Asea Brown Boveri, una dintre cele mai mari tirme de inginerie
din lume. Venitul ei anual se ridica la peste 30 de miliarde $ USA. Ea a fost împartit&.
în 1.200 de organizatii diferite, legate între ele destul de slab. Presedintele ei, PerC}
Barvenik, spune: ,,,Crestem continuu dar si scadem continuu"; compania a disponibilizat
multi angajati în cursul acestui proces. Numarul de functionari de la sediul firmei din
Ziirich a fost redus de la 4.000 la mai putin de 200 (Naisbitt, 1995).

Un observator comenta: "În anul care urmeaza toate marile companii vor gasi
ca este din ce în ce mai greu sa concureze cu - si în general, vor avea performante
mai scazute decât - companiile mai mici, mai rapide, mai inovatoare. Ideea fixa ca
într-o economie globala uriasa corporatiile multinationale domina lumea afacerilor
este cât se poate de gresita. Cu cât economia mondiala devine mai mare si mai
deschisa, cu atât va fi mai dominata de companiile mici si mijlocii" (ibid., p. 47).

Organizatiile ca retele
Stan1ey Davis sustine ca firmele de afaceri, ca si alte organizatii, devin din ce în

ce mai mult retele, care implica luarea de decizii de jos în sus mai curând, decât
invers. Ele se comporta astfel ca raspuns la presiunile ce decurg din globalizare, o

. data cu structurile noi puternice ale schimbarii pe care le stimuleaza. Acolo unde
schimbarea devine mai profunda si mai rapida, birocratiile în stil weberian sunt prea
greoaie si prea întepenite în procedurile lor fixe pentru a se putea acomoda rapid.
Asa cum spune Davis:

Fie ca organizatiilese micsoreazaca urmarea redimensionarii,crescprin aliantesau
ramân la aceleasi dimensiuni, ele îsi reorganizeaza totusi spatiul interior. Atunci
când divizezi un întreg în parti, spatiul dintre parti este cel care le uneste. Spatiul
este intangibil, iar intangibilitatea este din ce în ce mai evidenta atât în economia
noua cât si în noile ei organizatii.Imaginea industrialaa structurii,de exemplu, este
arhitectura de tip malaxor a cladirilor.Imaginea structurii în economia noua este
însa mai asemanatoare cu constructia atomilor, alcatuiti din energie si informatie,
nu din otel (Davis, 1988),

Reducerea timpului este cheia reorganizarii activitatilor în spatiu. Într-o piata
globala, finnele se afla sub presiune din partea clientilor pentru a livra cât se poate
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de rapid, iar clientul poate fi chiar la capatul celalalt al globului. Sistemul de productie
numit ,just in time", initiat de Taiichi Ohno de la Toyota, a fost adoptat de catre
multe organizatii de afaceri din afara Japoniei. Se numeste ,just in time" fiindca
materialele ajung la fabrica doar cu putin timp înainte, de a fi folosite. De aceea nu
este nevoie ca ele sa fie depozitate într-un spatiu de productie o perioada mai înde
lungata. În esenta, productia ,just in time" înseamna integrarea tuturor elementelor
Într-un proces de productie - incluzând aici implicarea conducerii de la vârf-pentru
a reduce din operatiile superflue care duc la pierderi de timpJl Blackbum, 1990).

Corporatiile europene si americane au încercat în ultima vreme sa adopte unele
dintre aceste practici. Michael Hammer si James Champy (1993) dau un exemplu
de la IBM Credit Corporation, o sucursala a IBM. Pâna de curând, cererile de
credite erau rezolvate într-o serie de etape, fiecare îqdeplinita ca o sarcina specializata
separata. Cu alte cuvinte, compania era o birocratie în sensul dat de Weber. Procesul
luarii de decizii în legatura cu acordarea de credite dura în medie cam sapte zile, dar
uneori putea necesita o perioada de pâna la doua saptamâni. Între timp, unii dintre
solicitantii de credite preferau alte locuri.

Pentru a vedea daca aceasta situatie putea fi simplificata si redusa, un grup de
consultanti manageriali au înaintat ei însisi o cerere de finantare, cu care au parcurs
toate etapele procesului de autorizare. Persoanelof din fiecare birou li s-a cerut sa
rrateze cererea lor asa cum ar fi facut-o de obicei, doar sa o faca imediat, sa nu o
adauge la teancut de hârtii de pe masa lor. Consultantii au descoperit ca mlillca reala
dura cu totul doar 90 de minute. Restul- cea mai mare parte a celor sapte zile - era
ocupat de înaintarea cererii de la un departament la altul.

Întregul proces necesita o. schimbare pentru a îmbunatati eficienta, nu doar
pasii individuali. Specialistii din fiecare birou au fost înlocuitj cu functionari cu atributii
generale care puteau urmari procesul de creditare de la început pâna la sfârsit.
Rezultatul a fost extraordinar. Circuitul de sapte zile a fost redus la patru ore si era
nevoie de mai putine persoane decât pentru modelul vechi, anevoios.

REORGANIZAREA TEHNOLOGIILOR SI A
ORGANIZATHLORMODE~~E,
Organizatiile din societatile moderne se preocupa de o reorganizarea spatiului si

:impului. Astazi, tehnologia informatiei si comunicatiile electronice fac posibila trans
~enderea spatiului si controlul timpului în moduri necunoscute chiar în trecutul relativ
:.propiat. Faptul ca informatii complexe, stocate în computere, pot fi transmise instan
,aneu în jurul lumii, modifica unele aspecte ale vietii noastre. Procesele de globalizare
~aresunt atât produsele cât sÎ forta motrice din spatele acestor tehnologii, contribuie
:leasemenea, la schimbarea formei multor organizatii. Aceasta este îndeosebi adevarat
;Jentru corporatiile de afaceri, care trebuie sa concureze Între ele pe piata mondiala.

Organizatiile trebuie sa aiba un loc, nu-i asa? Este exact ceea ce gândea Foucault.
intr-un anurn~ sens, opinia sa este valabila. Zona de afaceri dintr-un mare oras, cu
sirul ei impunator de cladiri care se înalta spre cer, constituie o marturie a acestui
3.devar.Aceste cladiri, care gazduiesc birourile conducerii si personalului marilor
~orporatii, banci si asezaminte financiare, tind sa se concentreze pe arii restrânse.
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Dar în acelasi timp, organizatiile mari de azi se afla "nicaieri". Ele constau din
multe grupuri si indivizi dispersati, care alcatuiesc grupuri de oameni lucrând împreuna
în acelasi spatiu fizic al cladirii cu birouri. Aceasta se întâmpla piUtial datorita usurintei
cu care comunica azi oamenii între ei, instantaneu pe tot globul, o trasatura care va
fi dezvoltata în continuare de retelele informationale. O alta cauza este si cresterea
constanta a importantei informatiei, mai curând decât a bunurilor fizice, în structurarea, , .
existentei noastre sociale.

Locurile fizice si bunurile nu au posibilitatea de a ocupa acelasi spatiu, dar
locurile fizice si informatia pot produce o serie de impulsuri electronice. Astfel ca
organizatiile nu suht atât de constrânse "sa fie" undeva în aceeasi masura ca mai
înainte. Unde se afla, de exemplu, Bursa de marfuri? În centrul Londrei, acolo unde
comerciantii se agita într-o încapere schimbând între ei diferite "hârtii"? Toate acestea
au luat sfârsit. Bursa de marfuri nu mai este, ca pietele de altadata, un loc fizic
pentru cumpararea de marfuri en gros si de actiuni. S-ar putea spune ca ea se afla
peste tot si nicaieri. Bursa de marfuri consta dintr-un numar mare de dealeri,
majoritatea lucrând pe computer în birouri si decoruri diferite, si care sunt într-un
continuu contact direct traversând lumea, cu omologii lor din New York, Paris, Tokia
si Frankfurt. Corporatia de mari dimensiuni este din ce în ce mai putin o mare
afacere decât o "retea de întreprinderi" - o organizatie centrala care concentreaza
laolalta firme mici. IBM, de exemplu, care îsi pazea cu strictete mai înainte auto
suficienta, s-a asociat în anii '80 si începutul anilor' 90 cu câteva duzini de companii
cu sediul în SUA si peste 80 de firme cu sediul în strainatate, pentru a împarti
planificarea strategica si a depasi împreuna problemelor legate de productie.

Unele corporatii ramân puternic birocratice si centrate într-o anumita tara.
Majoritatea însa nu mai sunt atât de clar localizate undeva anume. Vechea corporatie
transnationala îsi desfasoara activitatea mai mult de la sediul central, iar unitatile ei de
productie si sucursalele de peste ocean erau controlate de acolo. Astazi, o data cu
transformarea spatiului si timpului mentionata mai sus, grupuri situate în orice parte a
lumii pot conlucra cu altele,prin intermediul telecomunicatiilor si a computerului. Natiuillle
înca mai încearca sa influenteze fluxul informatiei, 'al resurselor si al banilor dincolo de
granitele lor. Dar tehnologiile comunicationale moderne fac ca acest lucru sa fie tot
mai dificil, daca nu imposibil. Cunostintele si fmantele pot fi transferate pe glob sub
forma de impulsuri electronice care se deplaseaza cu viteza luminii.

CONCLuzn

Retelele, care implica o mare cantitate de luare de decizii de jos în sus, sunt
oare calea catre viitor, care ne îndeparteaza cu totul de opiniile cele mai pesimiste
ale lui Weber? Unii cred ca da, dar trebuie sa fim totusi prudenti în exprimarea
opiniilor. Sistemele birocratice sunt mai fluide în interior decât îsi închipuia Weber si
sunt tot mai amenintate de alte forme de organizare, mai putin ierarhice. Dar probabil
ca nu vor disparea cu totul, asemeni dinozaurilor. În viitorul apropiat, se pare ca va
exista o permanentizare între tendintele catre marile dimensiuni, impersonalitate si
organizarea ierarhica, pe de-o parte, si influentele opuse, pe de-alta ..
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REZUMAT

o Organizatiile joaca un rol central în viata noastra, în prezent. Organizatia poate fi
definita drept o asociatie de oameni, de mari dimensiuni, alcatuita cu scopul de a
îndeplini anumite obiective. Printre exemplele de organizatii se numara corporatiile
de afaceri, agentiile guvernamentale, scolile, universitatile, spitalele si închisorile.8Toate organizatiile moderne sunt în oarecare masura birocratice prin natura lor.
Birocratia implica o clara determinare a ierarhiei autoritatii; reguli scrise care
guverneaza conduita functionarilor oficiali (cei care muncesc cu norma întreaga
pentru un salariu); si o separare între sarcinile functionarilor în interiorul
organizatiei si viata din afara ei. Membrii organizatiei nu sunt posesorii resurselor
materiale cu care lucreaza. Max Weber sustinea ca democratia moderna este
un mijloc foarte eficient de organizare a unor mari mase de oameni, care ofera
siguranta ca deciziile sunt luate dupa criterii comune.

@) Retelele informale tind sa se dezvolte la toate nivelurile, atât în interiorul cât si
între organizatii. Studiul acestor legaturi informale este la fel de important ca si
caracteristicile formale asupra carora se concentra Weber.e Lucrarile lui Weber si Michels identifica o tensiune între birocratie si democratie.
Pe de-o parte, procesele de lunga durata ale centralizarii si luarii de decizii sunt
asociate cu dezvoltarea societatilor moderne. Pe de-alta, una dintre trasaturile
cele mai importante ale ultimelor doua secole a fost presiunea crescânda catre
obtinerea democratiei. Cele doua curente se afla în pozitie conflictuala, nici
unul dintre ele nefiind dominant.

o Decorul fizic al organizatiilor influenteaza puternic trasaturile lor sociale.
Arhitectura organizatiilor moderne este strâns legata de supraveghere, ca mijloc
de asigurare a obedientei fata de detinatorii autoritatii. Supravegherea se refera
la supervizarea activitatii oamenilor, cât si la tinerea de dosare si fise despre ei.

o Corporatiile japoneze difera semnificativ de majoritatea companiilor occidentale,
în ce priveste caracteristicile lor ca organizatii. Lucratorii de la nivelurile inferioare
sunt des consultati de catre personalul managerial; salariul ca si responsabilitatea,
sunt legate de vârsta si experienta; iar grupurile, mai curând decât indivizii, sunt
evaluate ca performanta. Desi nu s-a putut demonstra ca toate acestea explica
de ce performantele economice ale Japoniei le-au depasit pe acelea ale majoritatii
tarilor occidentale, unele firme din Occident au adoptat unele aspecte ale
sistemului de management japonez în ultimii ani.

G Marile corporatii de afaceri domina în economiile capitaliste moderne. Când o
corporatie s,eafla într-o pozitie de comanda într-o anumita industrie, avem de-a
face cu un monopol. Cel mai comun tip este oligopolia, în care un grup restrâns de
mari corporatii controleaza o anumita industrie. O data cu globalizarea economiei,
majoritatea marilor corporatii au devenit transnationale sau companii multinationale .
.Ele opereaza în afara granitelor nationale, în doua sau mai multe tari.

6) Marile corporatii de afaceri au început sa se restructureze în ultimii ani. Ca rezultat
al "redimensionarii" - împartirea personalului prin reorganizare interna - ele devin
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tot mai simple si mai putin birocratice. Multe din ele au devenit retele relaxate
de grupuri, mai degraba decât ierarhii 'birocratice în sensul dat de Weber.

o Aproape cu siguranta, organizatiile birocratice nu vor disparea, ci vor coexista
cu alte tipuri de organizatii si grupuri.

di) Toate organizatiile moderne depind de specializarea cunostintelor si de transmiterea
informatiei. Profesionalizarea, împreuna cu folosirea sporita a tehnologiilor
informationale, pot duce la o crestere generala a flexibilitatii organizatiilor. Impactul
acestor schimbari - în orice caz, pâna acum - a fost adesea exagerat.
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12. MUNCA SI VIATA ECONOMICA~ ,
CONCEPTE DE BAZA

MUNCA PLATITA SI MUNCA
NEPL~TITA
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CONFLICTUL DIN INDUSTRIE
Dezvoltarea sindicatelor. De ce

anume exista sindicatele 8 Evolutii
recente • Grevele
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Femeile si locul de munca:
perspectiva istorica. Inegalitati la
locul de munca., Munca în

gospodarie

SOMAJUL
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CONCEPTE DE BAZA

Pentru cei mai multi dintre noi, munca ocupa o parte ampla a vietii noastre, decât
oricare alt tip de activitate. Deseori asociem notiune a de munca cu corvoada - cu o
serie de sarcini pe care vrem sa le minimalizam si, daca se poate, de care sa ne
debarasam complet. E posibil sa aveti în minte exact acest gând atunci când începeti
sa cititi acest capitol! Este oare aceasta atitudinea majoritatii oamenilor fata de
munca lor, iar daca este asa, care sa fie motivul? Vom încerca sa aflam în paginile
urmatoare.

Munca prezinta mai multe avantaje decât corvoada, altminteri oamenii nu s-ar
simti atât de descurajati si de dezorientati atunci când devin someri. Cum v-ati simti
daca ati crede ca nu veti mai obtine niciodata o slujba? În societatile moderne, a
avea o slujba este un lucru important în vederea stimei fata de propria persoana.
Chiar atunci când conditiile de munca sunt relativ neplacute, iar sarcinile de serviciu
plictisitoare, munca are tendinta de a fi un element structurant în alcatuirea psihologica
a oamenilor si reprezinta ciclul activitatilor lor zilnice. Sunt relevantt:: aici mai multe
caracteristici ale muncii.

• Bani - salariul constituie principala sursa de care depind multi oameni pentru
a-si satisface nevoile materiale. Fara un astfel de venit, temerile referitoare la
existenta au tendinta de a se multiplica.

• Nivel de activitate - munca deseori ofera o baza pentru dobândit"ea siexersarea
calificari lor si a competentelor. Chiar si atunci când munca este de rutina, ea
ofera un mediu structurat în cadrul caruia energiile personale pot fi absorbite.
Fara ea, oportunitati le de a exersa atari calificari si competente se pot restrânge.

• Varietate - munca ofera acces la contcxtele care contrasteaza cu cadrul do

mestic. În mediul de la locul de munca, chiar si atunci când sarcinile sunt relativ
plicticoase, indivizii au posibilitatea de a realiza ceva deosebit fata de activitatile
de acasa.

• Structura temporala - pentru oamenii care sunt angajati, ziua de obicei este
organizata în jurul programului de lucru. Desi acest fapt poate fi câteodata un
lucru dificil, ofera un sentiment al directiei în activitatile zilnice. Cei (,:arenu au
o slujba, considera plictiseala ca fiind o problema majora si dezvolta un senti
ment'de apatie în privinta timpului. Asadupa cum remarca un somer: "Acum
timpul nu mai conteaza asa de mult ca în trecut". Avem atât de mult timp"
(Fryer si Mc Kenna, 1987).

• Contacte sociale - cadrul de la locul de munca deseori ofera legaturi de
prietenie si ocazii de a pmiicipa la activitati comune cu ceilalti. Separat fiind de
cadrul oferit de slujba, cercul de posibili prieteni si cunostinte ale individului are
sansa de a restrânge.
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• Identitate personala - de obicei munca este pretuita datorita sentimentului
de identitate sociala pe care o ofera. Îndeosebi pentru barbati stima fata de
propria persoana este strâns legata de contributia economica pe care o aduc la
întretinerea familiei.
Pe fundalul acestei formidabile liste, nu este greu de vazut din ce motiv lipsa

unei slujbe poate submina încrederea indivizilor în valoarea lor sociala.

MUNCA PLATITA SI MUNCA NE PLATITA

Deseori avem tendinta de a ne gândi la munca, asa dupa cum implica notiune a
de a "nu avea de munca", ca la echivalentul unei slujbe platite, dar în realitate acest
lucru reprezinta un punct de vedere simplificat. Munca rieplatita (cum ar fi repararea
propriei masini sau treburile casnice) detin o mare pondere în activitatile din viata
multor oameni. Numeroase tipuri de munca nu sunt în conformitate cu categoriile
obisnuite de angajare platita. O mare pmie din munca depusa în cadrul economiei
neoficiale, de exemplu, nu este înregistrata Într-o modalitate directa în statisticile
oficiale referitoare la angajarea în munca. Tennenul de economie neojiciala se
refera la tranzactiile din afara sferei de angajare obisnuita în câmpul muncii,
complicând uneori plata pentru serviciile oferite, dar implicând deseori si schimbul
curent de bunuri sau servicii.

Cineva care vine sa repare televizorul poate fi platit în bani, fara vreo chitanta
sau fara înregistrarea detaliilor respectivei reparatii. Oamenii pot oferi prietenilor în
dar sau în schimbul altor servicii bunuri "ieftine" - adica furate. Economia neoficiala

include nu numai tranzactii "ascunse" cu bani lichizi, ci si multe forme de
autoaprovizionare pe care oamenii le practica înauntrul si în afara casei. Activitatile
de bricolaj, aparatele electrocasnice si uneltele de gospodarie, de exemplu, ofera
bunuri si servicii care altminteri ar fi fost cumparate (Gershuny si Miles, 1983).

Treburile gospodaresti, care în mod traditional au fost facute în principal de
femei, de obicei nu sunt platite. Dar acestea reprezinta munca, deseori foarte grea si
obositoare. Munca voluntara, pentru organizatiile de caritate, are un rol social
impOliant. A avea o munca platita este un lucru important pentru motivele enume
rate mai sus - dar categoria "muncii" este mult mai larga.
~ Putem defini MUNCA, platita sau neplatita ca reprezentând îndeplinirea

serviciilor care soli cita cheltuirea unor bunuri si servicii care raspund necesitatilor
umane. O ocupatie, sau slujba, reprezinta munca depusa în schimbul unui salariu
platit cu regularitate. În toate societatile, munca reprezinta baza ECONOMIEI.
Sistemul economic consta din institutii care au grija de productia si distributia
bunurilor si a serviciilor.

În acest capitol, vom analiza natura muncii în societatile modeme si vom mentiona
schimbarile majore care afecteaza viata economica în prezent. Munca face
întotdeauna parte din sistemul economic în ansamblu. În societatile modeme, acest
sistem depinde de productia industriala. Asa dupa cum s-a subliniat în alte parti
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ale acestei lucrari, industria moderna difera într-o maniera fundamentala de sistemele

premoderne de productie, care se bazau mai presus de orice pe agricultura.
Majoritatea oamenilor lucrau pamântul sau înglijeau vitele. Prin contrast, în societatile
moderne, doar un mic procent în populatie lucreaza în agricultura, iar cultivarea
pamântului a devenit industrializata - este efectuata în mare masura prin metode
mecanice, nu manual.

Industria moderna este ea însasi în schimbare tot timpul- schimba1ile tehnologice
reprezinta una dintre principalele ei caracteristici. Tehnologia se refera la cuplarea
stiintei la mecanisme pentru a se dobândi o eficacitate mai mare a productiei: natura
productiei industriale se schimba de asemeni, în raport cu influentele sociale si

economice mai ample. În acest capitol, ne concentram atentia atât asupra schimbarii
tehnologice, cât si a celei economice, aratând modul în care acestea transforma în
prezent industria.

Pentru început, ne îndreptam atentia asupra muncii platite - munca în mediile
industriale. Vom vedea schimbarile în procesele de productie din industrie si felul în
care au afectat ele slujbele. Productia industriala nu este întotdeauna o afacere
arn10nioasa; În sectiunile urn1atoare, vom descrie originile contlictului industrial,
concentrându-ne asupra impactului grevelor. Apoi vom analiza rolul femeilor în
industrie. Acum sunt angajate mult mai multe femei decât în trecut, si vom urmari
cauzele si urmarile acestui fenomen. Înpartea finala a capitolului, vom studia somajul
si vom pune întrebarea: care este viitorul muncii?

Începem prin a analiza modelele schimbatoare ale productiei industriale moderne.

DIVIZIUNE A MUNCII SI DEPENDENTA ECONOMICA

:> Una dintre cele mai distincte caracteristici ale sistemului economic din societatile
moderne o reprezinta existenta unei DIVIZIUNI A MUNCII extrem de complexe:
munca s-a divizat într-u numar enonn de preocupari, în care se specializeaza oamenii.

În societatile traditionale, munca neagricola necesita stapânirea unui mestesug.
Aptitudinile mestesugaresti erau deprinse de-a lungul unei îndelungate perioade de
ucenicie, iar muncitorul efectua în mod normal toate etapele procesului de productie
de la început la sfârsit. De exemplu, un fierar care confectiona un plug forja fierul, îi
dadea forma, si asambla unealta. O data cu aparitia productiei industriale l11oderne,
cea'mai mare parte a mestesugarilor au disparut complet, fiind înlocuita de aptitudini
care fac parte "din procesele de productie Ia scara mai mare. Un electrici an care
lucreaza azi într-un mediu industrial, de exemplu, poate inspecta sau repara doar
câteva parti ale unui tip de masina; alti oameni competenti se vor ocupa de alte parti
si de alte masini.

Contrastul în privinta diviziunii muncii dintre societatile traditionale si cele moderne
este cu adevarat extraordinar. Chiar si în cele mai mari societati traditionale, de
obicei, nu existau mai mult de 20-30 de mestesuguri majore, împreuna cu ocupatii
atât de specializate precum cele de soldat, negustor si preot. Într-un sistem industrial
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::nodem, exista literalmente mii de ocupatii distincte. Recensamântul din Marea
Britanie cuprinde aproximativ 20.000 de slujbe distincte în economie. În comunitati le .
~raditionale, maj6ritatea populatiei lucra în cadrul fermelor si erau autosuficienti din
?unct de vedere economic. Îsi produceau propria hrana, propriile haine si alte produse
:iecesare vietii. Prin contrast, una dintre caracteristicile importante ale societatilor
:l1odeme este expansiunea enorma a interdependentei economice. Noi cu totii
suntem dependenti de un numar imens de alti lucratOli - care în prezent sunt raspânditi
'n toata lumea - pentru produsele si serviciile care ne mentin existenta. Cu putine
o:xceptii,marea majoritate a oamenilor din societatile modeme nu produc hrana pe
::areo consuma, locuintele în care traiesc sau bunurile materiale de care se folosesc.

Taylorismul si fordismul

Cu aproape doua secole în urma, Adam Smith, unul dintre întemeietorii economiei
:nodeme, identifica avantajele pe care le ofera din punct de vedere al productivitatii
sporite - diviziunea muncii. Lucrarea sa celebra., The Wealth ~fNations* , începe
:u o descriere a diviziunii muncii într-o fabrica de produs ace. Prin fragmentarea
sarcinii unui muncitor într-un numar de operatii simple, zece muncitori care efectueaza
munci specializate în colaborare unii cu altii, pot produce în colectiv 48.000 de ace
zilnic. Asadar, rata productivitatii pe cap de muncitor a crescut de la 20 la 4.800 de
ace, fiecare operator specializat producând de 240 de ori mai mult decât daca ar
:ucra individual.

Dupa mai bine de un secol, aceste idei au cunoscut cea mai dezvoltata expresie
a lor, în scrierile lui Frederick Winslow Taylor, consultant de management, american.
Abordarea de catre Taylor a ceea ce el denumea management stiintific implica
studiul detailat al proceselor industriale pentru a le fragmenta în operatii simple care
?ot fi cronometrate si organizate precis. Taylorismul, dupa cum esete denumit si
::unoscut managementul stiintific, nu era doar un studiu academic. Era un sistem de
productie menit sa maximizeze produsul industrial, si avea un impact larg asupra
organizarii productiei industriale si a tehnologiei.

Taylor era preocupat de îmbunatatirea eficientei industriale, dar acorda o mica
atentie rezultatelor acestei eficiente. Productia de masa necesita piete de masa, iar
industriasul Henry Ford a fost unul dintre primii care si-a dat seama de aceasta
legatura existenta. Fordismul, o extensie a principiilor lui Taylor de management
stiintific, reprezinta numele folosit pentru a denumi sistemul de productie în masa
legat de cultivarea pietelor de masa. Ford a proiectat prima sa fabrica de automobile
de la Highland Park, Michigan, în 1908 pentru a realiza doar un singur produs 
Fordul Model T - prin aceasta permitând introducerea unor scule si masini
specializate, menite sa faca operatiile mai rapide, mai precise, mai simple. Una
dintre cele mai semnificative inovatii ale lui Ford a constituit-o construirea unei linii
de montaj mobile, despre care se spunea ca ar fi fost inspirata de abatoarele din

* Bogatia natiunilor (n.t.).
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Chicago, în care animalele erau desfacute bucata cu bucata pe o linie mobila. Fiecaru:
muncitor de lalinia de asamblare a lui Ford îi revenea o sarcina specializata, cum a::
fi fixarea mânerelor de la portierele de pe partea stânga, pe masura ce carcasele
vehicolelor mergeau pe banda rulanta. În 1929, când a încetat producerea Modelului T.
fusesera produse peste 14 milioane de automobile.

Limitele fordismului si ale taylorismului

S-a crezut ca, fordismul reprezenta viitorul probabil al productiei industriale Îl:
ansamblu. S-a dovedit ulterior ca nu era cazul. Sistemul poate fi aplicat doar îL
industrie, cum ar fi industria constructoare de automobile, care produce produse
standardizate pentru piete largi de desfacere. A pune în functiune linii de productie
mecanizate este extrem de costisitor, iar în clipa în care a fost initiat un sis ten:
fordist, el este destul de rigid; pentru modificarea unui produs, de exemplu, e nevoie
de o reinvestitie substantiala. Productia fordista este usor de copiat daca sunt
disponibile suficiente fonduri pentru functionarea unei fabrici. Dar finnelor din tarile
în care forta de munca este scumpa le este dificil sa intre în competitie cu cele în
care salariile sunt mai scazute. Acesta a fost unul dintre factorii care au condus la

început la ascensiunea industriei de automobile din Japonia (desi nivelurile salariale
ale japonezilor nu mai sunt scazute) si, mai recent, din Coreea de Sud.

Sistemele de trust la scara mica si cele la scara mare

Fordismul si taylorismul reprezinta ceea ce anumiti sociologi ai industriei
denumesc sisteme de trust la scara mica. Slujbele sunt organizate de catre
conducere si sunt încredintate unor masinarii. Cei care îndeplinesc sarcinile de munca
sunt supravegheatiîndeaproape si beneficiaza de o mica autonomie de actiune. Cu
toate ca exista multe posturi în trusturile la scara mica, nivelul lipsei de satisfactie a
muncitorilor si al absenteismului este ridicat, iar conflictul industrial este unul obisnuit.
Sistemul de trust la scara mare este cel în care muncitorilor li se permite sa
controleze ritmul, ba chiar si continutul activitatii lor, în cadrul unor linii calauzitoare
de ansamblu. Atari sisteme sunt, de obicei, concentrate la nivelurile superioare ale

.organizatiilor industriale.
De la începuturile anilor 1970 si pâna în prezent, finne din Europa Occidentala,

Statele Unite si Japonia au experimentat alternative ale sistemelor de trust la scara
mica. Acestea includ liniile de ansamblare automatizate si productie de grup, în care
un grup îndeplineste un rol recunoscut în influentarea naturii sarcinii demunca. Vom
analiza aceste strategii pe rând.

Automatizarea

Conceptul de automatizare, sau masinarii programabile, a fost introdus pe la
jumatatea secolului al XIX-lea, atunci când Christopher Spencer, un american, a
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-=yentatAutomat-ul, un strung programabil care executa suruburi, piulite si roti dintate.
:=: ina acum, automatizarea a cuprins relativ putine industrii, dar o data cu progresele
=: proiectarea robotilor industriali, impactul sau cu siguranta va deveni mai mare.
~.0botul este un mecanism automat care poate realiza functiuni efectuate de obicei
:.~ lucratori umani. Termenul a fost inventat acum aproximativ 50 de ani de
:.~amaturgul Karel Capek, din cuvântul cehesc robota, munca fortata.

Robotii au fost introdusi la început în industrie în anumite cantitati în 1946, când
::.fost inventat un mecanism care regla în mod automat masinariile în industria
:Jnstructoare de masini. Însa,robotii mai complecsi si-au facut aparitia doar o data
:u dezvoltarea microprocesoarelor - în principiu, începând cu anii 1970. Primul

:Jbot controlat de un minicomputer a fost realizat în 1974 de catre Cincinatti Milason.
=~prezent, robotii pot executa numeroase sarcini, cum ar fi sudura, vopsitul, ridicarea
'i transportul unor componente. Unii roboti pot distinge anumite parti prin atingere,
~, vreme ce altii pot detecta un anumit grup de obiecte pe care le vizualizeaza. Asa
:upa cum au subliniat Robert Ayres si Steven Miller:

Nu exista muncitor mai devotat si mai infatigabil decât robotul. Ei pot repeta o
operatiune precum sudura în puncte sau vopsitul prin pulverizare fara greseala
într-o varietate de locuri de munca si pot fi reprogramati rapid sa efectueze sarcini

complet noi ... În urmatorii ani, ne putem astepta sa vedem multi roboti industriali
instalati în programe de computer în fabrici. Robotii vor aproviziona cu piese de
prelucrat grupuri de mecanisme automate, care pot fi serializate pentru a alcatui un
sistem de productie automata controlat de microprocesoare. (Ayres si Miller, 1985).

Majoritatea robotilor folositi în industrie pe glob se gasesc în productia de auto-
::lobile. Utilitatea robotilor în productie pâna în acest moment este relativ limitata,
Jentru ca abilitatea lor de a recunoaste diferite obiecte si de a manipula forme
:iificile continua sa se afle la un nivel rudimentar. Totusi, este sigur ca productia
J.utomatizata se va raspândi mai rapid în anii urmatori; robotii devin mai sofisticati,
:ar costurile lor scad.

Productia de grup

Productia de grup, grupurile de munca în colaborare la locul liniei de asamblare,
Zi fost uneori folosita împreuna cu automatizarea ca modalitate de reorganizare a
:nuncii. Ideea, care sta la baza, este aceea de a spori motivatia lucratorului, permitând
'emorgrupuri de muncitori sa colaboreze în procesele de productie, iar nu unui muncitor
sa i se impuna sa petreaca toata ziua îndeplinind o singura sarcina repetitiva, cum ar
:fi strângere a suruburi lor la mânerele portierei unui automobil.

Un exemplu de productie de grup îl reprezinta cercurile de calitate (QCs), grupuri
de 5-20 de muncitori care se întâlnesc pennanent pentru a studia si rezolva problemele
de productie. Lucratorii care fac parte din QCs unneaza cursurile suplimentare de
perfectionare, care le dau posibilitatea de a contribui cu cunostinte tehnice la discutarea
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aspectelor de productie. QCs-urile au fost initiate, în Statele Unite, preluate de n·.~
multe companiijaponeze, apoi repopularizate în Occident în anii '80. Ele reprezic~
o îndepartare de la tezele taylorismului, pentru ca recunosc faptul ca muncitor
poseda cunostintele necesare pentru a contribui la definirea si metodica sarcinilor;:
care le îndeplinesc.

Productia flexibila

Una dintre cele mai importante schimbari în procesele de productie mondiala :
ultimii ani a constituit-o introducerea proiectarii asistate pe ca1culat~r. În vreme~:
taylorismul si fordismul au avut succes în producerea unor produse de masa (car:
erau produse la fel) pentru piete de desfacere, ele erau complet incapabile sa produc ~
cantitati mici de produse executate special pentru un singur client. Proiectarile asista::
pe computer, cuplate cu alte tipuri de tehnologie bazatape computer, au modific::.:
aceasta situatie într-o maniera radicala. Stanley Davis vorbeste despre aparitL
"personalizarii de masa": noile tehnologii permit productia la scara mare a atticolelcc
destinate unor anumiti clienti. Pe o linie de asamblare traditionala pot fi produse cine

mii de camasi pe zi. Acum este posibila producerea fiecarei camasi într-un timp L:
fel de scurt ca si cel de executare a cinci mii de camasi identice, fara un cos~
suplimentar {Davis, 1988).

Înainte de aparitia proiectariiasistate pe computer, japonezii aU fost cei care aL

denumit productie flexibila. Prin introducerea sistemelor de productie care diferE.
aproape în orice privinta de sistemul de productie de masa lansat de Henry Ford 1::.
Detroit, producatorii de automobile japoneze au fost capabili sa realizeze o crestere

. remarcabila în vânzarile globale de la mijlocul anilor '70 la începutul anilor '9C

(Dertouzos, 1989). Japonezii au pus accent pe crearea unei forte calificate de munca
si pe modalitati le de crestere a ritmului în care sunt introdusesi desfacute pe piata
noile produse proiectate.

Schimbari care necesitau pâna la.24 de ore în fabricile de automobile din
Europa sau America la începutul anilor' 80 puteau fi efectuate în cinci minute în
fabricile japoneze. Scopul îl reprezenta calitatea perfecta initiala, care facea inutile
îmbunatatirile ulterioare. Productia de grup a fost adusa la un înalt nivel; echipele
de lucru integrate erau alcatuite din montatori, muncitori si furnizori. Prin intermediul
acestor tehnici, proiectantii puteau lucra dupa un ciclu (timpul necesar din momentul
în care este conceput initial un nou model pâna în momentul în care ultimul

automobil iese de pe linia de productie) de 7,5 ~ni. Prin contrast, proiectantii
europeni si americani lucrau pâna nu demult dupa un ciclu între 13-15 ani. Acum
ei au recuperat decalajul în mare masura, încercând sa copieze practicile japoneze.
Totusi, Lester Thurow tacând referire la SUA, afirma: "Cele mai bune fabrici
americane nu sunt atât de bune ca si cele mai bune fabrici japoneze, iar cele mai
slabe fabrici americane sunt cu mult mai slabe decât cele mai slabe fabrici japoneze"
(Thurow, 1993).
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TENDINTE ÎN SISTEMUL OCUPATIONAL, ,

Sistemul ocupational din toate tarile industrializate s-a schimbat substantial
~'lpaînceputul acestui secol. În 1990, peste trei sferturi din populatia angajata, efectua
-:mncimanuale (de tip gulere albastre). Aproximativ 28% dintre acestia erau muncitori
::llificati, 35% semi-oalificati si 10% necalificati. Slujbele de tip gulere albe si de
c'(perti erau relativ putine. Lajumatatea secolului, muncitorii manuali alcatuiau mai
='ltin de doua treimi din populatiaangajata, iar munca nemanuala se raspândi se în
-:lOdcorespunzator ..

Un recensamânt al populatiei din Marea Britanie a fost facut în 1971, iar altul în
981. Pe parcursul acestei perioade, proportia de persoane cu ocupatii de tip gulere

:::bastre a scazut de la 62% la 56% în rândul barbatilor si de la 43 % la 38% în cazul
,'O'meilor.Slujbele de experti si manageri ocupate de catre barbati au sporit cu
::Jroximativ un milion. În 1981 existau cu 170.000 de barbati mai putini în munca de
::p gulere albe de mtina, dar cu 2-50.000 de femei mai multe în acelasi tip de munca.

:=Ieclinulslujbelor manuale era strâns legatde o scadere a procentului de oameni
::1plicati în industria prelucratoare. În 1981 numaml era cu 700.000 de barbati si
-:20.000 de femei mai redus în activitatea de prelucrare decât fusesera cu zece ani
":1amte.

Aceste tendinte continua si în prezent, dar au cunoscut o relativa stabilizare. Un
3mdiu asupra Fortei de Munca efectuate de guvern în 1990 a aratat ca doar 50%
:imtrebarbati si 33% dintre femei aveau ocupatii manuale. Contrastul cel mai puternic
:1tresexe era între persoane aflate în munci de tip gulere albe de mtina, în comparatie
:u ocupatiile calificate de tip gulere albastre. În 1990, 31% din femei erau angajate
::1 primul tip de activitate, în comparatie cu doar 6% dintre barbati, în vreme ce 25%
::intre barbati aveau slujbe manuale calificate, în comparatie cu doar 4% dintre
:':;mei.În mai multe tari industrializate, asemenea schimbari au evoluat mai repede

::ecât ît1 Marea Britanie. De exemplu, dupa anumite estimari sub 40% din totalul
:'Jrtei de munca din SUA desfasoara în prezent slujbe manuale (Eossides, 1990).

Exista numeroase discutii în privinta cauzelor datorita carora au avut loc atari
;chimbari. Par a exista mai multe motive. Unul dintre ele îl reprezinta introducerea
continua a masinariilor care economisesc timp, culminând cu raspândire a tehnologiei
nfonnatiei si a computerizarii în industrie, în ultimii ani. Altul este aparitia industriei
,Jrelucratoare în afara Occidentului, îndeosebi în Extremul Orient. lndustriile mai

echi din Occident au suferit reduceri majore din cauza inabilitatii de a concura cu
JroClucatorii mai eficienti din Extremul Orient, ale caror costuri de productie sunt
,lai scazute.

Printre altele, aceste fapte au influentat scheme de conflict industrial. Vom
maliza în continuare acest aspect.
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SINDICATELE SI CONFLICTUL DIN INDUSTRIE

De mult exista conflicte între muncitori si cei care au autoritate economica S

politica asupra lor. Tulburarile generate de recrutare si de impozitele crescute, precur..:.
si cele provocate de lipsa hranei în perioadele de seceta erau ceva comun în zonelt

urbane ale Europei în secolul al XVIII-lea. Aceste forme de conflict de munc~
"premoderne" au continuat în anumite tari pâna acum un secol. De exemplu, în 186~
au avut loc tulburari provocate de lipsa de hrana în mai multe orase italiene (Geary.
1982). Atari forme traditionale de confruntare nu erau doar simple izbucniri sporadice.
irationale: folosirea violenta sau amenintarea cu aceasta avea ca efect scadere2., . , ..

pretului cerealelor si a altor produse alimentare de baza.

Dezvoltarea sindicatelor

Conflictul industrial dintre muncitori si patroni din prima jumatate a secolului a]
XIX-lea era în mod frecvent semi-organizat. Acolo unde aveau loc confruntari.
muncitorii aveau posibilitatea deseori sa îsi paraseasca locul de munca si sa fonneze
multimi în strada; ei îsi faceau cunoscute astfel nemultumirile prin comportamentul
lor indisciplinat sali prin initierea unor acte de violenta împotriva autoritatilor. În
anumite parti ale Frantei, la sfârsitul secolului al XIX-lea, muncitorii îi puteau ameninta
cu închisoarea pe patronii pe care nu-i simpatizau! Folosirea grevei, care este asociata
cu negocierea organizata între muncitori si conducere s-a dezvoltat încet si spo
radic. Legea Asocierii promulgata în Marea Britanie în 1799 si 1800 a declarat
.ilegala instruirea grupurilor de muncitori si a interzis demonstratiile populare. Legea
a fost anulata dupa aproximativ 20 de ani, atunci când s-a constatat ca aceasta nu
avea rolul de a tempera ci de a-i stimula. A crescut numarul membrilor de sindicat,
iar sindicalismul a devenit în scurta vreme o miscarede masa. Activitatea sindicatelor
a fost legalizata în ultimul sfert al secolului al XIX -lea, dupa care numarul membrilor
a crescut, ajungând sa cuprinda 60% din muncitorii manuali din Marea Britanie în
anul 1920. Miscarea sindicalista din Marea Britanie este coordonata de catre un
organism central instituit în 1868, Congresul Sindicatelor', care a dezvoltat puternice
legaturi cu Partidul Laburist.

La începutul acestui secol, au existat putine legaturi între existenta sindicatelor
si tendinta catre greve. Majoritatea grevelor atunci erau spontane, în sensul ca ele
nu erau declarate de vreo organizatie specifica a muncitorilor. Un raport al comisarului
pentru probleme de munca al SUA din 1907 estima ca aproximativ jumatate dintre
toate grevele epocii nu au fost initiate de sindicate (Ross, 1954). Probabil ca, în
general, acelasi lucru era valabil si pentru Marea Britanie. Aceasta situatie se
schimbase la sfârsitul primului razboi mondial, datorita faptului ca se micsorase
procentul de greve care aveau loc în rându1 muncitorilor nesindicalizati.

Dezvoltarea miscarii sindicale a fost considerabil diferita între tari, la fel ca si
influenta sindicatelor asupra fortei de munca, a patronilor si a guvernului. În Marea
Britanie si Statele Unite, sindicatele sunt întemeiate mai devreme decât în majoritatea

, În original, The Trades Union Congress (TUC) (n.t.).
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: jetatilor europene. Sindicatele germane, de exemplu, au fost în mare paIte distruse
:;; catre nazisti în anii 1930 si reorganizate dupa cel de-al doilea razboi mondial, în
. ~lp ce evolutia propriu-zisa a miscarii sindicale franceze nu a avut loc, practic,
:;:cât în anii '30, atunci când libertatea de organizare a sindicatelor si de negociere
~ contractelor colective de munca au fost recunoscute oficial.

De ce anume exista sindicatele?

Cu toate ca numarul de membrii si marimea puterii lor difera cOtlsiderabil,
::ganizatiile sindicale exista în toate tarile occidentale. Toate aceste tari recunosc în
~:~Jdlegal dreptul muncitorilor de a face greva pentru a-si atinge obiectivele economice.
:::;:n ce cauza au devenit sindicate-le o trasatura atât de fundamentala a societatilor
-::odeme? De ce oare conflictul conducere-sindicate pare a fi o trasatura relativ
~~rmanenta a mediilor industriale?

Unii au sugerat ca sindicatele reprezinta o versiune a ghildelor medievale - asociatii
~~oameni care practica aceeasi meserie - îmbinate cu contextul industriei modeme.
-'cceastainterpretare ne-ar putea ajuta sa întelegem din ce motiv sindicatele au aparut
.-:laiîntâi în rândul mestesugarilor, dar nu explica de ce ele au fost asociate într-o atât
:;:; mare masura cu negocierea salariilor si conflictul industrial. O explicatie
.'ltisrucatoare trebuie sa aiba în vedere faptul ca sindicatele s-au dezvoltat pentru a
:'foteja interesele materiale ale muncitorilor din mediile industliale din care fac parte,
:reând solidaritate, dar,în care ei detin o putere formala scazuta.

În fazele timpurii ale dezvoltarii industriei modeme, muncitorii din majoritatea
:arilor nu beneficiau de drepturi politice si avea o influenta redusa asupra conditiilor
.Jr de munca. Sindicatele s-au dezvoltat în primul rând ca mijloace de reechilibrare
::balantei de putere între muncitori si patroni. În timp ce muncitorii aveau o putere
redusa ca indivizi, prin organizare colectiva influenta lor sporea considerabil. Un
~atron poate renunta la munca unui muncitor anume, dar nu are aceasta posibilitate
rara toti sau majoritatea muncitorilor dintr-o fabrica. La origine, sindicatele erau în
;;rincipal organizatii "defensive", oferind mijloacele prin care muncitorii pot contracara
?uterea desavârsita asupra vietilor lor de care se bucurau patronii.

Evolutii recente,
Desigur, însasi formele sindicatelor s-au modificat de-a lungul anilor. Unele au

devenit foarte mari si, în calitate de organizatii permanente au devenit birocratizate.
Sindicatele au ca personal functionari cu norma întreaga, care pot avea o experienta
redusa referitoare la conditiile în care lucreaza membrii lor. Activitatile si opiniile
liderilor sindicali pot în acest fel sa nu fie în concordanta cu cele ale membrilor pe
care îi reprezinta. Grupurile de muncitori se pot afla astfel în conflict cu strategiile
propriilor lor sindicate. Majoritatea sindicatelor nu au reusit sa recruteze mai multi
membri din rândul femeilor. Cu toate ca unele dintre ele au initiat campanii de sporire
a numarului de membre, multe sindicate le-au descurajat în mod direct pe femei, de
a deveni membre.
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În momentul actual, sindicatele din Occident se confrunta cu o amenintare di::
partea a trei seturi de schimbari care au legatura între ele: nivelurile ridicate d~
somaj care slabesc pozitia de negociere a sindicatelor; declinul vechilor industr:
prelucratoare, în cadrul carora prezenta sindicatului a fost în mod traditional putemic~
si intensitatea sporita a competitiei intemationale, îndeosebi din partea tarilor asiatice
unde salariile sunt mai scazute decât în Occident. În Statele Unite si câteva taL
europene, inclusiv Marea Britanie, Franta, Germania si Danemarca, guvemele d~
dreapta au ajuns la putere în anii 1970 si 1980, fiind în cea mai mare parte decise s~
limiteze ceea ce considerau drept o influenta excesiva a sindicatelor în industrie.

Legea Muncii votata în Marea Britanie În 1980 si 1982 a introdus noi articole c
limiteaza drepturile legale ale sindicatelor. Definitia oficiala a unei "dispute sindicale'
a fost restrânsa pâna la a exclude activitati precum pichetarea fumizorilor unu:
patron. Legea Sindicatelor din 1984le cerea acestora sa aiba votul tuturor membrilo:
înainte de a începe o actiune de protest, introducând totodata alte restrictii aL::

prerogativelor sindicale. Functionarii civili angajati la centrul de comunicatii a
guvernului (CCG) erau lipsiti de dreptul de a apartine unui sindicat, o miscare care;:
fost justificata prin argumentul ca, actiuneade protest la CCG ar putea reprezenta c
amenintare la adresa securitatii nationale. Aceste masuri au avut cu siguranta efecte
considerabile asupra miscarii sindicale, pe plan local si la nivel national. Combinat.::
cu ceilalti factori mentionati anterior, ele au redus Într-o maniera extrem de drastica
influenta sindicatelor.

În Statele Unite, sindicatele se confrunta cu o criza de dimensiuni mai mar:
decât omoloagele lor din majoritatea tarilor europene. Conditiile de munca si salariile
care se bucura de protectia sindicatelor au fost erodate în mai multe industrii majore
pe parcursul ultimilor 15 ani. Lucratorii din transportul rutier, din industria otelului si
cea deautomobile au acceptat în unanimitate salarii mai mici decât cele negociate
anterior. Sindicatele nu au avut succeS în cazul mai multor greve considerate
importante, poate cel mai notabil exemplu fiind suprimarea sindicatului controlorilor
de trafic aerian la începutul anilor '80.

Declinul numarului de membri si al influentei sindicatelor reprezinta oarecum

un fenomen general În tarile industrializate si nu poate fi explicat complet în termeni
de presiune publica aplicata de guvernele de dreapta sindicatelor. De obicei, sindicatele
au fost destabilizate în timpul momentelor în care somajul atingea cote Înalte, asa
cum a fost cazul unei lungi perioade în multe dintre tarile occidentale (vezi mai jos).
Tendintele catre o productie mai flexibila diminueaza forta sindicalismului, care
înfloreste îndeosebi acolo unde multi oameni lucreaza împreuna În fabrici mari.

Grevele

Ce este o greva? Raspunsul nu poate fi clar sau usor de formulat. De exemplu,
putem face distinctia dintre o greva si o scurta întrerupere a lucrului? În cadrul
statisticilor multor tari, referitoare la greve, se încearca acest lucru dar sunt prezentate
ca greve doar întreruperi ale lucrului care dureaza mai mult de o anumita perioada
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iO jumatate de zi, de exemplu) sau unde sunt implicati un anumit numar de lucratori.
Sunt oare interzicerile de a se lucra ore suplimentare exemple de activitate grevista?

În ansamblu, pare de preferat definirea "grevei" într-un sens restrâns, altminteri
termenul pierzându-si întreaga precizie. Putem defini greva drept o întrerupere
temporara a lucrului de catre un grup de angajati cu scopul de a-si exprima o

nemultumire sau pentru a-si sustine o revendicare (Hyman, 1984). Toate componentele
elcestor definitii sunt importante pentru separarea grevelor de alte forme de opozitie
si conflict. O greva este temporara, pentru ca lucratorii intentioneaza sa se întoarca
la aceeasi slujba, la acelasi patron; acolo unde lucratorii parasesc complet locul de
:mmca, termenul nu este adecvat. În calitatea sa de întrerupere a lucrului, greva
se deosebeste de interdictia de a lucra ore suplimentare sau de "încetinirea ritmului
ie lucru". Trebuie sa fie implicat un grup de lucratori, pentru ca greva se refera la
) actiune colectiva, nu la reactia unui anumit lucrator. Faptul ca, aceia care se
:mpotrivesc trecerii la actiune sunt patronii, slujeste la diferentierea grevelor de
?roteste, de genul celor care sunt organizate de chiriasi sau studenti. În sfârsit,
5reva implica dorinta de a aduce la cunostinta o nemultumire sau de a face o
"evendicare; lucratorii care sunt absenti doar pentru a lua parte la un eveniment
~portiv nu pot fi socotiti ca se afla în greva.

Grevele reprezinta doar un singur aspect sau tip de conflict în care lucratorii si

~onducerea pot sa se implice. Alte expresii strâns le&ate de conflictul organizat sunt
C)ck-out-urile (în care patronii, nu lucratorii, sunt cei care provoaca întreruperea

~'Jcmlui), restrictiile de productie si contrazicerile în timpul negocierii contractului.
\lanifestari ale conflictului mai putin organizate pot include o mare fluctuatie a
:mncitorilor, absenteismul si interferenta cu masinariile de productie.

Statistici despre greve

Datorita faptului ca exista un element arbitrar, în specificarea cu exactitate a
ceea ce înseamna o greva si nu este surprinzator faptul ca anumite tari au diferite
.'ractici de înregistrare a statisticilor despre greve. Pot fi facute comparatii
.:ltemationale între nivelurile grevelor, dar ele trebuie interpretate cu precautie. Ceea
::: este considerat a fi greva într-o anumita tara, si astfel inclusa în statistici, poate sa
-.',1 fie socotita ca atare într-o alta; De exemplu, în Marea Britanie o întrerupere a
Jcrului trebuie sa implice cel putin zece lucratori înainte de a fi raportata ca greva,

.J. timp ce în Statele Unite (începând cu1982) doar întreruperile lucrului care implica
~el putin o mie de oameni sunt înregistrate în statisticile despre greve.

De obicei, se publica trei criterii de activitate grevista - numarul de greve pe an,
::-ocentul de forta de munca implicate în greve pe parcursul anului respectiv si
.Jmarul de zile lucratoare pierdute datorita actiunii greviste. Luate împreuna acestea
:;:erao idee aproximativa despre diferentele între tari în privinta niveluri lor de greve.
:)]n punctul de vedere al tuturor celor trei criterii, Italia si Canada sunt printre tarile
:.: cele mai mari tendinte catre greva, cele mai mici tendinte aflându-se în Germania
"tarile scandinave. Statele Unite si Marea Britanie se af1ape o pozitie mediana. Se
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pare ca nu exista o anumita legatura între nivelurile grevelor, asa dupa cum sunt ele
stabilite în statisticile oficiale si nivelurile de performanta economica. Cu alte cuvinte.
tari cu rate scazute ale grevelor nu prezinta în mod necesar niveluri mai înalte de
destere economica decât cele care au mai multe greve. Acest lucru nu e surprinzator:
valoarea statisticilor comparative referitoare la greve este în orice caz neclara, iar
conflictul industrial sau tensiunile pot fi exprimate în multe alte modalitati decât priI:
greve. În plus, nu rezulta ca, datorita faptului ca relatiile industriale sunt armonioase.
productivitatea va fi ridicata.

Tendinte recente in conflictul industrial

Într-o lucrare bine-cunoscuta publicata la începutul anilor 1960, s~asustinut ca
grevele se "ofileau". Dupa autorii ei, disputele prelungite si intense sunt în principal
caracteristice pentru fazele timpurii ale industrializarii. Din momentul în care este
stabilit cadrul convenit al negocierii industriale, sustin ei, activitatea grevista se
diminueaza (Ross si Hartman, 1960). Imediat dupa proclamarea acestei teze s-a
'produs o crestere a conflictului industrial în multe tari occidentale, inclusiv Marea
Britanie. O trasatura notabila a activitatii greviste în contextul britanic în timpul
anilor '60 si la începutul anilor '70 a reprezentat-o sporirea brusca a numarului de

greve neoficiale. Se pare ca în aceasta perioada multi muncitori se aflau pe pozitii
ostile atât fata de organizatiile lor sindicale, cât si fata de patronii lor.

În anii '80 si la începutul anilor '90 centrul activitatii greviste, au devenit din nou
sindicatele oficia1e. În acelasi timp, rata grevelor din Marea Britanie a scazut
substantial, datorita, în mare parte, climatului politic si economic constructiv în care
se afla acum sindicatele. Acest lucru pare a face pmie dintr-o tendinta intemationala.
Cu doua sau trei exceptii, toate tarile occidentale au avut parte de o diminuare a
activitatii greviste în aceasta perioada.

FEMEILE SI MUNCA

În tarile occidentale munca apm1inea în mod predominant sferei masculine. Pe
parcursul ultimilor decenii aceasta situatie s-a schimbat în mod radical; din ce în ce
mai multe femei alcatuiesc forta de munca. În urmatoarele sectiuni ale capitolului
vom analiza originile si implicatiile acestui fenomen - una dintre cele mai importante
schimbari care au loc în societatea modema în acest moment.

Femeile si locul de munca: perspectiva istorica

Pentru marea majoritate a populatiei din societatile preindustriale (si pentru
multi oameni din societatile apartinând Lumii a Treia din prezent), activitatile pro
ductive si activitatile gospodaresti nu erau separate. Productia era efectuata fie în
casa, fie în apropierea acesteia. În Europa medievala, toti membrii unei familii
pmiicipau la munca pe ogor sau în cadrul mestesugarilor. În orase, atelierele se
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~~1auîn mod obisnuit în casa, iar membrii familiei contribuiau la diferite aspecte ale
~~ocesului de productie. În mestesugul tesutului, de exemplu, copiii se ocupau cu
~iracitul si pieptanatul, fetele mai mari si mamele torceau, iar tatii teseau. În mod
~oemanator, sotiile si copiii lucrau în mod direct cu barbatii la croitorie, cizmarie si
~~epararea pâinii. Deseori femeile aveau o influenta considerabila în cadrul

; Jspodariei, ca rezultat al importantei lor în procesele economice, chiar daca erau
:'~c1usedin sferele masculine ale politicii si razboiului. Sotiile mestesugarilor deseori
,~istrau socotelile afacerii, asa dupa cum procedau cele ale fermierilor, iar vaduvele
:2 mod frecvent posedau si gestionau afaceri.

Majoritate acestor lucruri s-au schimbat o data cu separarea atelierului de casa,
~~odusade dezvoltarea industriei modeme. Dezvoltarea productiei de catre fabricile
~,ecanizate a fost probabil factorul cel mai important. Munca era desfasurata dupa
::nnul masinii de catre indivizi angajati în mod specific pentru sarcinile respective,
:'apt ce a determinat patronii sa afigajeze ca lucratori indiVIzi, nu familii. Vechea
:lOdalitate de a trata familiile drept un tot unitar a avut nevoie de o lunga perioada
:-entru a disparea, însa, la începutul secolului al XIX-lea, în Marea Britanie si în
-:mltealte tari europene, patronii continuau sa angajeze familii. Daca tatal era angajat
,~entru a lucra în fabrica, de exemplu, sotia si copiii erau luati ca servitori sau ca
:C,;utoarela ferma.

Însa, pe masura ce aceasta practica disparea, se stabilea o diviziune din ce în
:e mai marcata între casa si locul de munca. Femeile au ajuns sa fie asociate cu

'alo1'ile "domestice"; cu toate ca ideea conform careia "locul femeii este în c~sa"
:cl'eaimplicatii diferite pentru femei din niveluri diferite ale societatii. Femeile bogate
~e bucurau de serviciile fetelor în casa, ale doicilor si slujitoarelor. Sarcinile erau
~'Jarteaspre pentru femeile sarace, care trebuiau sa rezolve problemele gospodaresti,
~l în acelasi timp erau implicate în munca industriala pentru a suplimenta veniturile
,,)tilor lor.

Ratele de angajare ale femeilor în afara casei, pentru toate clasele, erau destul

ie coborâte, pâna dupa începutul secolului al XX-lea. Chiar si la 1910, în Marea
3ritanie, mai mult deo treime dintre femeile angajate cu salariu erau servitoare sau
,lujnice. Forta de munca feminina consta în principal din femei tinere necasatorite,
~~ecaror salarii, atunci când lucrau în fabrici, erau deseori trimise de catre' patron
iirect parintilor lor. Atunci când se casatoreau, ele se retrageau din aceste activitati,
::-.emaiconstituind forta de munca.

De atunci, participarea femeilor la forta de munca platita a sporit relativ continuu.
) influenta majora a constituit-o criza fortei de munca care a avut loc în primul
~azboimondial. În timpul anilor de razboi, femeile au efectuat slujbe socotite anterior
:1fiind domeniul exclusiv al barbatilor. Dupa razboi, barbatii au preluat majoritatea
.:cestor slujbe, dar schema prestabilita a fost distrusa. Astazi între 35% si 60%
iintre femeile cu vârste cuprinse între 16 si 60 de ani din majoritatea tarilor europene
ietin slujbe remunerate, practicate în afara casei. Cresterea cea nlai semnificativa
~ avut loc în rândul femeilor casatorite. Rata în ansamblu pentru Marea Britanie
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este de 53%. Mai mult de 40% dintre femeile casatorite, cu copii în vârsta de su:
trei ani se afla acum încadrate în munca platita. Cu toate acestea, procentul C~

femei aflate în forta de munca platita este însa mult sub cel al barbatilor: 74% di:::
populatia masculina între 25-60 de ani are slujbe remunerate, iar procentul de barba:
cu slujbe remunerate nu s-a schimbat mult de-a lungul secolului trecut.

Inegalitatile la locul de munca

Femeile care lucreaza în prezent sunt concentrate în ocupatii de rutina, sIa:
platite. La acest lucru au contribuit atât organizarea muncii; cât si stereotipi~
referitoare la rolul fiecarui gen. Schimbarile în privinta prestigiului si a sarcinilor dc

munca ale "functionarilor" ofera un bun exemplu. În 1850, în Marea Britanie, 99°
dintre functionari erau barbati. A fi functi,onar însemna deseori a avea o slujba de

raspundere, implicând cunoasterea contabilitatii si câteodata comportânc
responsabilitati manageriale. Chiar si cel mai nesemnificativ functionar avea un statu'
anume în societate. Secolul al XX-lea a fost martorul unei automati zari generale ale
activitatii functionaresti (începând cu introducerea masinii de scris la smrsitul secolulu:
al XIX-lea), însotita de o degradare a calificarilor si statutului "functionarului" -si c.

unei alte ocupatii înrudite, cea de "secretara" - devine astfel o slujba cu statut
inferior, slab platita. Femeile au ocupat aceste slujbe, având în vedere ca salariile s:
prestigiul cu care erau asociate s-au diminuat. În 1991, aproape 90% dintre functionar:
si 98% dintre toti secretarii din Marea Britanie erau femei.

Faptul de a avea sau de a nu avea copii, dependenti de ei are un impact major
asupra participarii lor la forta de munca remunerata. În cadrul tuturor grupurilor
socio-economice femeile au sanse mai mari de a avea o slujba cu nonna întreaga
daca nu au copii. Totusi, astazi, mamele au mai multe sanse de a reveni la aceeasi
slujba, cu norma întreaga, pentru acelasi patron, decât la începutul anilor 1980. La
vremea respectiva, un procent crescut de mame care îsi reluau munca primeau
preponderent slujbe cu program redus sau aveau slujbe mai slab platite decât cele pe
care le parasisera. La începutul anilor '90, femeile tind sa-si reia carierele, îndeosebi
în slujbele mai bine platite (HMSO, 1992).

Cu toate acestea, mult mai multe femei au slujbe cu program redus, în comparatie
cu barbatii, (vezi figura 12.1). Majoritatea lor prefera sa fie angajate cu program redus,
nu cu norma întreaga. Totusi, exista un aspect important datOlita caruia femeile nu se pot
opune. În ansamblu, barbatii nu îsi asuma responsabilitatea principala pentru cresterea
copiilor. Fem~ile carora le revine aceasta responsabilitate (precum si alte obligatii
domestice - vezi mai jos) dar care vor, sau trebuie sa munceasca în slujbe platite socotesc
în mod inevitabil munca cu program redus o optiune mult mai acceptabila.

Recent, femeile au patruns în slujbe definite drept "ocupatii de barbati", dar
într-o masura limitata pâna acum. Mai putin de 5% din directorii companiilor britanice
sunt femei; patru firme din cinci nu au directori femei. Situatia e'ste aceeasi în multe
domenii ale economiei. De exemplu, aproximativ un milion de. femei lucreaza în
prezent pentru principalele banci din Marea Britanie. Totusi, doar 2% din managerii
de la National Westmister Bank sunt femei, 3% la Midland si 4% la Barclays.
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Figura 12.1. - Angajati care au slujbe cu norma întreaga si jumatate de norma,
Marea Britanie, 1987-1985
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.·.'i·sa: Labour Force Survey, Central Statistical Oftice. From Social Trends, 1996, tabel 1.4.

Lucrurile sunt diferite în privinta profesiilor. Procentul de femei avocati si avocati
~~edanti acrescut în ultimii 20 de ani, dar înca este de doar 14%. Doar 3% dintre
. .:.decatoriiCurtii Supreme sunt femei, toate fiind angaj ate în Departamentul Familiei

=rrint,1991).
Nu putem spune înca în ce masura aceste inegalitati extreme de gen au sanse

~~a deveni mai putin acute în viitorul apropiat. E posibil ca sa existe tranzitii profunde
: "re au loc în prezent; dar cei care încep anumite cariere au nevoie de timp pentru
- ajunge în vârf, iar rezultatele nu vor putea fi vazute decât peste câtiva ani. Sa
.:.am,ca exemplu, profesia de jurist. La începutul anilor '90, aproape jumatate dintre

;-:udentii la drept din Marea Britanie erau femei, o crestere foarte substantiala în
:,}mparatie cu decada anterioara. Probabil ca majoritatea vor începe cariera de
~'.ocati; întrebarea va fi câti anume vor ajunge în cele din urma în vârf.

Problemele succesului

În acest moment, femeile care au succes din punct de vedere economic trebuie
} se multumeasca cu o lume de care ele au sentimentul ca nu mai apartin.

:=:xperientelefemeilor cu functii executive au fost comparate cu cele ale cuiva care
-leaca pentru o perioada îndelungata Într-o tara straina. Este vital sa ia cu sine
;hiduri si harti explicite si sa respecte regulile bastinasilor. Îsi face aparitia un "soc
:'Jltural", si chiar si strainul care rezida permanent nu este c<;>mpletacceptat. În
-::::np,însa, femeile pot avea un efect de transformare asupra sistemului de valori
-:::asculin,aducând raspunderile de familie si imperativele slujbei pe acelasi plan.
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Unul dintre faCtorii majori care afecteaza carierele femeilor îl reprezint;":

perceptia masculina, aceia ca, pentru femeile angajate, munca ocupa locul secund,

dupa nasterea copiilor. Un studiu britanic a analizat parerile managerilor care

intervieveaza, solicitantele de slujbe ca personal tehnic în sistemul de sanatate
Cercetatorii au descoperit ca cei care conduceau interviul le întrebau întotdeauna pe

femei daca au avut sau nu, sau daca intentionau sa faca, copiii. Ei nu au folosi,

aceasta practica în cazul solicitantilor barbati. Atunci când au fost întrebati de ce m:

fac acest lucru, raspunsurile lor contineau doua teme: a) femeile cu copii pot solicita

învoiri suplimentare pentru vacantele scolare sau în cazul în care se îmbolnaveste

copilul si b) responsabilitatea pentru îngrijirea copilului este considerata mai degrabi'.

o problema a'mamei, nu una a ambilor parinti.

Unii manageri au considerat ca întrebarile referitoare la acest aspect indica c

atitudine de "grija" fata de angajatele femei, dar majoritatea au fost de parere cE.

aceste întrebari puse de ei reprezinta o parte a misiunii lor, de a evalua gradul în care

o solicitanta se va dovedi o colega de încredere. Astfel, unul dintre manageri a

remilrcat: "E oarecum o întrebare personala, îmi dau seama de acest lucru, dar

socotesc cae ceva care trebuie avut în vedere. E ceva ce nu i se poate întâmpla

unui barbat, dar cred ca într-o anumita masura e nedrept - nu sunt oportunitati egale

pentru ca barbatul nu poate ajunge sa-si întemeieze o familie în acest mod" (Homans.

1987, p. 92). Totusi, desi barbatii nu-si pot "întemeia o familie" din punct de vedere

biologic, în sensul de a da nastere Ia copii, ei pot, bineînteles, sa fie implicati s:

raspunzatori de îngrijirea copilului. O atare posibilitate nu a fost luata în considerare

de catre nici unul dintre managerii chestionati. Aceleasi atitudini au fost evidentiate

si atunci când s-a pus problema promovarii femeilor: ele erau socotite ca fiind înclinate

sa îsi întrerupa carierele pentru a avea grija de copiii mici, indiferent cât de important

este postul în Cilre ar fi ajuns. Un manager important, barbat, comenta:

Barbatii au tendinta de a domina nivelurile superioare pur si simplu, din cauza faptului
ca femeile parasesc slujba pentru a naste copii si alte lucruri de acest gen ... Nu cred
ca este necesara promovarea selectiva, ci doar realitatea ca femeile au tendinta de a
întrerupe munca, de a se casatori si de a-si întemeia o familie, si prin urmare au o
cariera fragmentata. Ele se întorc si au o perioada lipsa în experienta san calificare, iar
atunci când selectezi candidati, nu genul candidatului conteaza, ci modul în care
contribuie la munca. Ai un candidat care, poate fi o femeie, care a lipsit vreme de trei
ani de la serviciu din motive familiale si ai un barbat care a fost prezent tot timpul. Este
extrem de evident, având în vedere ca restul este egal în privinta celor doi candidati,
ca barbatul este cel care are sansele de a primi slujba." (Homans 1987, p. 95).

Numarul restrâns al femeilor care aveau posturi manageriale înalte nu aveau

copii, iar mai multe dintre cele care intentionau sa aiba copii în viitor declarau ca vor

sa-si paraseasca postul, poate recalificându-se ulterior pentru alte posturi.
O cercetare referitoare la managerii-femei întreprinsa în East Anglia în 1992 a scos

la iveala descoperiri similare (Vemey, 1992). Practic toate cele 200 de femei intervievate

socoteau problemele legate de îngrijirea copilului, ca fiind aspectul cel mai dificil cu care
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se confrunta femeile care încearca sa realizeze o cariera de succes în lumea afacerile'

Cresele de la locul de munca erau socotite de catre cele mai multe ca fiind cea mai mi:.: .

îmbunatatire pe termen scurt care putea·fi facuta; doar 2% dintre companiile avute :
vedere în cadrul cercetarii puneau la dispozitie acestea ..

Cum ar trebui sainterpretam aceste descoperiri? Sunt oare oportunitati le c:
slujba ale femeilor stânjenite doar de prejudecatile masculine? Unii managell 2..

exprimat opinia, conform careia femeile cu copii nu ar trebui sa caute mune ~
remunerata, ci sa se ocupe de îngrijirea copiiului si de casa. Însa, majoritatea 2..

acceptat principiul ca femeile ar trebui sa se bucure de aceleasi oportunitati c:
cariera ca si barbatii. Înclinatia din atitudinea lor nu prea avea legatura cu locul c:
munca, si mai mult cu responsabilitatile domestice parintesti. Atâta vreme ci.
majoritatea populatiei considera de la sine înteles ca nu se poate împarti egal calitate:.
de parinte, problemele cu care se confrunta angajatele vor persista. Va ramâne
"realitate", asa dupa cum se exprima unul dintre manageri, ca femeile sunt grs
dezavantajate, în comparatie cu barbatii în privinta oportunitatilor lor în ceea c:
priveste cariera (Cockburn, 1991).

Legislatia referitoare la oportunitati egale

Legea Oportunitatilor Egale a fost promulgata în Marea Britanie în 1970. Î:-.

conformitate cu clauzele ei, este ilegal ca barbatii si femeile sa primeasca nivelUl
diferite de salarizare pentru aceeasi munca prestata. Însa, termenii în care a f05:'

. formulat acest principiu erau incerti pentru ca multi patroni pur si simplu sa schimb:
anumite titulaturi de posturi pentru a crea slujbe "diferite" pentru barbatisi pentL
femei - asa încât legea nu se mai aplica în acest caz. Comupitatea Europeana ::
introdus Legea Retributiei Egale în 1975, care consfintea ceea ce se numea "principii:.
retributiei egale". Nu numai "aceeasi munca" trebuie platita în mod egal, ci si "ce::
careia i se atribuie o valoare egala".

Contrastul existent este important. Caci legislatia europeana prevede ca femei!.:
care au slujbe echivalente cu, doar separate de, cele ale barbatilor pot pretinde ca.

ceea ce fac ele are aceeasi valoare si ca trebuie platite în mod egal. De fapt, guvern1:.
britanic a f6st chemat în fata Tribunalului European datorita incertitudinii legislatie:
sale referitoare la oportunitatile egale.

Însa, nu este sigur ce anume a reprezentat acest lucru pentru sistemul ocupational
Comisia de Oportunitati Egale din Marea Britanie a aparat câteva procese, care s-aL
bucurat de multa publicitate, de discriminare ilegala fata de femei. Un proces a fos:
câstigat la un tribunal industrial în 1989, de exemplu, de catre un grup de secretare s:

dactilognlfe de la Lloyd's Bank; ele au avut câstig de cauza sustinând ca munca lor are
o valoare egala cu cea a unui mesager de banca (barbat), care primea salarii mai mari.

Astfel de succese, însa, au fost în numar mic. Gradul în care unii ocolesc legea
este ilustrat de procesul intentat unei firme care a dat un anunt, solicitând un "executi\
de marketing care joaca rugby, barbat sau femeie". Compania sustinea ca aceST
enunt nu era discriminator, datorita faptului ca exista 12 cluburi de rugby în tara.
Procesul a fost câstigat de finna (Neuberger, 1991).
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Jonathan Rourke, 29 de ani,

a fost casnic timp de doi ani si
jumatate dupa nasterea fiului
Sa1J,Sam. El are calificare de
învatator de cresa si locliieste
'in Hounslow, Londra.

Ceiv-a determinat. sa alegeti aceasta

meserie?Sotia mea Lindy trebuia sa se întoarca

laserviciul ei, pe când eu nu aveam slujba. De
asemeni, formatia si experienta mea este mai

aproape decât a ei în privinta muncii cu copiii de
vâr~tamica - ea preda la clasele mici.
Cât câstigati'? Nimic în mod direct, dar alocatia de
stat pentru copil este de 41,20 E pe luna.
Cum este lnunca'?Îltrezesc peSam Ia 7
dimineatlj. si îl îmbrac. El participa la grupe de

joaca de. trei ori pe saptamâna, eu ma ducsi-!

iau de acolo si îi dau sa manânce de prânz.E
posibil sa ne întâlnim cu câtiva prieteni ai lui în

parc., dupa somnul de dupa-masa. De obicei,
Sarnseculca seara putin mai târziu decât alti.
~opiide vârsta sa, asa încât Lindyareposibi-

Snezana Taylor, 36 de ani, a
fost casnica timp de cinci ani.
Anterior, avusese o multime
de slujbe de secretara, tempo
rare si pen11anente si absolvise
un curs bilingv de secretariat.

Parintii ei provin din fosta Iugoslavie:
Ce anume v-a determinat sa alegeti aceasta

rne~.erie? Am vrut sa tiu acasa cu copiii.
Câtcâstigati? Pentru cei doi copii cred ca se poate
1btine o alocatiede aproxiJuativ7qde.& pe luna.
Cun.} este. munca? Trebuie sa. le dau copiilor
de)uâncare, sa-i spal, sa-i îmbrac, sa-i duc Ia
scoala, sa-i duc ia diverse activitati, sa-i ajut sa
:iteasca sau sa-si faca temele, samajoG cu ei si
sa-i stirnulez în ceea ce fac (râde). E placut sa ai
~rijade ei, însa îI1Gercarea dea ma ocupa de

:ntreagagospodarie side alte lucruri. devin putin
stresantecâteodata. De asemeni, trebuie saam

lnterviuri: Peter Carty. Ilustratii Anne MOITor.
Sursa: Guardian, 6 martie 1996, p. 3.

litatea de a petrece mai mult timp cu el. Când îl
duc la terenul de joaca, acolo se afla un grup
mare de mamiei care stau la taifas si nu ma simt
deloc în largui meu. Acelasi lucru se întâmpla la

ceea ce se numeste grupul de mame si de copiicare se joaca.
Cum este Sam? Cu strainii, este foarte rusinos,
la început, dar dupa ce se obisnuieste este destul
de jucaus. Câteodata îl duc la Heathrow, îi
fascineaza avioanele. Partea cea mai buna este
sa-i ul1uaresc cum creste - e atât de vorbaret
acum, în timp ce în unua cu un an stia foalie
putine cuvinte.

Care ar fi slujba ideala pentru dumnea
voastra? Mi-as dori foarte mult sa predau, dar e

un lucru minunat sa stau acasa cu Sam.
Ce planuri aveti pentru viitor? Pentru moment,
sunt atent la anunturile de slujbe disponibile, dar

vom muta de la o casa cu chirie într-una

proprietate în curând, asa Încât atunci când Sam
va merge la scoala cu program nonual va trebui sa
ma apuc serios sa-mi caut de lucru.

grija de sotul meu, Timothy; el este supra

veghetor, si câteodata lucreaza mult peste pro
gram. Când toti tipa, vorbesc tare, urla, vor sa

manânce si alte asemenea lucruri, câteodata e
greu sa te descurci ..
Cum sunt copiii? Tanya are cinci ani si merge

la scoala, e destul de activa si-i place saiasa din
casa. Natasha are trei ani si jumatate, îi place sa

deseneze si sa coloreze si e putin mai timida.

Amândoua merg la înot si la balet.
Care ar fi slujba ideala pentru dumnea
voastra? Ceea ce fac acum este cea mai buna

alegere pentru mine, momentan.

Ce planuri de viitor aveti? Anul viitor, în
septembrie, Natasha merge la scoala cu program

nOlU1al,si voi putea avea posibilitatea de a-mi
lua o slujba cu program redus, care sa ma lase sa
am tilUp si de copii.
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Salariile mici si capcana saraciei jeminine

Asa dupa cum s-ar putea crede, salariul mediu al femeilor angajate este cu mult
mai redus decât cel al barbatilor, cu toate ca diferenta s-a diminuat oarecum în
ultimii 20 de ani. Femeile sunt supra-reprezentate în sectoarele de slujbe mai slab
platite, dar, chiar în cadrul acelorasi categorii ocupationale ca si barbatii, femeile în
medie au salarii mai mici. De exemplu, functionarele din Marea Britanie sunt platite
cu 60% din cât c~stiga omologii lor barbati; angajatele din sectorul de vânzari câstiga
57% din banii dobânditi de catre barbatii cu aceeasi ocupatie.

Un procent substantial de femei din Marea Britanie traiesc în saracie. Acest
lucru este îndeosebi valabil pentru femeile care sunt "capi de familie". Procentul de
femei în rândul saracilor a crescut constant de-a lungul ultimilor20 de ani, cu toate
ca procentul de oameni care traiesc în saracie a scazut în anii 1960 si s-a mentinut
constant în anii 1970 (crescând din nou în anii 1980 si la începutul anilor 1990).

Exista tendinta ca saracia sa fie îndeosebi acuta pentru femeile cu copii foarte mici
care necesita o îngrijire continua. Aici exista un cerc vicios: o femeie care poate
obtine o slujba bine-platita poate fi paralizata din punct de vedere financiar datorita
faptului ca trebuie sa plateasca pentru îngrijirea copilului, iar daca începe sa lucreze
cu program redus, câstigurile ei scad, dispare perspectiva de cariera pe care ar fi
putut-o ave;l.,pierzând alte beneficii economice de care s-ar putea bucura - cum ar
fi dreptul de pensie - pe care le primesc lucratorii cu norma întreaga.

În ce masura stau astfel lucrurile în alte tari? Ca baza de comparatie, vom lua
cazul Suediei, care a introdus o gama mai larga de masuri care vizeaza îmbunatatirea
statutului economic al femeii, decât în SUA.

Cazul Suediei

Suedia conduce în lumea occidentala în tenneni de legislatie menita sa promoveze
egalitatea sexelor (Scriven 1984). Un procent ridicat de femei în Suedia sunt angajate
în 1986, 80% dintre cele cu vârste cuprinse între 16-64 ani prestau o forma sau alta
de munca remunerata (Allman/manad Statistik 1987). Ajutoarele din partea statului,
care ajung pâna la 90% din salariile normale, sunt disponibile pentru oricine are un
copil, începând cu o luna înainte de nastere si pâna când copilul ajunge la vârsta de
sase luni. Aceste sase luni pot fi împartite între parinti pe criteriul, cine anume îsi ia
liber de la slujbe pentru a îngrij i copilul. Mai sunt disponibile ajutoare pentru înca 180
de zile, care pot fi luate fie de tata, fie de mama, ulterior. Exista multe centre de
îngrijire a copilului care ofera facilitati dupa orele de scoala sau în timpul vacantelor
pentru copiii pâna la vârsta de 12 ani.

Aceste masuri par a fi fost partial încununate de succes, din punctul de vedere
al oferirii unor oportunitati femeilor pentru a dobândi slujbe cu influenta. De exemplu,
femeile detin un sfert din locurile din parlamentul suedez, unul dintre cele mai înalte

procentaje pe plan international. Totusi, la nivelurile superioare ale firmelor de afaceri

354



se întâlnesc putine femei, iar în majoritatea ocupatiilor femeile nu sunt mai semnificativ
reprezentate decât în alte societati occidentale. În 1985,45% dintre femeile suedeze
aveau slujbe cu program redus, care comportau oportunitati de cariera, ajutoare
sociale si pensii mai reduse decât slujbele cu norma întreaga (doar 5% dintre barbatii
cu vârste cuprinse între 16-64 de ani au slujbe cu program redus în Suedia). Multe
femei nu vor sa-si lase copiii la centrele de zi pentru perioade de timp mai lungi,

necesare pentru a avea norme de îngrijirea copiilor sia casei. În mod paradoxal, din
cauza existentei centrelor de zi, barbatii pot considera ca ei trebuie sa participe într-o
mai mica masura la cresterea copiilor decât ar fi mcut-o altminteri.

Munca în gospodarie

Munca în gospodarie în forma sa prezenta a aparut o data cu separarea
casei de atelier (Oakley, 1974). Casa a devenit un loc de consumare a bunurilor, nu
de producere a acestora. Munca domestica a ajuns invizibila pe masura ce "munca
reala" a fost definita din ce în ce mai mult drept acea munca ce primeste o remunerare
directa, Si perioada de dezvoltare a unei "case separate" a cunoscut anumite
schimbari. Înainte ca inventiile si facilitatile oferite de catre industrializare sa
influenteze sfera domestica, munca la domiciliu era grea si istovitoare. Spalarea
saptamânala a rufelor, de exemplu, reprezenta o sarcina dificila si solicitanta. The
Maytag Washing Machine Co. a întreprins un studiu, reconstituind ceea ce implica

spalarea rufelor în secolul al XIX-lea, ajungând la concluzia ca "vechiul mod de
spalare a rufelor era la fel de obositor ca si înotul pe o distanta de sapte kilometri,
dând puternic din brate, udarea bratelor si a întregului corp oferind o paralela aproape
exacta" (citat în Hardyment, 1987, p. 6).

Astajier-de-calcat. Tu-calci-rufele. Eu-merg-în-oras-cu-copiii. Bine?
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Introducerea în case a apei curente calde si reci a eliminat multe sarcini care
luau foarte mult timp; înainte, apa trebuia carata acasa si încalzita, atunci când erG
nevoie de apa calda. Introducerea conductelor cu gaz si a electricitatii au facut C2.

sobele cu gaz si cu carbuni sa devina demodate, iar munci mamnte precum taiatu!
lemnelor, caratul carbunilor si curatarea constanta a sobei au fost, ca urmare 2.

acestui fapt, eliminate într-o mare masura. Echipamentul de economisire a muncii.
precum aspiratoarele de praf si masinile de spalat au redus munca dura, iar declinul
familiei a însemnat mai putini copii de îngrijit.

Cu toate acestea, în mod surprinzator, timpul mediu petrecut cu treburile
gospodaresti de catre femei nu s-a diminuat în mod semnificativ. Timpul petrecut de
catre casnicele britanice cu treburile gospodaresti a ramas constant pe parcursu:
ultimei jumatati de veac. Aparatele electrocasnice au eliminat unele dintre treburile
gospodaresti mai grele, dar în locul lor au fost ci'eate noi sarcini. Timpul petrecut cu
îngrijirea copilului, aprovizionarea casei cu cumparatori si pregatirea mesei au început
sa solicite din ce în ce mai mult timp.

Tendinta ca un numar sporit de femei sa se angajeze a avut un impact perceptibil
asupra activitatilor gospodaresti. Femeile casatorite care au slujbe fac o activitate
domestica mai redusa decât altele, cu toate ca aproape întotdeauna ele îsi asuma
raspunderea principala pentru îngrijirea casei (vezi tabelul 12.1). Schema
activitatilor lor este, desigur, complet diferita. Ele fac mai multe treburi gospodaresti
seara si pentm perioade mai lungi la sfârsit de saptamâna decât cele care sunt
casmce.

l'abel.12~î...•.•••1I1lpiirtirea••..lnuncii. Îflg(}spiJd.arie••intr~~~~l1!briiJ#]jlil~~it
',MareaBritani{!,1994 "; '<,,'

Aproximativ
Întotdeauna De obicei

egal sauDe obiceiTotal
femeia

femeiaamândoibarbatul

Spalat si calcat

4732 18 1100
A hotarî ce se manânca

2732 35 3100
la masa A avea grija fata de

2226 45 100
membrii bolnavi ai familieiA face cumparaturi

2021 52 4100

Mici reparatii prin casa

23 1849100

Sursa: Labour Force Survey Central statistic Oftice. Penim Social Trends 1996,

356



Munca în gospodarie neplatita este de o enorma însemnatate pentru economie.
S-a calculat ca activitatea în gospodarii reprezinta între 25% si 40% din bogatia creata
in tarile industrializate. Activitatea gospodareasca sprijina restul economiei, oferind
servicii gratuite de care depind fomie multi membri ai populatiei care au slujbe.

Casnicele (si în mod ocazional, în prezent, si casnicii) presteaza o munca
neremunerata. Cu toate acestea, în statistici ei nu apar ca fiind "someri". Ce înseamna,
de fapt, "somajul"? Iata o problema asupra careia ne vom apleca în urmatoarea
sectiune.

SOMAJUL

:) Ratele SOMAJULUI au fluctuat foarte mult pe parcursul acestui secol. În
tarile occidentale, somajul a atins apogeul, la începutul anilor 1930, aproximativ

20% din forta de munca fiind someri în Marea Britanie. Ideile economistului
John Maynard Keynes au influentat puternic politica publica din Europa si Statele
Unite pe parcursul perioadei postbelice. Keynes credea ca somajul este
consecinta unei lipse de putere de a cumpara bunuri; guvernele pot interveni
pentru a spori nivelul cererii în cadrul unei economii, conducând la.crearea de
noi locuri de munca. Multi au ajuns sa considere ca gestionarea de catre stat a
vÎetii economice înseamna ca ratele înalte ale somajUlui apartin trecutului .
.-\ngajarea statului în exploatarea totala a fortei de munca a devenit o parte a
politicii guvernamentale în practic toate tarile occidentale. Pâna în anii 1970,
aceasta politica a parut a fi încununata de succes, iar cresterea economica a
fost mai mult sau mai putin continua.

Însa, pe parcursul ultimilor aproximativ 15 ani, ratele somajului au crescut în
multe tari, rar keynesianismul a fost în mare masura abandonat ca modalitate de a se
incerca controlul activitatii economice. Vreme de un sfert de secol dupa cel de-al
:ioilea razboi mondial, rata somajului în Marea Britania a fost sub 2%. Ea a crescut
pâna la 12% la începutul anilor 1980, apoi a scazut, crescând din nou la sfârsitul
:iecadei. În anul 1995 rata somajului era de 11%.

Analiza somajului

Interpretarea statisticilor oficiale despre somaj, însa, nu este simpla (vezi figura
:2.2.). Somajul nu este usor de definit. Înseamna "a nu avea de munca". Dar
..munca" aici înseamna "munca platita" si "munca în cadrul unei ocupatii
::ecunoscute". Persoanele care sunt înregistrate ca fiind someri se pot implica în
:l1Ulteforme de activitate productiva, cum ar fi zugravitul casei si îngrijirea gradinii.
\fulte persoane sunt angajate cu program redus în munci platite sau au slujbe
JIatite doar sporadic; pensionarii nu sunt socotiti "someri".
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. Figura 12.2. ~ O taxonomie a posibilelor stari de angajare somaj si non-angajare

Populatia cu vârsta de peste 18 ani

Angajati?

nici somer

Doar

~
Vrei sa lucrezi?

$
.~ Nu cauti o slujba?9

Poti începe lucml?

~ ~ IDA
~

Semi-someri
somen/'

~
Cu noima întreaga?

$
Cei care doresc sa munceasca?

'-----v
Functionari pennanenti

DAL..--J L..--J'-----y----'
Muncitori

'-------~-'-.../-------~/
Activitate economica

Sursa: Peter Sinclair, Unemployment: Economic TheOlY and Evidence (BlackweU Publishers 1987), p. 2.

Multi economisti sunt de parere ca rata standard a somajului ar trebui suplimentata
cu înca doua categorii. "Muncitorii descurajati" sunt cei care ar avea o slujba, dar
care nu pot sa lucreze atunci când gasesc una si renunta în acest fel sa mai caute.
"Muncitorii involuntari cu program redus" sunt persoane care nu pot gasi o slujba cu
norma întreaga, chiar daca îsi doresc. Adaugarea acestor doua categorii ofera.
într-adevar, o imagine mai demografica a somajului (vezi figura 12.3). În 1993, în
tarile Uniunii Europene exista patru milioane de muncitori descurajati si 15 milioane
de muncitori involuntari cu program redus, în comparatie cu cele 34 de milioane cu
program redus de someri (The Economist, 22 iulie 1995, p. 92). În Japonia, daca
sunt incluse cele doua categorii suplimentare, numarul total al somerilor devine mai
mult decât dublu.

Variatiunile în distributia somajului definit de catre guvern în Marea Britanie
sunt bine documentate, somajul este mai ridicat în rândul barbatilor decât în al femeilor,
si în rândurile minoritatilor etnice decât în cele ale albilor. Minoritatile etnice au, de
asemeni, rate mai înalte ale somajului pe termen lung decât restul populatiei (albi).
Cresterea recenta a somajului i-a afectat îndeosebi pe cei tineri si de aceasta data
fiind mai pronuntata în rândurile minoritatilor etnice decât în cele ale majoritatii.
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Figura 12.3. - Cei care nu lucreaza: someri, muncitori descurajati si muncitOli involuntari

cu program redus sub fOlIDa de procent din forta de munca ro diverse tari, 1993

o 5 10 15 20 25

Spania
Australia il

Canada 1'"

Marea Britanie _lJ[]
Suedia(l992) --- "'1
Statele Unite ~

Gel111ania lIiIIIII\IIIIII

Japonia ~1,1

III Someri

l!liI Muncitori descurajati

EJ Muncitori involuntari cu program redus

Sursa: OECD. Dupa The Economist, 22 iulie 1995, p. 92

Ratele somajului pentru cei cu vârste cuprinse între 16-19 ani se ridica la aproximativ

20%. Într-o oarecare masura, acest procentaj este ridicat în mod artificial, pentru ca

:nc1ude foarte multi studenti care lucreaza cu program redus, sau sporadic. Însa, un

Drocent substantial de tineri se afla printre somerii pe termen lung, îndeosebi membrii

grupurilor minoritatilor. Mai mult de jumatate din somajul masculin între 16-19 ani îi

are ca subiecti pe cei care nu mai au slujba de cel putin sase luni.

Experienta somajului poate fi extrem de nelinistitoare, pentru cei obisnuiti sa

aiba slujbe sigure. În mod clar, consecinta imediata este pierderea venitului. Efectul

acestui lucru variaza de la o tara la alta, datorita contrastelor în privinta nivelului de

ajutoare de somaj. În Marea Britanie, de exemplu, somerilor le sunt oferite ajutoare

sociale pe termen lung. Somajul poate genera dificultati financiare acute, dar nu

afecteaza accesul la ajutoare pentru îngrijirea sanatatii sau alte ajutoare sociale

datorita faptului ca acestea sunt oferite de catre stat. Pe de alta parte, în Statele

Unite, Spania si alte câteva tari occidentale, ajutoarele de somaj dureaza o perioada

:nai SCUlia, iar presiunea economica asupra celor fara slujba este în mod corespunzator
:naI mare.

De ce au crescut ratele somajului?

Ratele somajului au fluctuat în tarile occidentale în ultimii ani, iar între diverse

societati au existat variatii substantiale. În afara orbitei occidentale, somajul a fost

considerabil mai redus în Japonia decât în alte parti. O combinatie de factori explica

:livelurile relativ ridicate din multe state occidentale pe parcursul ultimilor 20 de ani.

• Un element important îl constituie cresterea competitiei internationale în industrii

pe care se baza prosperitatea occidentala. În 1947,60% din productia mondiala

de otel era realizata în Statele Unite. Astazi, cifra este de doar 15%, în timp ce,

productia s-a triplat în Japonia si în tarile Lumii a Treia (în principal Singapore,

Taiwan si Hong Kong - care practica preturi inferioare celor japoneze).
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•• •
• Cu mai multe ocazii, începând cu "criza petrolului" din 1973 (perioada în C2~:

principalele tari prbducatoare de petrol s-au întrunit si aucazut de acord sa UE.
pretul petrolului), economia mondiala a avut parte, fie de o recesiune severa, :~:
de o încetinire a productiei.

• Folosirea din ce în ce mai ampla a microelectronicii în industrie a redus nevc ~
de fOita de munca.

• Mai multe femei decât Înainte cauta slujbe platite, rezultatul fiind ca mai mu
oameni "vâneaza" numarul limitat de slujbe disponibile ..

Nu este clar daca ratele curente înalte ale somajului vor continua - sa.

poate vor deveni si mai pronuntate - în viitorul apropiat. Anumite tari par a ~
mai bine plasate decât altele în combaterea somaj1..llui la scara mare. Rate:.
somajului au fost reduse cu mai mult succes în Statele Unite decât în Mare~

Britanie sau în alte mari natiuni europene. Explicatia consta probabil În faptul c~
puterea economica a tarii îi ofera mai multa putere pe pietele mondiale ded.
economiile mai mici si mai fragile. În mod alternativ, este posibil ca sectorul Q~

servicii mai cuprinzator din SUA, sa ofere o sursa mai mare de noi slujbe dec&:
disponibilul din tari în care o parte mai mare a populatiei a fost folosita în ma-=.
traditional în industriile de prelucrare.

Somajul în Europa si În Statele Unite

De-a lungul anilor '80 si la începutul anilor '90, economia SUA a creat ill,,:

multe slujbe decât tarile Europene occidentale. Contrar a ceea ce se poate crede

acestea nu erau în principal asa-numitele "macslujbe" - slujbe slab platite precun-.
cele de a servi în restaurantele cu hamburgeri. Patru din cinci noi slujbe în SUA eral
în domenii manageriale sau de expelti.

Din ce motiv au fost createmai putine locuri dc munca în tarile europene'~
Unii sustin ca factorul major l-a reprezentat salariul minim ridicat pe care ma;
multe dintre tarile europene de frunte, cum ar fi Franta, le-au consacrat în legislatia
lor. Un motiv mai important l-ar putea constitui existenta barierelor pe pietele de
productie - pietele pentru vânzarea si cumpararea bunurilor si serviciilor. De
exemplu, în medie lO% dintre toate locurile de munca în tarile industrializate SUnt

în vânzare a cu amanuntul. Sectorul de vânzare cu amanuntul a reprezentat o
importanta sursa de creare de locuri de munca în America; prin contrast, în Franta
numarul angajatilor În vânzare a cu amanuntul a scazut. Acest fapt, se datoreaza
probabil, reglementarilor stricte referitoare la delimitarea domeniilor comerciale si
la limitarea orelor de deschidere - în Statele Unite unele magazine sunt deschise
non-stop.

Nivelurile înalte de somaj i~au determinat pe unii critici sa speculeze ideea în
legatura cu rolul jucat în viata noastra de munca platita, în general. Probabil ca multi
dintre noi vom avea parte de o relatie diferita, fata de munca, de ceea ce a existat
pâna în prezent. În încheierea acestui capitol, vom analiza aceasta problema.
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VIITORUL MUNCII

Muncitorul de portofoliu

În sfera impactului economiei globale si a cererii de forta de munca flexibila,
unii sociologi si economisti au afirmat ca, în viitor, din ce în ce mai multe persoane
vor deveni "muncitori de pOliofoliu". Ei vor poseda un "portofoliu de calificari" - un
numar de calificari diferite - pe care le vor folosi pentru a schimba mai multe slujbe
pe parcursul vietii lor de angajati. Doar un procent relativ mic de muncitori vor avea
"cariere" continue în sensul curent.

Unii considera aceasta deplasare catre muncitorul de portofoliu într-o lumina
favorabila: muncitorii nu vor mai sta întepeniti în aceeasi slujba ani în sir si vor avea
posibilitatea de a-si planifica vietile de lucratori într-o maniera creatoare (Handy
1994). Altii sustin ca "flexibilitatea" înseamna, practic, ca organizatiile pot angaja si
concedia mai multe sau mai putine persoane, dupa bunul lor plac, subminând orice
sens de securitate pe care l-ar putea avea lucratorii lor. Patronii vor avea doar o
angajare pe termen scurt, fata de fortele lor de munca si vor avea posibilitatea de a
reduce la minim platirea unor ajutoare suplimentare sau a pensiilor.

Un studiu recent efectuat la Silicon Valley, California, sustine ca succesul eco
nomic al zonei se bazeaza deja pe calificarile de portofoliu ale fortei sale de munca.
Rata falimentelor firmelor în Silicon Valley este fomie ridicata: aproximativ 300 de
noi companii sunt infiintate anual, dar un numar echivalent dau faliment. Forta de
munca, în care un procent ridicat îl reprezinta lucratorii experti si tehnici, s-a adaptat
acestei situatii. Autorii sustin ca rezultatul este acela ca talentele si calificarile
migreaza rapid de la o firma la alta, devenind în acest fel mai adaptabile. Specialistii
tehnici devin manageri, patronii devin persoane cu capital propriu - etc. (Bahrami si
Evans, 1995).

O atare situatie reprezinta în momentul de fataexceptia, nu regula. În confOlmitate
cu cele mai recente statistici referitoare la angajati, lucratorii cu norma întreaga din
Marea Britanie si SUA - care au pietele de munca cele mai lipsite de reglementari
dintre tarile industriale - pastreaza fiecare slujba acelasi interval de timp ca si în urma
cu zece ani (The Economist, 21 mai 1995). Motivele par a fi ca managerii realizeaza
ca un nivel ridicat al circulatiei lucratorilor este costisitor si cu efecte demoralizante, si
ca prefera sa-si recalifice propriii angajati în loc sa aduca unii noi, chiar daca acest
lucru Însemllila a plati peste pretul pietii. În cartea lor Bui/t to Lad (1994), James
Collins si Jerry Porras au analizat 18 companii americane care au depasit continuu
media pietei de actiuni, începând cu anul 1926. Ei au descoperit ca aceste companii,
fara a angaja si a concedia la întâmplare, avusesera o atitudine extrem de protectoare
fata de personalul lor. Pe parcursul perioadei studiate, doar doua dintre aceste companii
au angajat din exterior un director executiv, în comparatie cu 13 dintre cele mai putin
prospere corporatii incluse în cercetare.

• Cliidite pentru a diiinui (n.t.).
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Aceste descoperiri nu dezaproba ideile celor care vorbesc despre apariti2.
muncitorului de pOliofoliu. Reducerea organizationala reprezinta o realitate, prir
existenta pe piata muncii a multor mii de lucratori care îsi vor fi spus ca au o slujb2.
de o viata, deci foarte sigura. Pentru a gasi iar de lucru, este posibil ca sa fie obligat:
sa-si dezvolte si sa-si diversifice calificarile. Multi, îndeosebi oamenii mai în vârsta.

s-ar putea sa nu aiba posibilitatea de a gasi slujbe comparabile cu cele pe care le-aL
avut înainte, sau chiar de a gasi pur si simplu alte slujbe.

Declinul importantei muncii?

"Fiecare are dreptul sa munceasca" se afirma în Declaratia Universala a
Drepturilor Omului, semnata la Natiunile Unite dupa celde-al doilea razboi mondial.
La vremea respectiva, aceasta înseamna dreptul la o slujba platita. Daca, însa, tendinta
catre somajulla scara mare se dovedeste a fi pe termen lung, scopul se poate dovedi
irealizabil. Poate ca ar trebui regândita natura muncii platite, si în deosebi pozitia
dominanta pe care o are deseori în viata oamenilor.

Exista tendinta ca somajul sa fie considerat atât de catre patroni cât si de lucratori.
drept un fenomen negativ, dar aceasta conceptie trebuie examinata. În definitiv.
identificarea "muncii" cu "slujba platita" este în mod deosebit limitativa. Daca cineva
consumaun efort enonn pentru un hobby, cum ar fi cultivarea unei frumoase gradini,
din interes si nu pentru o recompensa materiala, de ce sa nu fie acest lucru considerat
drept munca? Cuvântul "somaj" a intrat în limbaj la sfârsitul secolului al XIX-lea:
poate ca va disparea la sfârsitul secolului al XX-lea, daca faptul de a nu avea o
slujba înceteaza a mai fi considerat ca fiind similar cu a "nu avea de munca". Unii

observatori întreaba: de ce sa nu-i clasificam pe toti somelii ca fiind liber profesionisti,
si sa le acordam subsidii celor care au nevoie de ele pentru a-si pune în practica
proiectele?

În toate tarile industrializate durata medie a saptamânii de lucru este treptat
redusa. Multi lucratori continua sa lucreze multe ore peste program, dar anumite
guveme introduc noi limite numarului de ore de lucru permise. ÎnFranta, de exemplu,
lucrul peste program este limitat la maxim 130 de ore pe an. În majoritatea tarilor,
vârsta oficiala de iesire la pensie este de 65 de ani, dar se pare ca exista o tendinta
spre pensionarea timpurie si scurtare a carierei profesionale medii (Blyton, 1985).
Majoritatea vor parasi, probabil, f0l1a de munca la 60 de ani, sau mai devreme, daca
îsi vor permite sa faca acest lucru.

Daca volumul de timp acordat angajarii platite continua sa se diminueze, iar
nevoia de a avea o slujba devine mai putin centrala, natura carierelor ar putea fi în
mod substantial reorganizata. Împa11irea unei slujbe, sau lucrul în program flexibil,
de exemplu, pot deveni din ce în ce mai obisnuite. Anumiti analisti ai muncii au
sugerat ca învoirea de un an , asa cum exista în universitati, ar trebui extinsa si la

.lucratorii din alte sfere, în asa fel încât oricine va avea dreptul sa-si ia concediu timp
de un an pentru a studia sau a efectua o alta forma de auto-ameliorare. Poate ca din
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ce în ce mai multi indivizi se vor angaja în planificare pe viata, prin care ei se
aranjeaza sa munceasca în diferite modalitati (platit, neplatit, cu norma întreaga sau

cu program redus, etc.) la diferite stagii ale vietii lor. În acest fel unii oameni arputea
decide sa intre în forta de munca doar dupa o perioada de educatie formala, urmata
de una dedicata unor îndeletniciri precum calatoria. Multi oameni ar putea opta
pentru a lucra cu program redus pe parcursul vietii lor, dar nu trebuie obligati sa faca
acest lucru din pricina lipsei unor oportunitati de norma întreaga.

Unele cercetari recente referitoare la munca indica faptul ca, chiar si în conditiile
existente, lucratorii cu programul redus înregistreaza niveluri mai ridicate de satisfactie
a muncii decât cei care au norma întreaga. Acest lucru poate fi explicat prin faptul
ca majoritatea lucratorilor cu program redus sunt femei, care nu au mari asteptari de
la carierele lor la fel ca barbatii sau care simt o deosebita usurare sa iasa din monotonia
domestica. Totusi, multi indivizi par a gasi o recompensa tocmai în faptul ca sunt
capabili sa echilibreze munca platita cu alte activitati si sa se bucure de o viata mai
variata. Alte persoane ar putea alege sa dea o atentie totala muncii platite din tinerete
pâna la vârsta medie, apoi mutându-si atentia catre o a doua cariera care le-ar putea
deschide noi interese.

Sociologul si criticul social francez Andre Gorz a sustinut ca în viitor munca platita
va juca un rol din ce în ce mai putin important în viata oamenilor. Gorz îsi întemeiaza
opiniile pe o evaluare critica a scricrilorlui Marx. Marx sustinea ideea confonn careia
clasa muncitoare - careia îi apartineau din ce în ce mai multi oameni ~ va conduce o
revolutie care va produce un tip de societate mai umana, în care munca va constitui
satisfactia centrala pe care o poate oferi viata. Cu toate ca scrie în calitate de
persoana cu vederi de stânga, Gorz respinge aceasta opinie. Clasa muncitoare, în
loc sa devina gruparea cea mai larga din societate (asa dupa cum sugera Marx) si
sa conduca o revolutie încununata de succes, de fapt se restrânge. Muncitorii de tip
gulere albastre au devenit acum o minoritate - o minoritate în scadere - a fortei de
munca.

Dupa opinia lui Gorz, nu mai prezinta logica faptul ca, muncitorii pot prelua
Intreprinderile din care fac parte, si de mentionat faptul ca ei pot prelua puterea de
stat. Nu exista o speranta reala de transformare a naturii muncii platite, din pricina
faptului ca este organizata în conformitate cu consideratiile tehnice inevitabile în
cazul în care economia trebuie sa fie eficienta. "Acum problema este aceea de a te
elibera de munca ...", afirma Gorz (Gorz, 1982, p. 67). Asa ceva este în mod deosebit
necesar acolo unde munca este organizata în conformitate cu directivele tayloriste,
sau este apasatoare ori plicticoasa.

Gorz afirma ca somajul în crestere, împreuna cu raspândirea muncii cu pro
gram redus a creat deja ceea ce el denumeste ,,0 non-clasa de non-muncitori", în
paralel cu cei care detin slujbe stabile. În realitate, majoritatea oamenilor fac parte
din aceasta "non-clasa", din pricina faptului ca procentul din populatie care are
slujbe stabile remunerate la un moment dat este relativ redus - daca îi excludem pe
cei tineri, pe pensionari, pe bolnavi s,ipe casnice, împreuna cu cei care au slujbe cu
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program redus sau sunt someri. Raspândirea microtehnologiei va reduce si mai mu::
numarul de slujbe cu norma întreaga disponibile, 'este d~ parere Gorz. Sunt sanse c::

rezultatul sa fie o tendinta de respingere a conceptiei "productiviste'; a societati~
occidentale, cu acc:entul pe care-l pune ea pe bogatie, crestere economica sibunur:
materiale. Majoritatea populatiei va avea în anii urmatori o diversitate de stiluri de

viata, duse în afara sferei muncii pennanente, platite.
Dupa Gorz, ne îndreptam catre o "societate duala". Într-unul dintre sectoare.

productia si administrarea politica vor fi organizate pentru maximizarea eficientei
Celalalt sector va fi o sfera în care indivizii se ocupa cu o varietate de alte îndeletnicir:
ce le ofera placere sau realizare personala.

Cât de valid este acest punct de vedere? Faptul ca exista schimbari majore
care au loc în ceea ce priveste natura si organizarea muncii în tarile industrializate
este indiscutabil. Pare posibil ca din ce în ce mai multi oameni sa se elibereze de
"productivism" - accentul pus pe constanta crestere economica si pe acumularea
de posesiuni materiale. Asa dupa cum a sugerat Oorz, este cu siguranta corect sa nu
consideram somajul doar într-o lumina negativa, ci ca pe un lucru care ofera indivizilor
oportunitati pentru a-si vedea de interesele lor si pentru a-si dezvolta talentele. Totusi.
cel putin pâna acum, progresul în aceasta directie a fost nesemnificativ; se pare ca
suntem departe de situatia pe care o are în vedere Gorz. Din pricina faptului ca
femeile fac presiuni pentru a obtine oportunitati mai ample de slujba, a existat o
crestere, nu o scadere a numarului de persoane interesate în mod activ sa aiba

slujbe platite. Munca platita ramâne pentru multi cheia generarii resurselor materiale
necesare pentru a duce o existenta variata.

o Munca reprezinta efectuarea sarcinilor, implicând consum de efort mental si
fizic, care au ca obiectiv. producerea unor bunuri si servicii pentru deservirea
nevoilor umane. Multe tipmi importante de munca - precum munca în gospodarie
sau munca voluntara - sunt neplatite. Ocupatia reprezinta munca efectuata în
schimbul unui salariu fix. În toate societatile, munca reprezinta baza sistemului
economic.

@ O caracteristica distincta a sistemului economic din societatile modeme este
dezvoltarea unei diviziuni a muncii extrem de complexe si de diverse.

@) Diviziunea muncii înseanma ca aceasta este împartita în diferite ocupatii care
necesita specializare, Un rezultat este interdependenta economica: cu totii
depindem unii de altii pentm a ne câstiga existenta.

o Una dintre manifestarile acestui fapt este taylorismui sau managementul stiintific.
El împarte munca în sarcini simple care pot fi cronometrate si organizate.
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Fordismul a extins principiilemamlgementului stiintific la productia de masa
legata de pietele de masa. Fordismul si taylorismul pot fi socotite drept sisteme
de trust la scara mica ce maximizcaza alienarea muncitorului. Un sistem de

trust la scara mare le da posibilitatea muncitorilor de a controla ritmul si chiar
continutul muncii lor.

o Pe parcursul secolului, au intervenit schimbari majore în sistemul ocupational.
Deosebit de importanta a fost relativa crestere a ocupatiilor nemanuale în
detrimentul celor manuale. Însa interpretarea acestor descoperiri este disputata.

o Organizatiile sindicale, împreuna cu recunoasterea dreptului la greva reprezinta
principalele caracteristici ale vietii economice din toate tarile occidentale. Sindicatele
au aparut ca organizatiidefensive, preocupate de a le oferi muncitorilor un criteriu
de control al conditiilor lor de munca. În prezent, lidelii sindicali joaca deseori un
rol important în fonnularea politicii economiei nationale - desi acest lucm se aplica
mai putin în Marea Britane acum decât înainte.8Natura muncii femeilor a fost direct afectata de separarea ateliemlui de casa.
Multe femei casatorite au devenit "casnice" si se considera ca "nu muncesc" 
chiar daca orele de munca pe care le petrec cu treburile gospodaresti pot depasi
cu mult orele de lucm ale sotilor lor. Cu mult mai multe femei au slujbe platite
acum decât cu câtiva zeci de ani în unna; dar femeile sunt în mod dispropOllionat
concentrate în slujbe slab platite.

o Cu toate ca femeile au avut în mare masura succes în depasirea categorisirii
dupa gen, ele au de asemenea de luptat cu presupunerea ca îsi pun preocuparile
familiei lor, înaintea carierei. În acelasi timp, indiferent de procentajul de.femei
aflate în cadml fortei de munca platite, femeile efectueaza marea parte a
muncilor gospodaresti, a muncii concentrate pe întretinerea caminului si a
cresterii copiilor.

@) Somajul a reprezentat o problema re curenta în tarile industrializate în secolul
XX. Datorita faptului ca munca reprezinta un element stmcturant în alcatuirea
psihologica a unei persoane, experienta somajului deseori dezorienteaza
oamenii. Impactul noii tehnologii pare a avea sanse de a spori si mai mult
ratele somajului.

W Unii vorbesc despre aparitia muncitorului de pOliofoliu - muncitoml care poseda
un "portofoliu" de diverse calificari, si care va avea posibilitatea de a se deplasa
rapid de la o slujba la alta. Atari muncitori exista deja, dar pentm multi oameni
din cadml fOllei de munca "flcxibilitatea" arc mai multe sanse de a fi asociata
cu slujbele slab platite, cu reduse perspective pentm cariera.

ID Schimbari majore au loc în acest moment în natura si organizarea muncii,
considerându-se ca vor deveni si mai impOliante în viitor. Cu toate acestea,
munca platita ramâne pentru multi oameni modalitatea-cheie de generare a
resurselor necesare pentm a trai· o viata variata.
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În 1989 asa cum se stie s-a petrecut o drama în Piata Tienanmen din Beiji[~
capitala Chinei. Mii de oameni s-au adunat ca sa demonstreze pentru instaurare_
democratiei. Guvernul corilUnistal Chinei a reactionat cu salbaticie. Unitati ale Anna::
Rosii i-au 'atacat pe demonstranti. Multi au fost ucisi si alte câteva sute au fc
arestati si închisi.

Democratia nu este înca o realitate în China. Dar în multe alte pa11iale IUlL
miscarile pro-democratice au rasturnat cu succes regimurile autoritariste. În fo,,-_

Uniune Sovietica siîn tarile est-europene, comunismul a fost înlaturat de asemen:_
miscari. În ultimii ani au fost stabilitc fonne de guvernare democratica în mare par:_
din America Latina, ca si în unele tari din Africa si Asia. Guverne democratic_
exista de mult mai mult timp în apusul Europei, America de Nord, Australia si NOl:
Zeelanda.

:> Democratizarea rcprezinta una dintre fortele politice majore din lumea actual~

care influenteaza si este influentata la rândul ei de catre procesul globalizarii. La r'c

ca si alte aspecte ale societatilor contemporane, domcniul guvernarii si al politic
sufera schimbari majore. GUVER1~AREA se refera la punerea în practica a politicile:

deciziilor si a hotarârilOl~de stat, de catrc functionarii unui aparat politic. POLITIC.,
priveste mijloacele prin care este folosita. puterea pentru a duce la îndeplinire SCOpl.:
si continutul activitatilor guvernamentale. Sfera politicului se poate întinde îns~
dincolo de cea a institutiilor statului.

În acest capitol vom studia factorii principali care afecteaza viata politica. Von:
analiza natura democratiei si vom cântari rolul partidelor politice. Vom discuta unele
dintre transfonnarile din politica britanica a ultimilor ani, apoi vom analiza politica pc
plan international. Catre sfârsitul capitolului vom lua în considerare consecintele
schimbarilor din Europa de Est de dupa 1989 si vom examina impactul razboiulu:
asupra societatii.

Înainte de toate, sa ne oprim asupra câtorva dintre conceptele de baza, necesare
studiului vietii politice - putere, autoritate si stat, Întreaga viata politica, într-m:
sens sau într-altul, se confrunta cu puterea: cine o detine, cum este obtinuta si în ce
fel este folosita.

PUTEREA SIAUTORITATEA

:> Asa cum am mentionat în capitolul 1, studiul puterii este de o importanta
fundamentala în sociologie. PUTEREA reprezinta capacitatea indivizilor sau a
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;mpurilor de a-si impune propriile interese si preocupari, chiar atunci când ceilalti se
::=,un.Uneori, ea implica folosirea directa a fortei, ca în cazul autoritatilor chineze

: 3.reau suprimat miscarea pro-democratica din Piata Tienanmen. Puterea este un
:.'ement important în orice relatie sociala, cum ar fi cea dintre angajat si patron.

:-",cestcapitol se concentreaza pe un aspect limitat al puterii, puterea guvernamentala.
~:1aceasta forma, ea este însotita întotdeauna de ideologii, folosite pentm a justifica
~ctiunile celor putemici. De exemplu, folosirea fortei de catre guvemul chinez împotriva
''l.ldentilor care demonstrau pentm democratie a însemnat o aparare a ideologiei
: omuniste ca forma suprema de guvernare.
~ AUTORITATEA înseamna folosirea legitima a puterii de catre guvern.

Legitimitatea reprezinta faptul ca, cei supusi autoritatii unui guvel11 consimt la
::ceasta. Puterea devine astfel diferita de autoritate. Atunci când demonstratiile
:cra-democratice au izbucnit în China, iar guvernul a raspuns închizând si împuscând
:iemonstrantii, a fost un exercitiu de putere, dar si un indiciu al scaderii autoritatii
;uvel11ului. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, democratia nu estesinguml tip de
guvel11arepe care oamenii îl considera legitim. Dictatura poate avea, de asemenea,
legitimitate. Dar asa cum vom vedea mai târziu, democratia este, în general, cea mai
:aspâildita f0l111ade guvernare considerata ca fiind legitima.

CONCEPTUL DE STAT

:> Exista STAT acolo unde exista un aparat politic de guvel11are (institutii cum ar
fi parlamentul sau congresul, împreuna cu functionarii civili ai acestor servicii), care
conduc un teritoriu dat si a caror autoritate este sustinuta de catre un sistem de legi
si de capacitatea de a folosi forta armata pentru a~sipune în practica politica. Toate
societatile moderne sunt STATE-NA TIVNI. Adica sistemul lor de guvernare îsi
sustine dreptul de proplietate asupra anumitor teritorii, poseda coduri de legi fonnale
si este sustinut de controlul asupra unor forte armate. State-natiuni au luat fiinta în

momente diferite în diversele parti ale lumii (de exemplu, Statele Unite în 1776, iar
Republica Ceha în 1993). Totusi, caracteristicile lor principale contrasteaza putel11ic
cu cele ale statelor din civilizatiile traditionale, cum sunt cele descrise în capitolul 1.
Acestea sunt:

• Suveranitatea. TeIitOliilestapânite de statele traditionale au fost Întotdeauna imprecis
definite, nivelul controlului exercitat de guvernul central fiindrelativ scazut.Notiunea
de suveranitate - anume ca guvernul detine autOlitate asupra unui domeniu cu
granite clar delimitate, în interioml caruia constituie puterea suprema - nu era foarte
relevanta. Dimpotriva, toate statele-natiuni sunt state suverane.

• Cetatenia. În statele traditionale, majoritatea populatiei conduse de catre rege
sau împarat erau prea putin constienta sau interesata; de cei care îi conduceau.
Si nici nu avea drepturi politice sau vreo inf1uenta politica. în mod obisnuit, doar
clasele dominante sau gmpurile mai mari aveau notiune a de apartenenta la o
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comunitate politica generala. În societatile moderne, însa, majoritatea celor car~
locuiesc în interiorul granitelor sistemului politic sunt cetateni, cu drepturi s:

îndatoriri comune, constienti de apartenenta lor la o natiune. Desi mai exista s:

oameni care sunt refugiati politic sau "apatrizi", aproape fiecare individ este az:
membru al unei anumite formatiuni politice nationale.

• Nationalismul. Statele-natiune se asociaza cu aparitia nationalismului, car~
poate fi definit ca "ansamblu de simboluri si credinte ce confera sentimentu
apartenentei la o anumita comunitate politica". Astfel, indivizii se simt mândr:
ca sunt britanici, americani, canadieni sau rusi. Probabil ca oamenii au resimti:
dintotdeauna o anumita identificare cu grupuri sociale de o forma sau alta 
familia, satul sau comunitatea religioasa. Dar nationalismul si-a facut aparitie.
doar o data cu dezvoltarea statului modem. El este expresia cea mai pregnant~
a sentimentelor de identificare cu o comunitate suverana distincta.

Loialitatea nationalista nu se înscrie totdeauna în interiorul granitelor fizice care
marcheaza teritoriile statelor din lumea de azi. Practic toate statele-natiune au fos:, .

constituite pornind de la comunitati de origini diferite. Drept rezultat, sentimentele
nationaliste locale au aparut adesea în opozitie cu cele promovate de state. Astfel, ÎI:

Canada, de exemplu, sentimentele nationaliste din rândul populatiei care vorbeste
limba franceza din Quebec constituie o amenintare la adresa sentimentelor de
"canadianitate". Dar desi relatia dintre statul-natiune si nationalism este complicata.
cele doua au luat fiinta ca urmare a aceluiasi proces.

Dupa ce am discutat unele dintre cele mai importante caracteristici ale statelor
moderne, ne vom concentra acum atentia asupra naturii democratiei.

DEMOCRATIA

:) Cuvântul "democratie" îsi are originea în termenul grecesc demokratia, for
mat din demos (popor) si krates (conducere). DEMOCRATIA, în sensul ei de
baza, înseamna de aceea un sistem politic în care poporul si nu monarhii (regi ori
regine) sau aristocratii (oameni de vita nobila, cum sunt lorzii) se afla la conducerea
tarii. Aceasta poate fi simplu si evident, dar nu este. Ce înseamna de fapt conducerea
de catre popor? Asa cum a aratat David Reld, pot aparea întrebari legate de fiecare
parte a sintagmei (Reld, 1987). Sa începem cu "poporul":

• Cine este poporul?
• Ce fel de participare trebuie sa i se permita?
• Ce conditii presupune participarea la conducere?

În ce priveste "conducerea de catre":

1. Cât de larga sau de stricta ar trebui sa fie sfera de influenta a conducerii? Ar
trebui sa se limiteze, de exemplu, la sfera guvernarii sau poate exista democratie
si în alte sfere, cum ar fi democratia industriala?

2. Conducerea poate cuprinde hotarârile administrative cotidiene pe care le iau
guvernele sau se refera doar la deciziile politice majore?
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3. Trebuie sa fie urmata conducerea de catre popor? Care este locul obligatiilor si
al propriilor pareri?

4. Pot unii oameni actiona în afara legilor, daca le considera pe cele existente
nedrepte?

5. În ce împrejurari, daca se poate vorbi despre acest lucru, pot face uz guvernele
democratice de coercitie împotriva celor care dezaproba politica lor?

Raspunsurile la aceste întrebari au îmbracat forme contrastante în perioade
diferite si societati diferite. De exemplu, "poporul" a fost înteles uneori ca fiind
detinatorii de proprietati, albii, albii educati sau barbatii si femeile albe. În unele
societati, versiunea acceptata a democratiei se limiteaza la sfera politica, în timp ce,
:n altele ea se extinde si asupra altor domenii ale vietii sociale.

Democratia participativa

În democratia participativa (sau democratia directa), deciziile sunt luate în
:omun de catre cei pe care îi priveste. Acesta a fost tipul original de democratie
?racticat în Grecia antica. Cei care erau cetateni, adica o mica minoritate din societate,
se întâlneau cu regularitate pentru a studia politica si a lua decizii majore. Democratia
?aliicipativa are o importanta limitata în societatile moderne, unde masa populatiei
Ciredrepturi politice si ar fi imposibil ca toata lumea sa participe activ la luarea
-:uturordeciziilor care îi afecteaza.

Totusi, unele aspecte ale democratiei participative joaca un anumit rol în
societatile moderne. Tinerea de referendumuri, de exemplu, prin care poporul îsi
~xprima propria opinie asupra unei anumite probleme, este o forma de democratie
?articipativa. Consultarea directa a unui mare numar de oameni este posibila prin
simplificarea problemei pâna la a formula una sau doua Întrebari la care este solicitat
sa raspunda electoratul. Referendumurile sunt folosite cu regularitate la nivel national
:n unele tari europene.

Monarhiile si democratiile liberale

Desi unele state moderne (cum ar fi Marea Britanie si Belgia) mai au în
:-r"Unteun monarh, acestea sunt din ce în ce mai putine. Acolo unde se mai afla
:onducatori traditionali de acest fel, puterea lor reala este de obicei limitata sau
:nexistenta. Într-un mic numar de tari, ca Arabia Saudita sau Iordania, monarhii
20ntinua sa mentina în oarecare masura controlul asupra guvernului, dar În
:l1ajoritatea cazurilor acestia reprezinta mai curând un simbol al identitatii nationale
decât alte personaje cu putere directa în viata politica. Regina Regatului Unit,
:'egele Suediei si chiar împaratul Japoniei sunt monarhi constitutionali: puterea
:01' reala este delimitata de Constitutie, care îi investeste cu autoritate pe
:-eprezentantii alesi ai poporului. Marea majoritate a statelor moderne sunt
:-epublicane - nu exista rege sau regina; aproape toata lumea, inclusiv monarhii
:onstitutionali, se declara adepti ai democratiei.
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Tarile în care alegatorii pot alege între doua sau mai multe partide si' în care
masa populatiei adulte cu drept de vot sunt numite de obicei democratii Iiberale,

Marea Britanie si celelalte tari occidentale europene, Statele Unite, Japonia, Aus
tralia si Noua Zeelanda se situeaza toate în aceasta categorie. Unele tari din Lumea
a Treia, cum ar fi India, au de asemenea, sisteme democrati ce liberale.

Raspândirea democratiei liberale

Multa vreme sistemele politice ale lumii s-au împa11itîntre democratiile liberale
si comunism, asa cum erau în fosta Uniune Sovietica (si care mai exista în China si
în alte câteva tari). Comunismul era în esenta un sistem de conducere monopartit.
Alegatorii nu aveau de ales între partide diferite, ci între candidati diferiti ai aceluiasi

partid, cel comunist; adesea exista doar un singur candidat. Astfel, nu exista practic
nicio optiune prinvoL Partidul Comunist reprezenta puterea dominanta în societatile
de tip sovietic: el controla nu doar sistemul politic, ci si economia.

Începând din 1989, când influenta Uniunii Sovietice asupra Europei de Est s-a
destramat, procesele de democratizare au cuprins intreaga lume, într-un fel de proces
de "reactie în lant". Tari ca Nicaragua din America Centrala, Zair si Africa de Sud

din Africa, ~u instalat guverne democratice liberale. În China, care adaposteste cam
o cincime din populatia totala a lumii, guvernul comunist se confrunta cu presiuni
puterniceîn vederea democratizarii. Mii de oameni sunt înca în închisoare în China
din cauza exprimarii (non-violente) dorintei lor de democratie. Dar mai exista înca
grupari, respinse de catre guvernul comunist, care lucreaza activ pentru a asigura
tranzitia catre un sistem democratic.

De ce a devenit democratia atât de populara? Motivele sunt legate de schimbarile
sociale si economice discutate pe tot parcursul acestei carti. Mai întâi, democratia
tinde sa se asocieze cu capitalismul competitiv în sistemul economic, iar capitalismul
s-a dovedit a fi superior comunismului ca sistem generator de bunastare. În al doilea
rând, cu cât activitatea sociala devine maiglobalizata, iar oamenii descopera ca
viata lor cotidiana este influentata de evenimente care au loc la mare departare, cu
atât vor încerca sa capete mai multa infonnatie despre felul în care sunt condusi - si
de aceea vor opta pentru democratie.

În al treilea rând, este vorba despre influenta mass-media, în special a televiziunii.
Reactia în lant a raspândirii democratiei a fost probabil puternic stimulata de
posibilitateade a vedea. evenimente ce se petrec lumea de azi. O data cu aparitia
noilor tehnologii de televiziune, în special a transmisiilor prin satelit si prin cablu,
guvernele numai pot mentine controlul asupra a ceea ce vad cetatenii tarilor lor
asa cum s-a întâmplat în confruntarea din Piata Tienanmen. Ca si în China, Partidul
Comunist din Uniunea Sovietica si din tarile Europei de Est mentinea un control.
strict asupra retelelor de televiziune, care erau În totalitate statale si conduse de
guvern, Dar raspândirea transmisiilor prin satelit ilpennis multora accesul la programe
TV din Occident, punându-i astfel în contact cu puncte de vedere asupra conditiilor
lor de viata diferite, de cele dobândite prin propaganda guvernamentala.
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Democratia în impas?

Având în vedere ca democratia liberala este pe cale de a deveni atât de raspândita,
ne-am putea astepta sa functioneze într-un mod plin de succes. Dar lucmrile nu stau
asa. Democratia se afla în dificultate aproape peste tot în lume. Aceasta se întâmpla
nu numai pentm ca se dovedeste a fi greu de stabilit o ordine democratica stabila în
Rusia si în alte societati foste comuniste. Democratia este în impas în principalele ei
tari de origine, în Marea Britanie, Europa si Statele Unite, studiile arata ca procente
tot mai mari din populatie se declara nemultumiti de sistemul politic sau sunt indiferenti
fata de acesta.

De ce exista atâta luh1e nesatismcuta de acel sistem politic care pare a îndepalia
totul din calea sa în lumea întreaga? Raspunsurile, în mod neobisnuit, se refera la
factori care au contribuit la raspândirea democratiei - impactul captialismului si
globalizarea vietii sociale.

Asa cum a observat sociologul Daniel Bell, guvernul national este prea mic pentru
:lputea raspunde la marile întrebari, cum ar fi influenta competitiei economice globale
sau distrugerea mediului înconjurator; dar a devenit prea mare pentru a se ocupa de
problemele mici, care afecteaza doar anumite orase sau regiuni. Guvernele detin o mica
putere, de exemplu, asupra activitatilor corporatiilor de afaceri-gigant, pilonii principali ai
economiei globale. O corporatie din SUA poate decide sa-si închida uzinele de productie
:linMarea Britanie si sa înfiinteze o noua fabrica în schimbul acesteia în Mexic, pentru a
~educe costurile si a concura mai eficient cu alte corporatii. Rezultatul este ca mii de
lucratOlibritanici si-ar pierde locU1ilede munca. E.steposibil ca ei sa ceara guvernului sa
intreprinda ceva, dar guvernele nationale nu pot controla procese legate de economia
lumii. Singurul lucru pe care îl poate face guvernul este sa încerce sa atenueze lovitura,
asigurând ajutoare de somaj sau reconversia profesionala (vezi figura 13.1pentru modul
;n care sunt împartite cheltuielile guvernamentale în Marea Britanie).

Figura 13.1. - Cheltuielile guvemului britanic, 1992-1993 (miliarde &)

Securitate sociala 79,2
Altele 7,2

Educatie 32,8

Datorie cu dobânda 8,4

Altele 9,9

Aparare 23,8

Servicii exteme 3,6

A.gricultura 3,3

Sanatate 34,6

Avutia nationala 2,7

Protectie si paza 14,3
Mediu 8.6

Locuinte 6,2
Transport J 0,8

Comert, Industrie, Energie si Somaj 3,3

S'lrsa: HM Treasury. Dupa Hutchinson Gallup, Info 95 (Helicon !994).
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o data cu scaderea puterii guvernelor în fata problemelor globale, ele s-au
îndepartat tot mai mult de viata majoritatii cetatenilor. Multi deplâng faptul ca deciziile
care le afecteaza viata sunt luate de la distanta, de la Londra de "pawer brokers" 
functionari de partid, grupuri de interese, membri ai unor grupuri de presiune si
birocrati. Ei cred ca guvernul este incapabil sa rezolve în egala masura problemele
locale, cum ar fi criminalitatea si lipsa de locuinte. Carezultat, încrederea în guvern
a scazut substantial. Aceasta afecteaza la rândul sau dorinta poporului de a participa
la procesul politic.

Vom vedea cum se fac simtite unele dintre aceste influente în politica britanica
mai târziu. Democratia liberala implica prin definitie existenta a mai multor partide
politice. Ne vom opri mai întâi asupra diferitelor tipuri de sisteme de partid care pot
fi grupate sub eticheta generala de democratie liberala.

PARTIDELE POLITICE SI VOTAREA ÎN TARILE
OCCIDENT ALE

Un partid politic poate fi definit ca fiind o organizatie constituita în scopul
obtinerii controlului legitim al guvernarii în urma unui proces electoral. În unele situatii,
pot exista organizatii politice care doresc sa acceada la putere, dar carora li se
refuza aceasta posibilitate prin mijloace comune. Aceste organizatii sunt în cel mai
bun caz privite ca fiind secte politice sau miscari, pâna când vor capata recunoastere.
În Germania srarsitului de secol XIX, de exemplu, social-democratii au fost scosi în
afara legii de catre Bismarck. Ei erau o miscare politica organizata, care opera pc
alte cai decât cele legale, dar mai târziu a primit recunoastere ca partid si a detinut
puterea politica în mai multe rânduri de-a lungul acestui secol.

Sistemele partinice

Exista numeroase tipuri de sisteme partinice. Daca ia amploare un sistem bipartit
sau unul pluripartit, depinde în buna masura de natura procedurilor electorale dintr-o
anumita tara. Doua partide tind sa domine sistemul politic acolo unde alegerile se
bazeaza pe principiul "câstigatorulia totul". Candidatul care obtine cele mai multe
voturi câstiga alegerile, indiferent de proportia acestuia fata de totalul lor. Acolo
unde alegerile se bazeaza pe principii diferite, cum ar fi reprezentarea proportionala
(în care numarul de locuri din adunarea reprezentativa este alocat în functie de
procentul de voturi obtinute), sistemele bipartite sunt mai rare.

În tarile din Europa occidentala se gasesc diferite tipuri de organizare partinica
si nu toate sunt reprezentate în politica britanica. Unele partide se bazeaza pe
denumirea religioasa (cum este cazul partidelor belgiene, Partidul Social Crestin si
Partidul Popular Catolic); unele sunt partide etnice, care reprezinta grupuri specifice
nationaliste sau lingvistice (cum este Partidul National Scotian din Marea Britanie
sau Partidul Popular Suedez din Finlanda; altele sunt partide rurale, care reprezinta
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interese agrare (de exemplu Partidul de Centru din Suedia sau Partidul Popular
Elvetian); iar altele sunt partide ecologiste, preocupate de obiective ecologice (cum
este cazul Partidului Verzilor din Germania).

Partidele socialiste sau laburiste au fonnat guverne, dupa cel de-al doilea razboi
mondial, în majoritatea societatilor vest-europene. Pâna de curând, existau partide
comuniste recunoscute oficial în majoritatea tarilor, dintre care unele erau chiar mari
(ca acelea din Italia, Franta sau Spania). Ca urmare a schimbarilor din Europa de
Est, multe si-au modificat în prezent denumirea. Exista multe partide conservatoare
(Partidul Republican din Franta sau Partidul Conservator si Unionist în Marea Britanie)

si partide "de centru", care ocupa "spatiul din mijloc" dintre stânga si dreapta (cum
sunt Liberal Democratii din Marea Britanie). (Tennenul "stânga" este folosit atunci
când se face referire la grupuri politice progresiste sau radicale care înclina spre
socialism; "dreapta" se refera la grupuri mai conservatoare).

În unele tari, liderul partidului majoritar sau al unuia diptre partidele din coalitie,
devine în mod direct prim-ministru, cea mai înalta functie demnit~ra publica din tara.
în alte cazuri (ca în Statele Unite), presedintele este ales separat de alegerile de
partid pentru organismele reprezentative principale. Aproape nici unul dintre sistemele
electorale din tarile occidentale nu este identic cu altul, iar majoritatea sunt mai
complicate decât cel din Marea Britanie. Germania poate servi drept exemplu. În
aceasta tara, membrii Bundestag-ului (parlamentul) sunt alesi printr-un sistem care
combina regulile sistemului "câstigatorul ia totul" si prin cel proportional. Jumatate
din membrii Bundestag-ului sunt alesi în adunari constituante, în care câstiga acel
candidat care obtine cele mai multe voturi. Ceilalti 50% sunt alesi în functie de
procentajele care polarizeaza votul în anumite zone regionale. Acesta este sistemul
care a permis Partidului Verzilor sa obtina locuri în Parlament. A. fost stctbilita o
limita de 5% pentru a preveni proliferarea excesiva a partidelor mici - adica trebuie
obtinut cel putin acest procent din vot pentru a capata reprezentarea în parlament.
Un sistem similar este folosit si în alegerile locale.

Sistemele cu doua partide dominante, ca acela din Marea Britanie, tind sa
duca la o concentrare "la centru", unde se gasesc majoritatea voturilor, excluzând
vederile radicale. Partidele din aceste tari cultiva de obicei o imagine moderna,
uneori ajungând sa semene atât de mult unul cu celalalt încât cu greu se poate face
D distinCtie. Se presupune ca o pluralitate de interese poate fi reprezentata de
fiecare partid, dar ele se împletesc de fapt într-un program general cu reduse .
trasaturi distinctive. Sistemele multipartite permit exprimarea directa a unor interese
si puncte de vedere divergente, oferind perspective pentru reprezentarea
alternative lor radicale; pe de alta parte, nici un partid nu reuseste sa atinga
majoritatea absoluta. Aceasta duce la coalitii care pot suferi de pe urma
imposibilitatii de a lua decizii, din cauza unor conflicte majore sau la o succesiune
rapida de alegeri si guverne noi, nici unul capabil de a se mentine la putere mai
:nult timp si deci cu o eficienta foarte limitata.
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Partidele si votarea în Marea Britanie

În Marea Britanie, pâna În secolul XIX, partidele erau privite doar ca formatiuni
temporare, necesare pentlll a mobiliza ajutorul popular În împrejurari specifice ,sat:.
momente de criza. Pe masura ce partidele au devenit organizatii stabile, ele au fost

asociate cu ideea ca sprijinul acordat unei anumite conduceri putea atrage recom
pense specifice. Apartenenta partinica si loialitateaau început sa fie legate de diferite
forme de patronaj, în care cel loial unna sa fie rasplatit prin acordarea de pozitii specifice
Într-o administratie noua. În cea mai mare parte a secolului XX, doua partide principale
(laburistii si conservatorii) au dominat scena politica nationala, iarpolitica adversa s-a
nascut din acumularea de sustinere pentru doua echipe guvernamentale alternative.
fiecare constând din memblii unui singur partid.

Politica electorala britanica s-a schimbat semnificativ de-a lungul ultimilor
aproximativ 20 de ani. Unul dintre factori este stlllctural: proportia populatiei active
implicata în ocupatiile traditional muncitoresti, în mod special În domeniul
mestesugaresc, a scazut considerabil. Fara Îndoiala, aceasta a erodat unele surse
traditionale de sustinere a Partidului Laburist. Un al doilea factor este divizarea
petrecuta În interiorul Partidului Laburist la începutul anilor' 80, care a dus la fondarea
Partidului Social Democrat (SDP). Desi SDP nu mai exista, democrat-liberalii fonnati
de curând au beneficiat de un sprijin substantial. O a treia int1uenta a fost cea a
primului-ministlll conservator dintre anii 1979 si 1990, d-na Thatcher. Programul
viguros de schimbare initiat de d-na Thatcher si cabinetul ei a exprimat o evolutie
semnificativa fata de filosofia conservatoare de pâna atunci. Thatcherism-ul a pus
accentul primordial asupra restrângerii rolului statului În viata economica, facând din

încrederea În fortele de piata, baza, atât a libeIiatilor individului cât si a cresterii
economIce.

Înainte de 1970, cele doua partide principale beneficiau de un SUPOlt electoral
stabil (Heath s.a., 1986), iar majoritatea electoratului exprima o puternica loialitate
fata de conservatori sau de laburisti(vezi mai jos). Aceasta reiesea în campaniile
politice ale partidelor, care se concentrau mai mult pe ralierea suporterilor decât pe
convertirea adversarilor. Cele doua alegeri care au avut loc În 1974 au demonstrat
ca aceste loi~litati traditionale se diminuasera. Procentajul de votanti care a declarat

ca s-auhotarât În timpul campaniei finale a crescut ~imtitor. Este probabil, de aceea,
ca, fata de situatia dinainte, campaniile au devenit mai importante pentru rezultatul
alegerilor. Probabil ca si televiziunea a avut o influenta semnificativa aici, ca mijloc
de "a vinde" imaginea unor partide si politicieni.

Comportamentul de votare - nealinierea partizana

Structura comportamentul de votare manifestat În Anglia Înainte de 1970
loialitatea totala fata de unul sau celalalt dintre principalele partide - este cunoscuta
sub numele de aliniere partizana. Ideea de aliniere partizana presupune ca influenta
cea mai importanta asupra comportamentului electoral o avea clasa sociala si ca
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alegatorii "se identificau" cu un partid sau altul. Cu alte cuvinte, ei se considerau fie
"conservatori", fie "laburisti". Un studiu întreprins de David Butler si Donald Stokes
in anii '60, arata ca peste 90% din populatie se identifica cu un partid sau altul, în
acest fel. Majoritatea afirmau ca se identificau "destul de puternic" sau "fomie
putemic" cu partidul predilect (Butler si Stokes, 1974).

Corelatia dintre clasa si votare a devenit mult mai neclara azi. În plus, un procent
mult mai mare de alegatori sustin acum ca sunt influentati în compOliamentul lor elec
toral de politica si perspectiva partidelor, mai curând decât sunt dispusi sa acorde wmia
sau altuia loialitatea neconditionata. De aceea, acesta este un proces de nealiniere
partizana - o îndepartare de la identificarea constanta cu un anumit partid.

Ce explica cresterea nealinierii partizane? Ivor Crewe (1983) mentiona doua
tipuri de influente. Unul se refera la sporirea impOliantei acelor aspecte ale vietii
oamenilor care nu sunt direct dependente de diferentele de clasa - de exemplu,
daca sunt proprietarii sau doar chiriasii casei în care locuiesc sau daca sunt membri
de sindicat. Astfel, membrii sindicatelor voteaza constant în numar mai mare pentru
laburisti decât pentru conservatori, iar acest lucru se verifica fie ca sunt membri ai
unor sindicate muncitoresti sau de intelectuali.

Celalalt factor este faptul ca alegatorii devin tot mai putin dependenti de atitudinile
politice preexistente cate determina preferintele lor partinice. În prezent, ei tind sa
\'oteze cu orice partid care pare sa sustina cel mai bine interesele lor. Astfel, la
sfârsitul anilor '70 si în anii '80, sugereaza Crewe, PaIiidul Laburist a oferit electoratului
politici pe care multi dintre suporterii sai le-au dezaprobat, si ca rezultat - lunga
perioada de guvernare conservatoare.

Alegerile din 199"2

La alegerile din 1992 laburistii aucâstigat datorita unui avantaj de doar 2%;
conservatorii si-au pastrat majoritatea în parlament, desi marimea acelei majoritati a
fost mult redusa. Procentul de populatie care a votat pentru conservatori a ramas
oarecmn stabil între 1979 (când a fost de 44,9%) si 1992 (42,8%). Segmentul de
voturi în favoarea laburistilor a fost mai mare decât punctul sau minim absolut (sub
30% Ia alegerile din 1983). În 19921aburistii au obtinut 35,2% din voturi. Totusi, acel
procent era mai mic decât cel obtinut în 1979. Cel de-al treilea partid, liberal
democratii, au primit 18,3% din voturi, în scadere fata de cele doua alegeri anterioare.

Datorita continuitatii sustinerii tuturor celor trei partide, studiile întreprinse în
[impul alegerilor au confirmat prezenta unei palli fluctuante din voturi. Studiul unui
grup reprezentativ de aproximativ 1.500 de alegatori a aratat c.a 21 % s-au decis
:um vor vota abia în ultima saptamâna a campaniei.

Rezultatele alegerilor, în general, au confirmat teza nealinierii partizane, dar au
sugerat ca aceasta a crescut mai mult în rândul alegatorilor neconservatori decât
printre conservatori. Aceasta a facut ca problema laburistilor sa fie si mai spinoasa;
alegerile din 1992 au fost câstigate pentlUa patra oara la rând de catre conservatori.
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Thatcherismul si perioada urmatoare

Asa cum am mentionat, una dintre trasaturile cele mai specifice ale politici:
britanice de la sfârsitul anilor '70 si anii' 80 a fost influenta ideilor politice asociat:
cu d-na Thatcher. Care au fost sursele thatcherismului? Cum se explica succesul 10,

asupra unui segment aparent larg al electoratului britanic? Este usor de presupus cE.
politica asociata cu guvernarea d-nei Thatcher parea mai unitara si mai constantE.
decât a fost în realitate. Thatcherismul a avut unele fire conducatoare, dar în multe

privinte a fost o colectie, în general dezorganizata, de programe si initiative. Unele
au fost adoptate din ratiuni programatice, în timp ce altele au evoluat, sau au fost
abandonate cu totul b data cu trecerea timpului (RiddeIl1985; Kavanagh, 1987).

Pe durata primei ei investiri, politica d-nei Thatcher s-a concentrat în principal
pe "monetarism". Controlarea rezervei monetare era considerata a fi cheia reducerii
inflatiei si a promovarii unui management corespunzator, al economiei. Dar obiectivele
propuse pentru controlul monetar s-au dovedit imposibil de atins, iar monetarismul a
fost ca urmare, în mare masura abandonat în practica. Dupa alegerile din 1983.
impactul thatcherismului în problemele economice s-a mentinut prin privatizarea
companiilor publice. Vânzare a de actiuni ale British Telecom, British Gas, British
Steel, British Airways si British Petroleum au avut un mare succes.

Se sustine ca avantajele privatizarii ar fi numeroase. Privatizarea, se presupune
ca, reintroduce o competitie economica sustinuta în schimbul birocratiilor publice
masive si ineficiente, reduce cheltuiala publica si stopeaza interferenta politicului în
chestiunile manageriale.

Politica de privatizare începuta de d-na Thatcher a avut un impact persistent.
La început, ea a fost contestata cu înversunare de catre Paliidul Laburist. Dar mai
târziu laburistii si-au abandonat pozitia de ostilitate, acceptând ca cea mai mare
pmie din aceasta privatizare era ireversibila.

"Doamna nu se întoarce din drum!" a declarat doamna Thatcher într-una dintre

cele mai ovationate alocutiuni ale sale. Probabil ca cel mai puternic element de
continuitate al thatcherismului a fost chiar personalitatea si stilul moral al d-nei Thatcher.
Opiniile sale, de cruciat, nu i-au adus afectiunea majoritatii electoratului, dar i-au
atras respectul fata de calitatile sale, ca lider nationaL Refuzul d-nei Thatcher de a
da înapoi în fata ocupatiei argentiniene în Insulele Falkland a demonstrat multora
expresia acestor calitati, iar rolul dominant pe care l-a jucat în guvern a fost întarit de
demiterile tipice, a unor membri ai cabinetului care nu împartaseau vederile sale.

Totusi, dupa ce a câstigat cu o victorie zdrobitoare în alegerile din 1987,
popularitatea d-nei Thatcher a început sa scada considerabil. Factorii-cheie au fost
lipsa de popularitate a asa-numitei Poll Tax (un impozit bazat nu pe proprietate, ci
"pe cap de locuitor"), opinii\e sale controversate despre rolul Marii Britanii în
Comunitatea Europeana, cât si recesiunea economica aflata în stare incipienta. Nivelul
de nemultumire fata de conducerea sa a crescut În interiorul Partidului Conservator,
în asa masura încât, atunci când Michael Heseltine a concurat-o în noiembrie 1990,
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a reusit în cel de-al doilea tur de scrutin sa o priveze de cele 15% necesare pentru o
victorie detasata. În acel moment, colegii mai vârstnici au convins-o sa se retraga
din competitie, iar John Major a devenit noul lider conservator si prim-ministrul tarii
(Kingdom, 1991).

"New Labour"

Sub conducerea lui John Major, conservatorii au continuat sa privatizeze
intreprinderile de stat, chiar si când aceste planuri întâmpinau opozitie din partea
electoratului. British Rail a fost divizata si vânduta unor actionari particulari, de
exemplu, desi studiile aratau ca majoritatea populatiei nu sprijinea acest program.
Partidul Laburist s-a opus acestor propuneri si si-a propus sa readuca caile ferate în
proprietatea publica, daca avea sa câstige la alegerile nationale unnatoare.

Pe de o parte, ca replica la thatcherism, pe de alta parte ca reactie fata de
~venimentele globale majore, printre care si intensificarea competitiei economice
globale, Partidul Laburist si-a modificat orientarea ideologica.

Scuzati-ma,fcunilia Thatcher locuieste prin preajnul?
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Acest proces a început sub conducerea lui Neil Kinnock, care a demisionat din
functia de lider allaburistilor dupa ce partidul sau a pierdut alegerile din 1992. A
continuat cu John Smith, a carui perioada de conducere a Paliidului Labmist a fost
întrerupta de moartea sa prematura. Tony Blair a devenit lider al partidului în 1994 si
a descins imediat la înfaptuirea unor reforme interne pe termen lung. Numindu-si
paIiidul reformat "New Labour", Blair a desfasurat o campanie, care a avut succes
în interiorul partidului sau pentm abolirea faimoasei Clauze 4 - o clauza din Constitutia
paliidului, care-l obliga sa promoveze detinerea de catre popor a actiunilor în industrie.

Laburistii au recunoscut astfel formal importanta centrala a economiei de piata,
pe care d-na Thatcher era atât de hotarâta .sa o exinda. Prin aceasta, partidul
întreprindea schimbari similare cu cele care s-au petrecut în majoritatea celorlalte
partide socialiste ale Europei occidentale. O influenta decisiva a avut în acest caz
dizolvarea comunismului în Uniunea Sovietica si în Europa de Est, pe care o vom
analiza pe scurt în acest capitol.

Pozitia Partidului Laburist a fost dintotdeauna diferita de cea a comunismului 
nivelul proprietatii de stat asupra întreprinderilor industriale în societatile comuniste
era mult mai mare decât a preconizat vreodata Partidul Laburist. Totusi majoritatea
oamenilor accepta faptul ca, dezintegrarea comunismului semnaleaza totodata ca
ideile cele mai pUtin extreme ale socialismului necesita o revizuire radicala; Ideea ca
o economie modema poate fi "condusa" prin punerea sub controlul statului, idee
centrala atât în comunism cât si în socialismul în stil laburist, pare acum perimata.

PARTICIPAREA FEMEILOR LA VIATA POLITICA

Structuri de votare si atitudini politice

Votarea are un înteles special pentm femei, datorita trecutului lor, în lupta pentru
obtinerea dreptului la sufragiul universal, care a durat timp îndelungat, practic peste
tot în lume. Membrele primelor miscari feministe au perceput votarea atât ca simbol
al libertatii politice cât si ca mijloc de obtinere a unei egalitati economice si sociale
sporite. În Marea Britanie si în Statele Unite, acolo unde încercarile femeilor de a
obtine dreptul de vot au fost mai active si au. provocat mai multe violente decât
oriunde în alta parte, liderii femeilor au înfruntat greutati considerabile pentru a-si
atinge acest scop. Chiar si în prezent, femeile nu au aceleasi drepturi de vot ca
barbatii în toate tarile, desi Arabia Saudita este singurul stat în care femeile nu au
drept national de vot. A produs lupta grea pentru obtinerea dreptului de a vota
efectele scontate?

Raspunsul este scurt "nu". În majoritatea tarilor, atunci când au obtinut pentru .
prima data dreptul de vot, femeile au votat în numar mult mai mic decât barbatii. La
primele alegeri nationale la carecandidau si femei în Marea Britanie, în 1929, abia o
treime dintre acestea au votat, fata de doua treimi dintre barbati. Procentul a fost în
mare acelasi în Statele Unite si o structura similara s-a observat în alte state, în
perioada care a urmat instituirea votului universal.
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Câstigarea de catre femei a dreptului de vot egal cu barbatii
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C;cma:Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism, 1986, pp. 370-371.

În multe tari femeile nu voteaza nici în prezent în aceeasi proportie cu barbatii,
:iesi în alte cazuri discrepanta a disparut. Paliiciparea la vot a femeilor la ultimele
ereialegeri prezidentiale din SUA a fost doar cu 3-6% mai mica decât cea a barbatilor.
În Marea Britanie, la alegerile parlamentare de dupa 1970 (inclusiv cele din anul
respectiv), diferenta nu a fost decât de 4%. Diferentele de gen la votare au disparut
;:u totul în Suedia, Germania de Vest si Canada, în timp ce în Italia, Finlanda si
Japonia femeile voteaza într-un numar în crestere fata de barbatii.

Aceste cifre indica faptul ca obstacolul real al egalitatii dintre sexe nu era refuzul
votului, ci diviziunile dintre femei si barbati, care retineau femeile la datoriile domestice
si familiale. Schimbarile intervenite în aceste diviziuni au produs modificari în
pmiiciparea politica a femeilor si nu invers. Pe masura ce diferentele de putere si
statut dintre barbati si femei încep sa se diminueze, nivelul de participare la vot al
femeilor creste.

Cât de mult difera atitudinile politice ale femeilor de cele ale barbatilor? Multi
sufrageti, sustinatorii, de la începuturi, ai dreptului la vot al femeilor, credeau ca
intrarea femeilor în politica avea sa schimbe radical activitatea politica, aducându-i
un spirit nou de moralitate si altruism. Cei care se împotriveau extinderii votului si în
rândul femeilor, sustineau ca participarea acestora avea sa aiba urmari fundamentale,
dar de un tip dezastruos. Un opozant de seama al emanciparii femeilor din Marea
Britanie a avertizat ca "o revolutie de o însemnatate atât de mica nu poate fi initiata
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fara a pune Anglia în cel mai mare pericol" (citat în CUlTelI,1974, p. 29). Implicarea
femeilor în politica, se sustinea, avea sa minimalizeze viata politica, subminând în
acelasi timp stabilitate a vietii de familie.

Nici una dintre aceste consecinte extreme nu s-a adeverit. Obtinerea de catre
femei a dreptului la vot nu a alterat semnificativ natura politicii. Structura votului
femeilor, ca si cea a barbatilor, este determinata de preferinte de partid, optiuni
politice si oferta de candidati disponibili, desi se observa totusi unele diferente constante
între votul femeilor si cel al barbatilor. Alegatoarele, femei în general, tind sa fie mai
conservatoare decât barbatii, judecând dupa nivelul voturilor acordate partidelor de
dreapta. Aceasta se verifica de exemplu înGermania, Franta si Italia. Relatia este
confuza în Marea Britanie si Statele Unite. În Marea Britanie femeile tinere voteaza
în-numar mai mare cu Partidul Laburist decât barbatii tineri, iar femeile în vârsta
voteaza în mod disproportionat cu conservatorii. Cele doua tendinte sunt mai mult
sau mai putin echilibrate. În Statele Unite orientarea conservatoare nu poate fi asociata
cu usurinta cu vreunul dintre cele doua partide principale, întrucât contrastul dintre
republicani si democrati nu constituie o opozitie clara între dreapta si stânga politica.

Totusi, în SUA a aparut o distantare de gep în structura votului. Barbatii albi
sustin republicanii în fata democratilor în procent de 51% la 23%, în timp ce femeile
albe sunt împartite în mod egal între cele doua partide; totodata, alegatorii negri si
hispanici de ambele sexe sunt sustinatori puternici ai democratilor. Barbatii albi

casatoriti, de vârsta mijlocie, au devenit o sursa-cheie de sustinere pentru republicani,
în timp ce femeile singure, albe si negre, au devenit un pilon de baza al democratilor.

Influenta femeilor în politica nu poate fi confirmata doar în functie de exercitarea
dreptului de vot. Gruparile feministe au avut un impact asupra vietii politice inde
pendent de emancipare, mai ales în ultime1edecenii. Înca de la începutul anilor '60,
Organizatia Nationala a Femeilor (NOW) si alte grupari feministe din Statele Unite
au luptat pentru ca o serie de probleme care priveau în mod direct femeile sa fie
incluse în programele politice. Printre acestea se numarau dreptul egal la munca,
dreptul de a recurgela avort, unele schimbari în legile referitoare la familie si divort,
si drepturi alelesbienelor. În majoritatea tarilor europene, organizatii nationale similare
ale femeilor au fost adesea absente, dar schimbarile care vizeaza pozitia femeilor în
societate, în general, au adus aceleasi probleme în centrul scenei politice. Multe dintre
acestea - cum ar fi întrebarea: în ce masura ar trebui sa fie avortul o optiune libera? 
au stârnit controverse aprinse atât în rândul femeilor cât si în cel al barbatilor.

Gruparile feministe au jucat un rol semnificativ în Marea Britanie în adoptarea
Legii Avortului din 1967 sia legislatiei împotriva discriminarii sexuale la locul de
munca, iar organizatiile femeilor au reusit sa obtina si alte schimbari, ulterior

recunoscute prin lege, cum ar fi protectia victimelor violentei în familie, asigUJ;ata
prin Legea împotriva violentei în familie si a procedurilor matrimoniale din 1976. Un
studiu national întreprins în 1992 a subliniat si alte probleme care sunt considerate o
prioritate absoluta pentru femei, dar pe care barbatii în general le considera mai
plltin importante. Acestea includ de exemplu, dezvoltarea unor politici care sa asigure
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='-:istentaunor institutii de supraveghere pentru copiii prescolari si altele legate de
.o,ocatie de crestere a copiilor (Kellner, 1992). Orice se va Întâmpla În viitor, pare
,,:,npede ca multe probleme si preocupari care le afecteaza În special pe femei, si

:::re pâna acum au fost neg.lijate sau considerate ca fiind "În afara politicii", au
: ~YenitÎn prezent puncte centrale În dezbaterile p·olitice.

FORTELE GLOBALE

În sectiunile care ne-au ramas din acest capitol ne vom Îndeparta de Marea
Britanie, pentru a analiza fortele politice si influentele considerabile din arena politica
:ntemationaIa. Democratia, dupa cum am vazut, a devenit o forta globala. Globalizarea
:nodifica multe alte aspecte ale politicilor nationale si ale puterii statelor-natiuni.
T~'niunea Europeana (VE) reprezinta o replica la globalizare, o Încercare de a
:ompensa puterea În scadere a statelor-natiuni prin construirea unei asocieri
5upranationale de state europene.

Când oamenii Întreaba azi: "Sunteti pentru sau împotriva Europei?", "Europa"
:nseamna de fapt "Uniunea Europeana". Desigur, Europa se întinde dincolo de tarile
:nembre ale UE; tari precum Norvegia sau Elvetia, care se afla în Europa, nu sunt
:nembre ale VE. În plus, Europa include si tarile foste comuniste din Europa de Est,
care nu sunt membre ale UE, desi unele doresc acest lucru.

De secole, Europa a fost un continent framântat de razboaie. Atât primul cât si
celde-al doilea razboi mondial s-au declansat din Europa. Unul dintre motivele oamenilor
de stat care au initiat si pâna la unna au dus la constituirea UE, a fost prevenirea unor
noi izbucniri a razboaielor în Europa. Rationamentul lor a fost acela ca tarile care sunt
integrate economic si legate politic nu vor pomi razboi una împotriva alteia.

Razboiul face subiectul încheierii acestui capitol. Dar mai Întâi vom arunca o
privire asupra dezvoltarii VE si a schimbarilor produse de dezintegrarea comunismului
în Uniunea Sovietica si În Europa de Est.

Uniunea Europeana si noua harta a Europei

Evolutia Uniunii Europene

Într-o cuvântare tinuta la Ziirich În 1946, Winston Churchill declara: "Trebuie sa
construim un fel de State Unite în Europa". Totusi, nu englezii au preluat conducerea
acestei sarcini, ci alte tari europene, mai ales Franta si ceea care era pe atunci
Gennania de Vest. Tratatul de la Paris a stabilit Comunitatea Europeana a Carbunelui
si Otelului în 1951. Aceasta a fost urmata de Comunitatea Europeana a Energiei
Atomice, iar mai târziu de Comunitatea Economica Europeana (CEE). CEE, înfiintata
prin Tratatul de la Roma în 1958, stabilea opiata comuna pentru comertul cu bunuri
între tarile membre. Marea Britani~ nu a facut parte, ramânând însa implicata În
legaturile sale cu celelalte tari aleCommenwealth-ului si cu Statele Unite. Tara a
devenit membra a CEE abia la începutul lui 1973.
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Pe masura ce CEE se îndrepta catre o unitate politica mai mare, ctlvântul "Eco
nomic" a disparut din titulatura sa, devenind cunoscuta drept Comunitatea Europeana
(CE). O data cu continuarea integrarii, a devenit Uniunea Europeana. UE, de azi, este
alcatuita dintr-o serie complexa de organizatii reprezentative si birocratice. Suprematia
o detine Consiliul Europei, alcatuit din sefii de stat sau de guvern ai tarilor membre.
care se întâlnesc de aproximativ trei ori pe an. Consiliul de Ministri consta din
ministrii de externe ai statelor membre si alte grupuri de lucru oficiale. El formeaz2
institutia conducatoare care stabileste politica Uniunii si ia hotarâli legislative. La începUi:
aceste decizii aveau nevoie de unanimitate de votUli, dar în prezent cele mai multe sum

adoptate pe baza votului majoritar - un pas important, deoarece înseamna ca legislatie
poate fi promulgata si împotriva dorintelor uneia dintre tari.

Comisia Europeana propune politica pe care Consiliul de Ministri urmeaza s~
o adopte sau sa o atnendeze si raspunde de punerea în aplicare a deciziilor Consiliului.
Este condusa de comisari numiti de statele membre. Parlamentul European are
518 membri alesi, care îsi exprima opiniile în legatura cu propunerile înfatisate

Consiliului si asigura un forum de discutii. Parlamentul European este lipsit de putere
legislativa, motiv de îngrijorare pentru cei ce cred ca UE, asa cum e conceputa, este
practic nedemocratica. În sfârsit, Curtea Europeana de Justitie interpreteaza ~l

aplica legile UE. Nu dispunt de forte politienesti care sa-i apere hotarârile, dar
deciziile ei sunt obligatorii pentru tribunalele tarilor membre.

La început, Comunitatea Europeana a evoluat de la sase membri fondatori le.
noua, atunci când Danemarca si Irlanda i s-au alaturat, o data cu Marea Britanie î::.

1973. În continuare, ea s-a largit la 12, iar din 1995 la 15 membri. Dezvoltarea ei e
fost marcata de conflicte majore, mai ales în privinta politicii agrare,cât si a concepen:
si adoptarii de întelegeri coerente. În 1987 a fost adoptata o Lege a Europei Unice
care punea în miscare o serie de inovatii menite sa duca la o mai mare unitate.
printre care si abolirea ultimelor bariere comerciale.

Dezvoltarea în continuare a UE a devenit problematica, fiind rezultat a~
schimbarilor extraordinare care s-au revarsat peste Europa de Est si apoi Uniunee
Sovietica începând din 1989. "Europa" avea pâna atunci granite clare, câta vreme
era înteleasa ca incluzând democratiile liberale din Occident, aparte de societatik
comuniste din Est. Dizolvarea Uniunii Sovietice a creat dificultati semnificative
Acum nu mai este limpede unde se termina Europa si multe dintre democratiile
liberale recent formate în Est doresc sa faca parte din UE.

Ce fel de entitate este totusi UE? Poate ea deveni pur si simplu un fel de superstat
natiune, sau eceva diferit de sistemele politice pte-existente? Philippe Schmitter
(1991) arata ca exista numeroase moduri în care UE difera de un stat-natiune c
prezent. Asa cum am explicat mai sus, îi lipseste forma unica de.autoritate suprema
Curtea de Justitie poate depasi legile specifice ale statelor sale membre, dar m.:
exista mijloace generale de aplicare ahotarârilor. Si totusi, poseda câteva dintre
atributele suveranitatii. De exemplu, este recunoscuta ca o grupare de catre 130 de
state din lumea întreaga, cu care detine relatiidiplomatice.
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Statele-natiune au teritorii clar delimitate, dar sensul.în care UE are "propriul"
ei teritoriu este inceli. UE nu "guverneaza" în mod direct asupra teritoriului sau, iar
granitele sale nu sunt ferm stabili te, întrucât un numar nedefinit de alte state este
posibil sa devina si ele membre, în viitorul apropiat. UE are o prezenta difuza: un
numar de state "externe" au semnat întelegeri de asociere cu ea. Spre deosebire de
statul~natimle, DE nu are o ierarhie clara a functionarii administrative. Diferitele
parti componente mentionate mai sus se suprapun în unele zone ale puterii si
competentei. Comisia are un rol central în procesul luarii de decizii, dar îsi exercita
acest rol respectând cu strictete opiniile statelor membre, cât si pe cele ale altor
organisme ale UE.

Schniitter sustine ca UE este o forma foalie speciala de organizare politica si
ca se poate ca ea sa initieze procese care sa,ofere un model de urmat pentru alte
zone ale lumii. Nu este nici natiune, nici stat, ci mai curând un sistem politic alternativ
pentru amândoua. UE este într-o anumita masura federala, dar nu în sensul în care
un stat poate fi federal, întrucât nu consta doar din regiuni organizate într-un mod
colectiv, ci dintr-o întreaga diversitate de unitati de subunitati diferite. Este un actant
politic unitar în unnarirea anumitor scopuri, dar pentru altele este un agregat, care
depinde continuu de acordurile în desfasurare.

Asadar, Comunitatea Europeana va ti o fonna unica de dominatie politica. Ea poate
semana cu unele fonne statale existente: Statele Unite, R.F. Germana, Elvetia,

. Canada, Spania etc. si poate fi descrisa în termeni care suna familiar: federala,
confederativa, tehnocrata, democrata, pluralista s.a.m.d., dar va fi diferita de toate
acestea (Schmitter, 1991, p. 29).

Conform tratatului de la Maastricht, catre sfârsitul secolului Europa va deveni
mai integrata politic decât în prezent si va avea o moneda unica. În 1996, nu era clar
daca moneda unica va intra în vigoare pâna la sfârsitul secolului. Doar câteva natiuni
par sa îndeplineasca criteriile economice complexe necesare ca aceasta sa con
tinue. Dar numele noii monede a fost deja ales: "euro".

Schimbari în Europa de Est

Anul 1989 a coincis cu a 200-a aniversare a Revolutiei franceze. A fost totodata
un nou "an al revolutiilor" în Europa, probabil cu implicatii tot atât de complexe ca si
cea'din 1789. În 1989, unul dupa altul, regimurilecomuniste din Europa de Est si-au
slabit strânsoarea dimprejurul puterii (pentru detalii asupra acestor evenimente, vezi
cap. 18, "Revolutiile si miscarile sociale"). Ceea ce paruse un sistem social solid si
bine stabilit de guvernare în întreaga Europa de Est a fost desfiintat într-un timp
scurt. Comunistii au pierdut puterea într-o succesiune tot mai accelerata în tarile pe
care le dominasera timp de jumatate de secol: Ungaria (februarie), Polonia (iunie),
Bulgaria, Germania de Est si Cehoslovacia (noiembrie), România (decembrie). În
toate tarile est-europene, inclusiv cea mai putin dezvoltata economic, Albania, s-au
desfasurat alegeri libere pâna în ianuarie 1992. Un lucru si mai remarcabil, pâna la

·.~

25. 385



acea data în constituie faptul ca, Partidul Comunist fusese îndepartat de la putere în
Uniunea Sovietica însasi, iar tara a fost divizata în numeroase state independente.

Cu câteva exceptii, Europa de Est este foarte avansata în procesul adoptarii de
constitutii noi si al stabilirii d.esisteme parlamentare multipartite.În cele mai multe
cazuri, aspectul partidelor seamana cu cel din tarile Europei accidentale. Unele

partide fost-comunsite continua sa existe, desi au renuntat sa se mai numeasca
"comuniste" si nu se mai pot comporta asa cum se facea în timpul sistemelor
monopartite. De fapt, pe la ll1ijlocul anilor '90 au avut rezultate surprinzator de bune
la alegeri. La alegerile din 1995 pentru Duma (parlamentul rus), de exemplu, Partidul
Comunist renascut a adunat 22% din voturi, devenind cel mai reprezentat partid în
parlament.

Toate tarile est-europene se confrunta cu dificultati majore, atât economice cât
si politice în tranzitia pe care o parcurg. Majoritatea populatiilor din aceste societati
sunt nemultumi te de dezvoltarea democratiei în aceste tari si multi se declara îngrijorati
de cresterea criminalitatii si violentei. Conform Bancii Europene pentru Reconstructie
si Dezvoltare (BERD), majoritatea economiitor est-europene au progresat mult în
ultimii câtiva ani. Totusi promisiunile legate de un capitalism democratic nu s-au
adeverit pentru multi est-europeni. 75 de milioane de "noi saraci" au aparut ca
rezultat al somajului si al scaderii puterii de cumparare a populatiei cu venituri fixe,
iar aceasta cifra nu ia în considerare tarile din fosta Uniune Sovietica. Ajutorul
primit de Europa de Est din partea Occidentului a fost destul de redus.

Schimbarile care au avut loc par sa fi afectat, în majoritatea tarilor, într-un mod
deosebit de nefavorabil femeile (Watson, 1992). Proportia de femei membre ale
parlamentului si ale altor organisme politice de conducere a scazut dramatic în unele
tari. De exemplu, în fazele initiale ale acestor schimbari, în fosta Cehoslovacie
procentajul de femei membre ale parlamentului a scazut de la 34% la 4%. În Polonia,
de la 20% la 8%, iar în Bulgaria de la 21 % la 8%. În schimb, femeile formeaza
marea masa a somerilor, tot mai numerosi, produse ale tranzitiei catre economiile de
piata în tarile Europei de Est.

În ce masura vor reusi societatile est-europene sa instituie sisteme de guvernare

democratice si stabile? Samuel Huntington (1990) a identificat sase influente care
par sa fie decisive:

1.- Masura în care o tara a trecut prin experienta guvernarilor liberal-democratice
în perioade istorice anterioare. Fosta Cehoslovacie are o istorie mai favorabila,
d~lCajudeca prin prisma aceasta, iar Albania se afla la cealalta extrema. Totusi,

în Cehoslovacia au avut loc tensiuni profunde între cehi si slovaci, iar tara s-a
divizat îp doua state separate.

2. Nivelul dezvoltarii economice atins de tara respectiva, în acest caz, Republica
Ceha si Ungaria se afla în top.

3. Cât de eficient a fost guvernata tara sub regimul comunist anterior. Se presupune
ca un stat a carui guvernare a functionat eficient într-un sistem autoritar probabil
se poate comporta la fel într-unul democratic.
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4. Puterea si diversitate a organizatiilor sociale si politice care au reusit sa ramâna
independente de guvernantii comllnisti.

5. Masura în care guvernele noi se dovedesc capabile sa construiasca si sa puna
în practica politicile legate de reforma economica.

6. Gradul de separare si ostilitate dintre grupurile anti-nationale sau etnice, regiuni
sau clase. Iugoslavia s-a prabusit deja, dezintegrându-se ca urmare a unor
asemenea diviziuni, iar Cehoslovacia a fost împartita.

În mare parte, aceleasi consideratii se aplica statelor noi, formate ca urmare a
farâmitarii Uniunii Sovietice, inclusiv Rusiei. Cele mai multe se afla cu mult în urma
tarilor est-europene. Majoritatea nu au o istorie independenta a vreunui fel de
democratie liberala, iar câteva nici nu au existat mai înainte ca state separate. Orice
se va întâmpla în urmatorii ani însa harta Europei s-a modificat în mod ireversibil si
o data cu ea ordinea politica globala, întrucât fosta Uniune Sovietica se întindea
pâna în Extremul Orient asiatic.

Implementarea fenna a democratiei liberale este foarte posibil sa depinda de
nivelul de dezvoltare a economiei de piata. Un raport al BERD publicat la sfârsitul
anului 1994 nota indicatorii economiei relevanti pentru progresul pe calea economiei
de piata în foste tari comuniste. Principalii indicatori ai schimbarii erau nivelul la care
ajunsese privatizarea industriei; gradul de restructurare al afacerilor în sensul
desprinderii de stilurile manageriale vechi; deschiderea fata de competitie si comertul
exterior; reforma sistemului bancar. Masurat în acesti tenneni, nivelul schimbarii
este cel mai înalt în Republica Ceha, Ungaria si Polonia si cel mai scazut în
Azerbaidjan, Georgia, Turkmenistan si Ucraina.

Dintre tarile foste comuniste, un stat federal, care înainte de 1989 parea printre
cele mai avansate, Iugoslavia, s-a dezintegrat ca urmare a izbucnirii unui razboi.
Conflictul din Bosnia-Hertegovina, una dintre partile componente ale fostei
Iugoslavii, care a pretins independenta, a costat deja 500.00 de vieti. Oricât de
oripilanta ar fi aceasta cifra, conflictul din Bosnia ramâne totusi unul local si
circumscris. Noile relatii dintre Est si Vest au împiedicat escaladarea lui la scara
altor razboaie majore care au avut loc în acest secol. Ne vom opri în continuare
asupra problemelor ridicate de importanta constanta a puterii armate si a razboiului
în relatiile sociale umane.

RAZBOIUL SI FORTA ARMATA

Evenimentele din 1989 si de dupa aceea arata limpede importanta folosirii fortei
armate în'momentele cheie de tranzitie sociala sau politica. Sociologia puterii armate

este o palie importanta a sociologiei polit~ce si ne vom opri asupra acestui aspect în
sectiune a de încheiere a acestui capitol. Sa luam în considerare mai întâi istoria
razboaielor, apoi perioada Razboiului Rece si cea ulterioara.
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De la razboiul limitat la razboiul total

Pâna în secolul XX, chiar atunci când aveau loc batalii de mari proportii, se
limitau doar la mici segmente ale populatiei - soldatii care duceau lupta (de regula, o
mica parte dintre barbatii adulti dintr-o societate) si civilii care locuiau în imediata
apropiere azone1or unde se desfasurau luptele. Acestea pot fi caracterizate drept
razboaie limitate. Dar primul razboi mondial (1914-1918), la care au luat parte
enorme mase de soldati, a fost în mod clar ne-limitat. Razboiul total implica natiuni
aflate în stare de conflict unele cu altele, mari segmente din populatia lor masculina,

mobilizarea economiei lor generale si desfasurarea luptei în mai multe zone ale lumii.
Primul razboi mondial sau "Marele razboi", a reprezentat în multe privinte o cotitura
în dezvoltarea militara a secolului xx. Numele sau este pe deplin justificat; în privinta
numarului de tari implicate - în majoritatea natiunilor europene, împreuna cu Rusia,
Japonia si Statele Unite - nu exista paralele istorice. Numarul de combatanti si civili
ucisi a fost de asemenea, mult mai mare decât în oricare alt conflict armat de pâna
atunci.

:> Cel putin doua evolutii majore au favorizat tranzitia acestuia de la razboiul limitat
la cel total: industrializarea razboiului si aparitia organizarii militare de masa.
INDUSTRIALIZAREA RAZBOIULUI se refera la aplicarea metodelor industriale
modeme în producerea si dezvoltarea armelor de lupta. Sistemele modeme militare
de masa s-au transformat în organizatii birocratice, schimbând în mod semnificativ
natura organizarii si a desfasurarii razboaielor. În plus, guvemele au introdus recrutarea
universala - înrolarea tuturor barbatilor apti dintr-un anumit contingent de vârsta
pe masura ce razboiul lua amploare.

Înarmarea si Razboiul Rece

Fara îndoiala, secolul XX a fost cel mai distructiv si framântat de razboaie din
istoria umanitatii. Pâna acum, peste 100 de milioane de persoane au fost ucise în
timpul razboiului, în medie 3.500 pe zi. Cei mai multi au murit în cele doua razboaie

mondiale. Bugetele militare au crescut progresiv pâna în 1989; armele de lupta au
devenit tot mai sofisticate si mai distrugatoare. Armele nucleare de distrugere în
masa pot ucide milioane de oameni simultan.

Pâna la sfârsitul anilor '80, înarmare a globala a fost dominata de Razboiul
Rece - rivalitatea antagonica dintre Statele Unite si fosta Uniune Sovietica ce a
d~rat de la sfarsitul anl10r '40 pâna aproximativ în 1990. Fiecare din parti nu numai
ca a cheltuit sume uriase în fiecare an pentru dezvoltarea armamentului si mentinerea
unui numar imens de personal rnilitar, dar a construit si sisteme de aliante extinse cu
alte tari, antrenând adesea fortele armate ale statelor aliate. Sovieticii si-au concentrat
atentia asupra Europei de Est dar a asigurat arme si pregatire si pentru state din
Orientul Mijlociu, Asia si Africa. Statele Unite au construit un sistem de aliante,
incluzând Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care cuprindea o
mare parte a lumii.
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Traficul cu arme

Cea mai consistenta parte a comertului mondial cu annament - traficul de
arme - înseamna dotare de lupta vânduta de natiunile industrializate tarilor din Lumea
a Treia. Statele Unite si Uniunea Sovietica erau principalii exportatori de arme. În
anii care au precedat Razboiul din Golf din 1891, URSS si unele dintre tarile
occidentale au asigurat sau au vândut arme si alte bunuri militare catre Irak, care se
afla în pericol de a pierde razboiul cu Iranul. Unele din aceste anne, în special cele
futnizate de catre Uniunea Sovietica, s-au dovedit a fi uzate sau depasite în

confruntarea cu tehnologia de ultima ora a armelor occidentale, asa cum a rezultat
din razboiul din Golf, în care Irakul a fost înfrânt categoric de catre fortele Natiunilor
Unite, sponsorizate în principal de Statele Unite. Dar tehnologia avansata este de
vânzare oricui îsi doreste si-si poate pelmite sa cumpere.

Înarmarea mondiala a urmat o curba ascendenta din anii ' 50 pâna la sfârsitul
anilor '80. În 1977 achizitiile de arme au costat peste un miliard $ USA pe zi, adica
o rata a cheltuielilor de 50 milioane $ USA pe ora. În a doua parte a anilor '80,
aceasta rata aproape ca s-a dublat, masurata în termeni reali (eliminând factorul
inflatie). Cheltuielile militare globale au fost estimate în 1993 la aproximativ 5% din
veniturile totale mondiale. Aceasta înseamna mai mult decât productia economica a
întregului continent african sau a celui asiatic, daca nu mai mentionam Japonia.

Speranta încetarii Razboiului Rece, s-ar putea anticipa o reducere a cheltuielilor
militare ale lumii dezvoltate. Investitiile legate de dotarea armata au scazut drastic
în Rusia si în celelalte state care alcatuiau Uniunea Sovietica. Statele Unite, Marea
Britanie si alte tari occidentale îsi vor diminua de asemenea, cheltuielile de aparare
pe parcursul urmatorilor ani. Totusi, aceasta va provoca presiuni sporite în exportul
armelor pentru a compensa pierderea pietelor interne. Nu este sigur ca sfârsitul
razboiului rece va determina ceea ce tarile din Lumea a Treia considera drept
necesitati impuse de securitate, atât interne cât si externe. Asa cum vom vedea în
sectiunile urmatoare, nu este limpede masura în care putem spera la o pace globala
partiala.

Razboiul si securitatea globala

Este pe cale sa devina Pamântul un loc mai sigur ca urmare a evolutiilor
politice recente? Desigur, perspectiva unui holocaust nuclear total a scazut cu
mult. Dar posibilitatea izbucnirii unui razboi nuclear nu a disparut în totalitate. În
1992 existau înca cel putin 50.000 de arme nucleare (Barnaby, 1992), iar în 1994
aproape 24.000 erau înca desfasurate (vezi fig. 13.2). Majotitatea armelor apartin
Statelor Unite, Rusiei si altor state din fosta Uniune Sovietica. Marea Britanie,
Franta si China poseda, de asemeni, arsenale semnificative; Israelul a fost un stat
detinator de arme nucleare o perioada lunga de timp; India si Pakistan au si ele în

prezent posibilitatea de a construi asemenea arme si alte tari detin mijloacele de a
le urma.
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Una dintre problemele majore este stoparea proliferarii armelor nucleare 
raspândirea armelor nucleare în state care nu au fost pâna în prezent detinatoare de
asemenea arme (Levanthal si Tanzer, 1991). Este greu de sustinut ca securitatea
globala va fi întarita daca 30, 40 sau mai multe state vor poseda arme nucleare. Si
totusi, puterile occidentale, care-si justifica arsenalele nucleare sustinând ca acestea
împiedica agresiunile, nu pot fi surprinse daca si alte tari încearca sa le obtina pentru
acelasi motiv. Iar daca un stat intra în posesia lor, rivalul acestuia va proceda la fel.
Este posibil astfel, ca proliferarea sa se accentueze.

Pericolul imediat care rezulta din farâmitarea Uniunii Sovietice pare sa fi fost evitat.
Armele nucleare desfasurate pe teritoriul a ceea ce sunt acum 12 republici independente,
vor fi concentrate pe teritoriul rus, unde se poate asigura o mai prompta securitate si
control. Totusi, datorita cheltuielilor de mentinere a armelor si materialelor în conditii
corespunzatoare, exista îndoieli cu privire la mentinerea sigurantei lor. În plus, oamenii
de stiinta din fosta Uniune Sovietica ar putea fi recrutati de alte tari pentru cunostintele
pe care le detin.

Miezul problemei proliferarii este locul pe care cele doua materiale necesare
pentru producerea armelor nucleare, uraniul îmbogatit si plutoniul, îl ocupa în
producerea pasnica a energiei nucleare. Având în vedere procedeele tehnologice,
posesia oricaruia dintre aceste doua materiale face posibila producerea de arme
nucleare. În mod special, Japortia si Germania poseda rezerve de plutoniu la fel de
mari ca si cele din arsenalele nucleare ale Statelor Unite si pot produce oricând
armament nuclear daca iau o decizie în acest sens. Reciclarea deseurilor de la
centralele electrice nucleare creeaza de asemenea o amenintare a proliferarii lor pe
scara larga. Conform planurilor existente, spre smrsitul secolului, doua mii de metri
cubi de plutoniu vor fi fost recuperate din deseuri în centralele de reciclare din
Europa si Japonia. Pentru a produce o bomba nucleara sunt necesare mai putin de
7 kg. Întrucât plutoniul are o valabilitate de mii de ani, problema garantarii sigurantei
sale si a folosirii sale pasnice se dovedeste a fi extrem de complicata.

Figura 13.2. - Numarul de focoase nucleare desfasurate, 1950-1994
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Sursa: Comisia asupra guverriarii globale, OUl' Global Neighbourhood (Oxford University Press,
1995), p. 13.
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o LUME FARA RAZBOAIE?

Almele nucleare nu reprezinta singurul annament distructiv care poate fi inventat
de oameni. Armele chimice, de exemplu, necesita cheltuieli reduse de productie.

Irakul a folosit arme chimice în timpul razboiului sau cu Iranul în anii' 80 si a amenintat
cu folosirea lor în razboiul din GolEn 1991. Majoritatea armelor chimice au ca efect

bombardarea trupelor inamice sau a civililor, cu gaze otravitoare, care produc momiea
instantaneu. Unul dintre aceste gaze otravitoare produse a fost folosit în atacul

asupra calatorilor metroului din Tokio în 1995, în timpul caruia mai multe persoane

si-au pierdut viata si multe altele au fost spitalizate.
Totusi, prezentul reprezinta o perioada de schimbari esentiale în ordinea politica

mondiala si exista conditii pentru construirea unei lwni mai putin pericl1loase. Riscurile
sunt usor de observat: posibilitatea proliferarii nucleare si a altor arme de distrugere
în masa trebuie coroborata cu influenta noilor fonne de nationalism, antagonisme

etnice si religioase si inegalitati între natiunile bogate si cele sarace, toate acest~a
fiind surse de conflicte potentiale. Pe de alta parte, unii dintre principalii factori care

au promovat razboaiele în trecut, în special tendinta de a-si extinde teritoriul prin

cuceriri, au devenit mai putin relevanti astazi. Societatile moderne sunt mult mai

interdependente pe plan global si în marea lor majoritatea granitele au fost fixate si
acceptate de comunitatea generala a statelor. Razboiul din zilele noastre si, în mod
special, razboiul nuclear, au devenit atât de distructive încât nu pot fi folosite pentru

atingerea unor obiective politice sau economice realiste.

Una dintre evolutiile promitatoare din ultimii ani a fost extinderea recunoasterii
faptului ca vechiul adagiu "Daca vrei pace, pregateste-te pentru razboi", nu se aplica
în era nucleara. Chiar daca confruntarile nucleare sunt evitate, razboaie în care se

foloseste armament 'conventional mai pot avea loc, iar ele se pot dovedi deosebit de
distrugatoare; dar exista motive întemeiate de speranta.

Michael McGwire, un binecunoscut analist pe probleme de aparare, sustine
ca în urmatorii 20-30 de ani exista posibilitati realiste de a crea o lume libera de
arme nucleare (McGwire, 1995). O lume fara arme nucleare (NWW) ar fi aceea

în care puterile nucleare ar ajunge la un acord asupra distrugerii armamentului
nuclear pentru o perioada convenita. El sustine ca o NWW este singurul mod de a
stopa proliferarea si de a tine mmele nucleare departe de stateleagresive si gruparile

teroriste. Aceasta este o optiune realista, deoarece multi lideri militari si politici au
ajuns sa înteleaga ca armele nucleare sunt complet nefolositoare în scopuri

strategice. Singurul motiv pentru mentinerea lor ar fi acela ca si altii le poseda sau
le pot avea. Riscul declansarii unui razboi ramâne prezent, în oricare din aceste
probabilitati; NWW ramâne singurul mod de a evita posibilitatea unor confruntari

nucleare catastrofale, care ar putea duce la distrugerea unor mari parti ale lumii si
poate chiar a omenirii în întregul ei.
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I

o Un stat exista acolo unde exista un aparat politic care conduce un teritoriu dat,
are o autoritate sustinuta de un sistem legal si de capacitatea de a folosi forta
pentru a-si pune în aplicare politica.

@ Statele moderne sunt state-natiuni, care au de obicei o forn1a de sistem pe baza
de congres sau de parlament. Notiunea de suveranitate (autoritatea unui guvern
asupra ordinii unui teritoriu clar definit), sugereaza atât legitimitatea recunoscuta
a statului-natiune cât si recunoasterea granitelor statului respectiv de catre
celelalte. Fiecare comunitate capata un caracter distinct datorita asocierii sale
cu nationalismul.

@) Democratia este un sistem politic al guvernarii de catre popor. În democratiile
principative (sau democratii directe), deciziile sunt luate de cei pe care acestea
îi privesc. O democratie liberala esJe o democratie reprezentativa multipartita
(cum este cazul în Marea Britanie), în care cetatenii pot vota cu unul dintre cel
putin doua partide. În timp ce democratia s-a extins pe arii largi, unele tulburari
mai persista înca. În tari caMarea Britanie, guvernul este incapabil sa satisfaca
multe dintre nevoile cetatenilor. Nemultumirea fata de guvern ia amploare, în
timp ce pm1iciparea politica scade.

O Partidul politic este o organizatie creeata în scopul obtinerii controlului legitim
asupra guvernarii, în urma unui proces electoral. În majoritatea statelor
occidentale, cele mai mari partide sunt cele asociate cu interese politice generale:
socialism, comunism, liberalism sau conservatorism. De obicei, exista o legatura
între structura votului si diferentele de clasa. În multe tari europene occidentale
s-a manifestat în ultima vreme un declin al fidelitatii fata de partidele traditionale
si o nemultumire crescânda fata de sistemul partinic în general.

Ci) Politica britanica din ultimii ani a cunoscut impactul putemical thatcherismului 
un set de doctrine care a supravietuit retragerii de la putere a d-nei Thatcher
însasi. Thatcherismul implica convingerea în necesitatea scaderii rolului de sprijin
al statului si instaurarya sistemului de piata libera.

o Thatcherismul a schimbat înfatisarea Pmiidului Conservator. Partidul Laburist
a suferit modificari majore în ultimii 20 de ani. În mod special, sub conducerea
lui Tony Blair, "New Labour" s-a îndepartat de notiunile socialiste învechite,
printre care nationalizarea si planificarea întreprinderilor economice.

G Constituirea Uniunii Europene a avut un impact important asupra tuturor statelor
membre. Desi nu este cert care va fi viitorul UE, probabil ca aceasta nu va
deveni totusi un ,,~uper stat-natiune", ci îsi va pastra caracterul distinctiv.

9 Harta politica a Europei a fost modificata ca urmare a diminuarii comunismului
în 1989 si dupa aceea. Rusia si societatile din Estul Europei au devenit democratii
parlamentare cu economii de piata, desi procesul de tranzitie este problematic
si dificil.

392



o Razboiul ajucat dintotdeauna un rol impOliant în politica. Natura razboaielor s-a
schimbat radical de-a lungul timpului. O data cu dezvoltarea societatii moderne,
a avut loc un proces de industrializare a razboiului - aplicarea de metode
industriale în desfasurarea razboaielor. În epoca nucleara exista speranta ca
focare le majore de razboi se vor stinge, deoarece consecintele posibile ale
acestora ar fi distrugatoare.
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14. MASS MEDIA SI CULTURA POPULARA
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"Odinioai"a nu existau jucarii, si toata lumea parea sa se plictiseasca. Apoi a
existat televizorul, dar lucrurile nu pareau sa se schimbe. Oamenii doreau sa detina
control. Asa Încât au inventat jocurile video." Asa decurge istoria umanitatii, descrisa
de catre Victor, fiul În vârsta de opt ani al Marshei Kinder, autoarea lucrarii Playing
lvith Power (1991), un studiu al influentei televiziunii si a jocurilor video asupra

, copiilor de vârsta mica. Victor este campionul familiei la Nintendo, si un telespectator
fidel.

Victor nu este singui"a persoana cu astfel de gusturi. Jocurile video, îndeosebi
Nintendo, reprezinta o distractie de masa, a carei anvergura si atractie depaseste tot
ceea ce a existat Înaintea erei noastre globale, cu ele jucându-secopiii si adolescenti
din aproape toata lumea. Desi astfel de jocuri sunt scumpe, ele se vând în cantitati
mari, chiar si în unele dintre tarile sarace ale lumii; în tarile bogate au fost vândute
milioane de bucati.
:> Un aspect-cheie al jocurilor Nintendo, si altor sisteme concurente care îsi fac

aparitia rapid, îl reprezinta claritatea graficii si a sunetului. Jocurile devin atât de "reale"
încât se naste întrebarea directa, În ce masura baietii precum Victor percep lumea
Nintendo ca fiind la fel de reala ca si lumea exterioara. Poate ca acesteiîntrebali
trebuie sa-i raspunda fiecare. Caci cei mai multi dintre noi au devenit consumatori
obisnuiti ai culturii populare. Termenul de CULTURA POPULARA se refera la
divertismentul urmarit, citit sau la care se participa cu sutele de mii sau cu milioanele.
Povestirile palpitante ale unor seriale precum East Enders, de exemplu, atrag În mod
frecvent milioane de oameni în fiecare saptamâna - iar pe unii, în fiecare zi.
:;l În acest capitol, vom studia impactul unor astfel de forme de cultura populara,

la care ne referim deseori cu numele de mass media. MASS MEDIA include jocuri
video si televiziune, dar totodata si ziare, filme, reviste, reclame, casete video si
compact-discuri. La fel ca si termenul de "popular" din "cultura populara", ele se
numesc "mass" media pentru ca ajung la auditoriul format din mase - auditoriu
alcatuit din foarte multi oameni. Câteodata sunt denumite comunicatii de masa., ,

Mass media sunt deseori asociate doar cu divertismentul - cum este Nintendo

si sunt considerate ca fiind mai degraba limitate de catre majoritatea oamenilor. O
atare opinie este însa pmliala: comunicatiile de masa sunt implicate, de asemeni, în
multe alte aspecte ale activitatilor noastre sociale. Mediile de inf0l111areprecum
televiziunea si ziarele exercita o ampla influenta asupra experientelor noastre si asupra
opiniei publice. Acest lucru se întâmpla nu din pricina faptului ca ele ne afecteaza
atitudinile în maniere specifice, ci pentru ca ele sunt mi)loacele de acces la cunoastere,
de care depind multe activitati sociale. Votarea la alegerilenationale, de exemplu, ar fi
imposibila daca infonnatiile despre evenimentele politice curente, candidati si partide
n-ar fi disponibile la modul general. Chiar si cei care sunt într-o mare masura neinteresati
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de politica si cunosc într-o fmuie mica masura personalitatile implicate sunt oarecum
infom1ati asupra evenimentele nationale si intemationale. Doar un sihastm ar putea fi
complet detasat de "stirile despre evenimente care ne afecteaza pe toti - si am putea
banui ca un sihastm al secolului XX poseda un aparat de video!"

Începem studiul mass media prin analizarea uneia dintre primele forme de
aparitie, ziarele. Apoi vom studia impactul televiziunii. Vom analiza câteva teorii
fundamentale despre media si vom discuta despre aparitia unor întreprinzatori în
domeniul mediatic, precum Rupert Murdoch.În sfârsit, vom avea în vedere noile
media electronice: lnternet-ul si magistrala infonnationala.

MASS MEDIA DE ODINIOARA: ZIARELE

În fonna lor moderna, ziarele deriva din pamflete si foi cu infonnatii tiparite si
puse în circulatie în anul 1700. Ziarele au devenit "cotidiane"; cu mii sau milioane de
cititori, la sfârsitul secolului al XIX-lea. Ziaml a reprezentat un eveniment de
importanta fundamentala în istoria mediilor de informare moderne, datorita faptului
ca el cuprindea multe tipuri diferite de informatie într-un format limitat si usor
reproductibil. Ziarele contineau într-o singura fonna de ambalare informatii despre
afacerile curente, divertisment si publicitate. Stirile si publicitatea s-au dezvoltat
împreuna, iar faptul divers printre stiri, publicitatea si divertismentul sunt în miscare
si dificil de definit. De exemplu, anuntul ca un vapor pleaca sau soseste poate constitui
Într-un context stire, în altul publicitate, iar în altul, daca are în vedere anumiti pasageri
si face pmie din mbrica de bârfe, devine divertisment. .

Presa zilnica, ieftina, a fost înfiintata în Statele Unite. Cotidianul de un cent a
fost lansat il1itialla New York, apoi copiat de alte mari orase de pe coasta de est. La
începutul secolului XX existau ziare municipale sau regionale care aveau raspândire
în majoritatea statelor americane. (Spre deosebire de tarile mai mici din Europa,
ziarele nationale nu s-au dezvoltat.) În perioada imigrarii în masa, în Statele Unite au
fost publicate multe ziare în limbi straine. De exemplu, în 1892 au fost publicate 97
de cotidiane în limba germana în orasele din Midwest si din partea de nord-est a
tarii. Inventarea hârtiei ieftine de ziar a reprezentat cheia raspândirii în masa a
ziarelor începând cu sfârsitul secolului al XIX-lea.

Cele mai importante exemple de prestigiu jurnalistic la începutul secolului l-au
reprezentat New York Times si The Tirnes - Londra. Majoritatea ziarelor influente
din alte tari le-au luat ca model. Ziarele apreciate pe piata jurnalistica au devenit o
forta politica majora si au ramas ca atare pâna astazi.

Timp de o jumatate de secol sau mai mult, ziarele au reprezentat principala
modalitate de a transmite rapid si complet, catre un public de masa, informatia.
Influenta lor s-a diminuat o data cu aparitia radioului, a cinematografului si - mult
mai important - a televiziunii. În 1960, mai mult de un ziar pe familie se vindea în
Marea Britanie - o medie de 112 ziare pentm fiecare 100 de familii - dar raportul a
scazut constant începând cu aceasta data. Azi, mai putin de 90 de ziare sunt vândute
pentm fiecare 100 de familii. Au scazut îndeosebi vânzarile catre adultii si tineri.
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Editarea ziarelor

De multa vreme, ziarele au fost asociate cu imaginea magnatului puternic,
conducator al unui imperiu editorial. Imaginea nu este însa inexacta. În multe tari,
proprietatea asupra ziarelor este concentrata asupra câtorva mari corporatii deseori
detinute si dominate de catre anumiti indivizi sau familii. Multe dintre aceste filme
poseda în prezent, proprietati extinse în domeniul televiziunii si al industriei de diveltisment.
În Marea Britanic, companii uriase conduse de catre baroni aipresei, lorzii Northcliffe,
Beaverbrook si Kemsley, s-au dezvoltat pe baza succesului ziarelor lor cu circulatie de
masa în anii' 20 si ' 30. Franta a fost martora dezvoltarii imperiului infOlmatiei Hersant;
organizatiile germane Springer si Gliiner sunt, de asemeni, vaste. În Statele Unite,
numarul oraselor în care exista firn1e de ziare concurente a scazut continuu, de la
peste 500 la începutul secolului la doar peste 30 în 1984. Doar 3% din orasele americane
au ziare concurente - editarea de ziare locale a devenit o întreprindere de monopol.

Cu exceptia Statelor Unite, toate tarile occidentale se mândresc cu mai multe ziare
nationale. Exista posibilitatea de a alege dintre câteva ziare disponibile la scara nationala,
care deseori reprezinta puncte de vedere politice difelite. Cu toate ca în Statele Unite
unele ziare sunt locale, nu sunt nicidecum doar proprietati pe plan local: mai mult de 70%
sunt controlate de lanturi editoriale. În unele dintre acestea,' asa dupa cum este cazul
multor ziare de mare tiraj din Europa, proprietarii stabilesc politica editoriala pe care
editorii si ziaristii trebuie sa le respecte. În lantul de publicatii Hearst, zilnic, le sunt himise
editorilor a opt mati ziare mai multe editoriale, dinh'e care unele trebuie folosite, iar altele
eposibil sa fie folosite. Editorii nu-si scriu întotdeauna propriile editoriale.

Faptul ca proprietatea asupra ziarelor este concentrata, a nelinistit majoritatea
guverneloroccidentale. În multe tari, guvernele au întreprins actiuni pentru a preveni
preluarea ziarelor de catre mari lanturi, cu toate ca de multe ori acestea au esuat.
Uneori, statele au încercat sa aplice în presa echilibrul politic: de exemplu, în Norvegia,
în anii '70 a fost organizata o schema de egalizare a investitiilor între ziare care
reprezinta diferite palti ale spectrului politic, iar majoritatea comunitatilor locale din
aceasta tara au acum doua sau mai multe ziare complete care ofera diferite puncte
de vedere asupra stirilor nationale si internationale.

E posibil ca, dezvoltarea tehnologiilor bazate pe computer sa duca la o crestere
a numarului de ziare, datorita faptului ca, recent, s-a ieftinit tiparirea si producerea
lor. Pe de alta parte, comunicarea electronica ar putea eroda si mai mult circulatia
ziarelor. De exemplu, sistemele teletext ofera informatii actua1izate constant, pe
parcursul zilei si disponibile pe ecranul rv

În Marea Britanie, în ultimii ani au fost introduse mai multe ziare nationa1e noi.

Însa, doar u~ul sau doua au avut succes.

Noi ziare nationale

Printre alte ziare lansate în Marea Britanie în anii'80 au fost Independent,
Today, News on Sunday si Sunday Sport sunt de natura ultimele doua instructive 
si demobilizatoare pentru cei care ar dori sa ridice standardele presei britanice.
News on Sunday a fost lansat în 1987. Era un ziar independent dinpunct de vedere
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politic, detinut de catre un trust, nu de catre un întreprinzator. Scopul sau era de a
avea o "natura deschis democratica." Preocuparea sa consta în promovarea justitiei
sociale si se opune a tuturor formelor de discriminare pe motive de sex, rasa si a
tuturor celorlalte criterii care neaga capacitatile si potentialul individului."

Sunday Sport, detinut de catre David Sullivan, reprezenta o fonna diferita de
întreprindere. Politica sa editoriala consta în "sâni, dosuri, si faceti-va singuri tigari".
Ziarul viza segmentul de barbati între 16 si 35 de ani. Personalul lui News on Sunday
considera ziarul ca fiind "jurnalism de doi bani," si la un moment dat s-a propus o
campanie de publicitate cu sloganul pentru propriul lor ziar: "Fara tâte, dar cu foarte
multe petreceri'''. Campania a fost însa, abandonata ca fiind lipsita de gust.

Prima editie a lui News on Sunday avea pe prima pagina un articol despre
saracie în America Latina. În aceeasi zi, Sunday Sport avea ca atiicol principal
"Orgie sexuala într-o locuinta regala" - o relatare despre un film pomografic care
se regiza în impozanta locuinta a lordului Hertford. News on Sunday a dat faliment
dupa ce aparuse doar vreme de câteva luni, în timp ce Sunday Sport continua sa fie
publicat, având un tiraj de 500.000 de exemplare (Trowler, 1994).

Ziarele, în ansamblu, joaca în cadrul societatii un rol mai mic în comparatie cu
ceea ce se întâmpla altadata. Ele sunt concurate dc raspândirea altor medii de
infonnare, în special televiziunea.

Hei, Lola. Ai vazut chestia asta În ziar?

The Far Side © 1993 Farworks, Inc.lDist by Universal Press Syndicate. Reprinted with permission.
AII rights reserved.

399



IMPACTUL TELEVIZIUNII

Influenta din ce în ce mai mare a televiziunii reprezinta probabil cel mai im
portant eveniment din cadrul mediilor de informare din ultimii 30 de ani. Daca vor
continua actualele tendinte în ceea ce priveste televiziunea, la vârsta de 18 ani
copilul nascut azi va fi petrecut în medie mai mult timp urmarind programele de
televizor decât pentru orice alta activitate, cu exceptia somnului. Practic, azi în
orice familie exista un televizor. În Marea Britanie, televizorul functioneaza în
mediu între 5-6 ore pe zi. Acelasi lucru este într-o foarte mare masura adevarat în
Statele Unite si în alte tari vest-europene (Goodhardt et al., 1987). Numarul de ore
pe care îl petrec indivizii urmarind programele de televiziune este mai redus decât
acesta, desigur, pentru ca programele sunt urmarite de catre diferiti membri ai
familiei la ore diferite, dar în Marea Britanie un adult petrece în medie aproximativ
trei ore (vezi tabelul 14: 1)

60 siToti cei
16-24

25-3435-4445-59pestepeste 16 ani

Televiziune sau radio

1415131726 19

Vizitarea prietenilor (poate include

7544 4 5

mesele) Citit
1123 6 3

Vorbit, socializare si telefoane ale

3334 4 3

prietenilor Masa luata în oras

6444 2 3

Hobby-uri,jocuri si computer

2213 3 2

Plimbari si alte recreeri

22l2 3 2

A nu face nimic (poate include

l112 2 "l.•.

boala) Participarea la sporturi

3

Întmniri religioase, politice si de alte tipuriConcelie, teatm, cinema si asistareala activitati sportiveAltele
Total timp' liber

403733405242

Sursa: ESRC Rosearch Centre on Micro-social Change (Centml de Cercetare a Schimbarii Micro-

sociale) dupa Omnibus Srirvey. Dupa Social Trends, 1996, p. 217.

În ultimii ani, aparatura video a cunoscut o larga raspândire, pentru înregistrarea
unor programe spre a fi vizionate ulterior si spre a se unnari acasa filme de pecasete video. La fel se întâmpla cu jocurile video de toate felurile. În cartea sa
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Video Kids (1991), Eugene Provenzo analizeaza impactul jocurilor Nintendo. La
ora actuala exista vreo 19 milioane de jocuri Nintendo în Statele Unite si mult mai
multe în alte tari. Aproape toate sunt detinute si manipulate de copii. Pe baza jocurilor
si a personajelor lor, s-au dezvoltat traditii si coduri sociale. Dintre cele 30 de jucarii
care se vând cel mai bine în Statele Unite în 1990, 25 erau fie jocuri video, fie
echipament video. Jocurile sunt adesea legate în mod direct de personajele sau
povestirile din filme si din programele TV; în schimb, programarea televiziunii s-a .
bazat pe jocurile Nintendo. Provenzo concluzioneaza ca jocurile video au devenit o

patie-cheie a culturii si experientei copilariei în prezent.

Televiziunea publica

La fel ca si ziarele de mare tiraj, televiziunea reprezinta astazi o afacere uriasa,
iar în majoritatea tarilor, statul s-a implicat direct în administrarea sa. În Marea Blitanie,
British Broadcasting Corporation, care a avut initiativa primelor programe de televiziune
produse vreodata, este o organizatie publica. Aceasta este stipendiata prin taxele de
abonament platite de fiecare familie care detine un astfel de aparat. Vreme de câtiva
ani, BBC-ul a fost singura organizatie careia i s-a permis sa difuzeze programe de
radio sau de televiziune în Marea Britanie, dar astazi, pe lânga cele doua canale de
televiziune ale BBC, BBC 1 si 2, mai exista doua canale terestre de televiziune
comerciala (ITV si Channel 4). Frecventa si durata publicitatii este controlata prin
lege, cu un maxim de sase minute pe ora. Aceste reglementari li se aplica, de asemenea,
canalelor prin satelit, care au devenit disponibile la scara larga în anii 1980.

În Statele Unite, cele trei organizatii TV de frunte sunt cu toatele retele comerciale
The American Broadcasting Company (ABC), Columbia Broadcasting System (CBS)

si The Nati~mal Broadcasting Company (NBC). Retelele sunt limitate prin lege pentru
a detine nu mai mult de cinci posturi autorizate, care în cazul acestor trei organizatii
se afla situate în cele mai mari orase. Prin urmare, "cei trei mari" ajung În peste un
sfeli din totalul familiilor prin intermediul posturilor proprii. De asemenea, la fiecare
retea sunt atasate aproximativ 200 de posturi afiliate, care cuprind .90% din cele
aproximativ 700 de posturi TV din tara. Retelele depind, în ceea ce priveste venitul
lor, de vânzarea timpului de publicitate. The National Association of Broadcasters,
un organism privat, traseaza directive referitoare la procentul din timpul de vizionare
care poate fi dedicat publicitatii: 9,5 minute pe ora în perioada de maxima audienta si
16 minute în celelalte perioade. Companiile TV folosesc în mod obisnuit statistici
(procentaje) referitoare la numaml celor care umlaresc anumite programe pentru a
calcula taxele de publicitate. Procentele, de asemenea, influenteaza hotarâre a de a
continua sau nu, difuzarea unui serial.

Puterea marilor retele s-a diminuat o data cu aparitia televiziunii prin satelit si a
celei prin cablu. Telespectatorul din multe tari europene, inclusiv Marea Britanie, si
din marile orase americane poate selecta dintr-o multime de canale si programe. În
atare împrejurari, îndeosebi daca se adauga influenta filmelor pe caseta video, oameni

---
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îsi fac din ce în ce mai mult propria "programare". Ei alcatuiesc orare de vizionare
cu un caracter personalizat, în loc sa depinda de programul retelei oferit în avans.

Satelitul si cablul modifica natura televiziunii peste tot în lume. Din momentul în
care ele au început sa patrunda pe domeniile canalelor de televiiiune normale,
guvernelor le este dificil sa controleze continutul programelor TY; asa cum au facut
în trecut. În acest fel televiziunea si mediile electronice par a fi jucat un rol de baza
în circumstantele care au produs revolutii din 1989 în Europa de Est (vezi capitolul 18,
"Revolutiile si miscarile sociale").

Viitorul BBC-ului"

Pozitia BBC-ului - asemenea celei a transmitatorilor publici din majoritatea
celorlalte tari - se afla sub presiune si a facut obiectul multor controverse. Viitorul

BBC a devenit problematic din cauza proliferarii noilor forme de tehnologie a mediilor
de informare. Se introduc în mod constant noi canale; o data"cu dezvoltarea tehnologiei
digitale (vezi mai jos, pe parcursul capitolului), practic, vor fi disponibile sute de
canale de cablu si de satelit. În 1995, partea de audienta a BBC-ului era putin peste
40%. El este urmarit de doar 33% din cei care au televiziune prin cablu sau prin
satelit.

Unii au sugerat ca BBC-ul ar trebui privatizat. Cu alte cuvinte, ar trebui sa-si
faca un venit din publicitate, asa dupa cum procedeaza alte canale, iar taxa de
abonament ar putea dispare. Pâna acum, nu s-a dat curs acestei idei. Un raport
oficial dat publicitatii în 1994 despre viitorul BBC-ului a recomandat perceperea în
continuarea taxei de abonament si a reafirmat ca trebuie sa ramâna domeniu

public.
Cu toate acestea, sistemul de taxe, de abonament, nu poate rezista daca

audienta BBC-ului va coborî cu mult mai mult -lucru de care unii sunt convinsi ca
se va întâmpla. Un observator a comentat recent: "Poate ca în viitor, privind din
perspectiva, televiziunea în serviciul public va parea o ciudatenie a tehnologiei:
timp de aproape jumatate de veac, a fost posibil ca un singur mediu de informare
sa comunice acelasi material celei mai mari parti a populatiei tarii" (Economist,
23 dec., 1995, p. 29).

Efectele televiziunii asupra comportamentului uman

Au fost efectuate foarte multe cercetari În încercarea de evaluare a efectelor

programelor de televiziune. Majoritatea acestor studii s-au preocupat de copii
lucru de Înteles, având În vedere volumul mare de timp pe care ei Îl petrec în
fata televizorului si posibilele sale implicatii în ceea ce priveste socializarea. Trei
dintre cele mai studiate aspecte sunt impactul televiziunii asupra aplecarii catre
infractiune si violenta, natura stirilor TV si rolul televiziunii În viata sociala si
culturala.
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Televiziunea si violenta

Incidenta violentei în programele de televiziune a fost si este îndelung studiata.
Cele mai extensive studii au fost efectuate de catre Gerbner si colaboratorii sai,
care au analizat mostre de perioada de maxima audienta si de perioada în timpul
zilei, la sfârsit de saptamâna pentru toate marile retele americane, anual dupa 1967.
Numarul si fi'ecventa actelor si episoadelor violente au fost înregistrate pentru o
gama de diferite tipuri de program. În cadrul studiului, violenta este definita drept
amenintarea cu sau folosirea fortei fizice, directionata împotriva propriei persoane
sau a altora, în care este implicata vatamarea fizica sau moartea. Filmele de tip
drama difuzate la televiziune s-au dovedit a fi extrem de violente: în medie 80% din

astfel de programe contineau violenta, cu o rata de 7,5 episoade violente pe ora.
Programele pentru copii au aratat niveluri si mai mari de violenta, cu toate ca uciderea
era înfatisata mai rar. Benzile desenate contineau cel mai mare numar de acte si
episoade violente din orice alt tip de program de televiziune (Gerbner et al., 1979,
1980; Gunter, 1985).

În ce modalitati este publicul influentat de înfatisarea violentei? ES. Anderson a
adunat descoperirile a 67 de studii efectuate pe parcursul a peste 20 de ani, din 1956
pâna în 1976, care investigau influenta violentei TV asupra tendintelor catre agresiune
în rândul copiilor. Aproximativ trei sfelturi din stadii pretindeau ca au descoperit o
astfel de asociere. În 20% din cazuri nu au existat rezultate clare, în vreme ce în 3%

dintre cercetari investigatorii au tras concluzia ca Ulmarirea programelor de televiziune
diminueaza practic, agresivitatea (Anderson, 1977; Liebert et al., 1982).

Imagine violenta la TV: Judge Dredd
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Studiile cercetate de Anderson, însa, difera amplu din punctul de vedere al
metodelor folosite, al gradului de asociere presupus descoperit si a definitiei

date "comportamentului agresiv". În filmele politiste care înfatiseaza violenta
(si în multe desene animate pentru copii) exista teme profunde de justitie si
rasplata. Un procent cu mult mai mare de ticalosi sunt adusi în fata justitiei în
filmele politiste decât se întâmpla în investigatiile politiei din viata reala, iar în

desenele animate personajele amenintatoare si funeste au de obicei tendinta de
a "primi ceea ce merita". Nu înseamna, în mod automat, ca nivelurile înalte de
reprezentare a violentei creeaza în mod direct scheme' imitative printre
telespectatori, care sunt probabil mai influentati de temele morale profunde. În

general, cercetarile referitoare la "efectele" televiziunii asupra telespectatorilor
au avut tendinta de a-i socoti pe acestia - copii si adulti - ca fiind pasivi si lipsiti
de discernamânt în reactiile lor fata de ceea ce vad.

Nu este înca cert, daca materialul violent dinjocurile video, de la televiziune sau
din filmele de cinema le produc în mod direct celor. care le urmaresc tendinte spre
violenta. În mod asemanator, este îndoielnic daca implicarea lui Victor în jocurile
Nintendo dauneaza progreselor sale la scoala. Efectele jocurilor video au sanse sa
fie guvemate de alte influente asupra performantei scolare. Cu alte cuvinte, acolo
unde exista presiuni puternice care îi deviaza pe scolari de la interesul pentru activitatea
lor scolara, preocuparea fata de televizor sau alte activitati de tip video vor avea
tendinta de aîntari aceste atitudini. Jocurile video si televiziunea pot, în acest caz,
deveni un refugiu fata de mediul scolar neplacut.

Dar, este de asemeni posibil ca jocurile video sa poata actiona în asa fel încât sa
dezvolte aptitudinile care ar putea fi relevante atât pentru educatia fmUlala cât si
pentru participarea' efectiva la o societate care depinde din ce în ce mai mult de
comunicatiile electronice. Dupa Marsha Kinder, preferinta fiului sau Victor pentru
Nintendo s-a transferat în mod fructuos asupra altor sfere. De exemplu, cu cât
devenea mai bun la jocurile video, cu atât era mai interesat si mai îndemânatec în
realizarea cari caturi1or.

Robert Hodge si David Tripp subliniaza fapml ca reactiile copiilor fata de

televiziune implica interpretarea sau citirea a ceea ce vad ei, nu doar înregistrarea
continutului programelor(Hodge si Tripp 1986). Ei sugereaza ca, cele mai multe
cercetari nu au luat în considerare complexitatea proceselor menta1e ale copiilor.
Urmarirea programelor de TV, chiar si a programelor obisnuite, nu reprezinta în mod
inerent o activitate intelectuala de nivel inferior; copiii "citesc" programele punându-1e
în relatie cu alte sisteme de înteles din vietile lor cotidiene. De exemplu, chiar si
copiii foarte mici îsi dau seama ca violenta întâlnita în mediile de informare "nu este
reala". Dupa Hodge si Tripp,nu violenta ca atare din programele de televiziune are
efecte asupra comportamentului, ci mai degraba cadrul general al atitudinilor în care
ambele sunt prezentate si "citite".
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Sociologii studiaza stirile TV

Studiile sociologice referitoare la televiziune au acordat foarie multa atentie
stirilor. Un procent substantial al populatiei arata faptul ca acestia nu citesc ziarele;
stirile TV reprezinta astfel o sursa-cheie de informatie despre ceea ce se petrece în
lume. Unele dintre cele mai cunoscute - si controversate - cercetari referitoare la
stirile de televiziune au fost cele efectuate de Glasgow Media Group de la
Universitatea din Glasgow. Grupul a publicat o serie de lucrari care critica prezentarea
stirilor: Bad News, More Bad News, Really Bad News' si War and Peace News**.
Ei au urmat strategii de cercetare similare în fiecare dintre aceste carti, cu toate ca
au modificat punctul central al investigatiilor lor.

Bad News (1976), prima si cea mai influenta carte a lor, s-a bazat pe o analiza
a stirilor transmise pe toate canalele (Channel 4 nu exista la vremea respectiva),
între ianuarie si iunie 1975. Obiectivul era acela de a oferi o analiza sistematica si
sobra a continutului stirilor si a modalitati lor în care erau prezentate. Bad News se
concentra pe înfatisarea disputelor din industrie. Cartile ulterioare s-au concentrat
mai mult asupra prezentarii stirilor politice si a razboiului din insulele Falklands.

Concluzia cartii Bad News era aceea ca stirile despre relatiile din industrie erau
în mod tipic prezentate într-o maniera selectiva si falsificata. Termeni precum
"problema grava", "radical," si "greva fara sens" sugerau opinii antisindicale. Efectele
grevelor, care cauzeaza disconfort pentru public, aveau mai multe sanse de a fi
descrise, decât cauzele lor. Materialul filmat folosit, facea deseori ca activitatile
protestatari lor sa para irationale si agresive. De exemplu, filmul despre grevistii care
îi împiedicau pe oameni sa intre într-o fabrica, se concentra asupra oricaror confruntari·
care ar fi avut loc, chiar daca erau extrem de rare.
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Bad News mai sublinia si faptul ca, cei care elaboreaza stirile actioneaza în
calitate de "portari" în privinta a ceea ce cuprinde sumarul- cu alte cuvinte, ceea ce
afla publicul. Grevele în care aveau loc confruntari între muncitori si directiune, de
exemplu, pot fi amplu mediatizate. Dispute din industrie cu diferite urmari si mai
durabile au sanse de a fi ignorate în mare masura. Media Group a sugerat ca opiniile
ziaristilor de stiri reflecta conceptia grupurilor dominante din societate, care în mod
inevitabil îi considera pe grevisti ca fiind periculosi si iresponsabili.

Reactii critice

Activitatea Media Group a fost amplu dezbatuta atât în cercurile mediilor de
informare, ca si în rândurile comunitatii academice. Unii dintre producatorii de
stiri i-au acuzat"pe cercetatori ca-si manifesta propriile înclinatii, care, socoteau ei,
sunt în favoarea grevistilor. Ei au subliniat ca, desi Bad News continea un capitol
intitulat "sindicatele si mediile de informare", nu exista nici un capitol despre "Directiune
si mediile de informare". Acest aspect ar fi trebuit discutat, au sustinut criticii mediilor
de informare, din pricina faptului ca ziaristii care publica stiri sunt deseori acuzati de
catre conducere ca fiind împotriva lor, în loc sa fie împotriva grevistilor.

Criticii din zona academica a facut aceleasi remarci. Martin Harrison (1985) a
avut acces la transcrierile transmisiunilor de stiri ale ITN pentru perioada avuta ÎI:

vedere de studiul original. Pe aceasta baza, el a sustinut ca cele cinci luni analizate
în studiu nu sunt reprezentative. Pe parcursul acestei perioade s~aupierdut un numar
mare de zile. Ar fi fost imposibil ca buletinele de stiri sa le raporteze pe toate, si prin
urmare tendinta de concentrare asupra diferitelor episoade era de înteles.

Dupa opinia lui Harrison, Media Group a sustinut în mod eronat ca stirile difuzate
s-au concentrat într-o prea mare masura asupra efectelor grevelor. În definitiv, mult
mai multe persoane sunt afectate, în mod normal, de greve, decât cele care iau parte
la ele. Uneori viata a milioane de oameni poate fi dezechilibrata de actiunile unui
grup de persoane. În sfârsit, în conformitate cu analiza lui Harrison, unele dintre
afirmatiile facute de Media Group erau pur si simplu, false. De exemplu, contrar a
ceea ce a afirmat acest grup, stirile au nominalizat în mod constant sindicatele impli
cate în dispute si au mentionat daca grevele sunt sau nu oficiale.

În raspunsul la aceste critici, membrii grupului au remarcat ca cercetarea lui
Harrison a fost sponsorizata partial de ITN,ceea ce e posibil sa-i fi compromis
impartialitatea academica. Transcrierile studiate de catre Harrison nu erau com
plete si erau incluse anumit pasaje pe care ITN nu le difuzase deloc.

De atunci, membrii lui Media Group au efectuat alte studii, mai aprofundate.
Într-un articol intitulat "Seeing is believing'" , unul dintre membrii sai, Greg Philo.
facea referire la cercetari legate de amintirea pe care o au oamenii în privinta
evenimentelor trecute (philo 1991). Concret, el a pus întrebari legate de greva minerilor

• "A vedea înseamna a crede" (n.t.).
I
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din 1984-1985, o confruntare la scara mare si prelungita între sindicatul minerilor,
condus de Arthur S. Cargill si guvernul conservator al doamnei Thatcher.

Philo a prezentat fotografii din timpul grevei unor grupuri diferite de persoane si
le-a cerut sa scrie noi relatari despre acestea, ca si cum ar fi ziaristi. Totodata, el i-a
intervievat în legatura cu ceea ce îsi aduceau aminte referitor la greva, punându-le
întrebarea, de exemplu, daca a fost sau nu pasnica. El a descoperit ca relatarile
scrise de ei semanau foarte mult cu relatarile originale de la televizor, din perioada în
care avea loc greva. Multe dintre opinii erau identice.

Peste jumatate dintre oameni credeau ca pichetarea care avusese loc pe perioada
grevei fusese preponderent violenta (în realitate, violenta fusese extrem de rara).
Philo a concIuzionat ca "poate fi foarte greu sa critici un raport mediatic dominant
daca accesul la surse alternative de informatie este limitat. În aceste circumstante
nu ar trebui sa subestimam puterea mediilor de informare" (p. 177).

În Getting the Message*, Media Group a adunat cercetari recente despre
.transmiterea stirilor. Editorul volumului, John Elridge, subliniaza ca dezbaterea
provocata de lucrarea originala a grupului continua (Eldridge 1993). Va fi întotdeauna
dificil de afirmat ceea ce este considerat în reportajele de stiri ca fiind obiective.
Împotriva celor care sustin ca ideea de obiectivitate nu are sens (vezi sectiunea
despre Jean Bandrillard, mai jos), Eldridge sustine importanta de a se continua
considerarea produselor mediilor de informare din punct de vedere critic. Exactitatea
reportajelor de stiri poate si trebuie sa fie cercetata. În definitiv, atunci când sunt
relatate rezultatele de la un meci de fotbal, ne asteptam ca ele sa fie exacte. Eldridge
sustine ca un singur exemplu ca acesta ne aduce aminte ca în reportajele de stiri
sunt întotdeauna implicate problemele reale.

Totusi, se sustine ca stirile nu reprezinta niciodata o "descriere" a ceea ce "s-a
petrecut în realitate" într-o anumita zi sau într-o anumita saptamâna. "Stirile" sunt o
constructie complexa, care au o influenta obisnuita despre ceea ce "se vorbeste".
De exemplu, atunci când un politician apare la o emisiune de stiri si face un comentariu
despre o problema controversata - sa zicem, despre starea economiei si despre ce
anume trebuie facut - acest comentariu devine el însusi "stire" în cadrul programelor
ulterioare.

Televiziunea si genul

În prezent, televiziunea functioneaza în flux continqu. Publicitatea poate interveni
în cadrul programelor, dar nu creeaza întreruperi. Daca pe ecran nu se mai difuzeaza
nimic pentru o anumita perioada de timp, compania de televiziune se simte întotdeauna
obligata sa-si ceara scuze. Atât producatorii, cât si telespectatorii presupun ca
televiziunea este fara sfarsit - si, într-adevar, multe canale nu-si înceteaza emisia
niciodata.

* Primind mesajul (n.t.)
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Televiziunea reprezinta un flux, dar programarea în televiziune este foarte dificila.
De exemplu, orarul unei singure seri comporta de obicei, o serie întreaga de programe
complet difelite, succesive. Ideea de gen este utila pentru a întelege natura apa~ent
haotica a programarii TV (Abercrombie, 1996). Genul se refera la felul în care realizatorii
de programe si telespectatorii înteleg "ce anume" este ceea ce se vizioneaza - se
refera la felul în care sunt categorisite programele de catre aceste grupuri, de exemplu,
stui, seriale, spectacole muzicale, jocuri sau filme de aventuri. Fiecare gen are propriile
sale reguli si conventii care îl fac remarcabil si îl disting de celelalte.

Acestea sunt partial reguli referitoare la continut. De exemplu, telenovelele se
desfasoara, într-un decor de familie, westem-urile în contextul istoric al Americii din
secolul al XIX-lea. Totodata, ele se refera la personaje si contexte date.Personajele
centrale din telenove1e, cum sunt familiile acasa, au sanse de a fi marginalizate în
filmele de aventuri. De asemeni, genurile stabilesc diferite asteptari: Suspansul si
misterul sunt o parte necesara a serialelor politiste, dar de obicei, nu a telenovelelor.

Producatorii TV stiu, în general, ce anume asteapta' publicul si opereaza în
interiorul acestor granite. Acest lucru creeaza însa rutina în ceea ce fac. Se pot
alcatui echipe de productie alcatuite din aCtori, regizori si scenaristi care sunt
specialifati Într-un anumit gen. Costumele si recuzita pot fi folosite·de mai multe ori.
Loialitatea telespectatorilor poate fi generata pe masura ce oamenii se obisnuiesc
cu urmarirea programelor obisnuite într-un anumit gen. Desigur, genurile pot fi extinse,
sicâteodata depasite în mod deliberat, pentru a se dobândi un anumit stil particular
de program. De exemplu, Not the Nine O'Clock News* a folosit genul stirilor
pentru a creea comedie. La început a existat un anumit soc al valorilor, dar publicul

.s-a obisnuit rapid cu faptul ca programul apartinea cu adevarat genului comediei.
Diferentele dintre genuri nu sunt întotdeauna clare, iar diviziunile dintre ele se

schimba în timp, pe masura ce se modifica conventiile referitoare la producere si
vizionare. De exemplu, serialele politiste, precum Hill Street Blues preiau anumite
caracteristici ale telenovelelor. Genurile de drama si documentar fuzioneaza în cadrul
unor scenarizari istorice, ca în cazul serialului despre presedintele Nixon si scandalul
Watergate, în care actorii l-au interpretat pe Nixon si pe colegii sai.

**
Serialul

Serialul este un gen creat de catre televiziune si r~prezinta cel mai popular tip
de program al acesteia. Dintre cele mai urmarite emisiuni din Marea Britanie în
fiecare saptamâna, aproape toate sunt seriale - East Enders, Coronation Street,
Brookside si multe altele. Nimeni nu stie de unde vine acest nume,în afara de
faptul ca îsi are originea în Statele Unite. Anumite filme care sunt considera,te ca
apartinând genului serialelor nu au fost initial concepute în acest fel- ele dateaza
dintr-o perioada de dinaintea introducerii în Marea Britanie a termenului respectiv.
De exemplu, Coronation Street exista cu mult înainte de a ajunge sa fie catalogat
drept serial.

* Nu stirile de la ora noua (n.t.).

** În engleza "soap opera" (n.t.).
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Serialele se împart în mai multe tipuri sau subgenuri, asa dupa cum sunt ele
-o:?rezentate de televiziunea britanica. Exista tendinta ca serialele produse în Marea
3r:tanie, asemenea lui Coronation Street, sa fie realiste, preocupându-se de existenta
: :::menilor saraci. În al doilea rând, exista importuri americane, dintre care multe,
:;:recum Dallas sau Dynasty, prezinta indivizi care duc o existenta luxoasa. O a treia
~.ategorie este alcatuita din importurile din Australia, cum este Neighbours. Acestea
:".:tendinta de a fi productii cu buget mic, care înfatiseaza familii si stiluri de viata
:":Ja1tinândclasei de mijloc.

Serialele sunt precum televiziunea în ansamblul ei: continue. Povestile individuale
'o:pot termina, iar diverse personaje pot aparea sau disparea, fara ca serialul sa se
o :arseasca, decât în momentul în care nu mai este difuzat. Între episoade se creeaza
: tensiune prin asa-numitele "cliff-hangers".* Episodul se termina, dintr-o data,
::::.aintede a se petrece un anumit eveniment-cheie - telespectatorul trebuind sa
:..steptepâna la urmatorul episod pentru a vedea cum evolueaza lucrurile.

Un rol fundamental al serialului este acela ca solicita o vizionare cu regularitate
din partea telespectatorului. Un singur episod nu are prea multa logica. Serialele
::,resupuno istorie, pe care telespectatorul care le urmareste cu regularitate o cunosc 
::cestia devin familiarizati cu personajele, cu personalitatea lor si cu experienta lor
cie viata. Legaturile folosite pentru a încheia o atare poveste sunt mai presus de
orice sentimente personale si emotionale - în majoritatea lor, serialele nu se preocupa
de cadrul social si economic, care sunt prezentate doar tangential.

Atare calitati reprezinta într-o mare masura motivul pentru care serialele sunt
urmarite în mod obisnuit, de femei si mai putin de barbati. În majoritatea societatilor,
:'emeile sunt socotite specialiste nu doar în mecanismele vietii de familie, unde se
Jesfasoara serialele - ele sunt de asemeni, considerate ca având o preocupare
deosebita si o sensibilitate fata de emotii.

Sociologii au formulat mai multe optiuni referitoare la motivul pentru care serialele
sunt atât de populare - caci ele nu sunt populare doar în Marea Britanie sau America,
ci si în Africa, Asia si America Latina. Unii considera ca ele ofera o modalitate de
refugiu, îndeosebi acolo unde femeile îsi considera existenta ca fiind plicticoasa sau
opresiva. O atare opinie nu este deosebit de convingatoare, având în vedere faptul
ca multe seriale înfatiseaza oameni ale caror existente sunt la fel de pline de probleme.
Mai plauzibila este ideea ca serialele se adreseaza unor caracteristici esentiale ale
vietii personale si emotionale. Ele exploreaza dilemele cu care se confrunta toata
lumea, si probabil ca îi si ajuta pe unii telespectatori sa gândeasca într-un mod mai
creativ în privinta propriei existente.

Cum ar trebui sa gândim despre implicarea tot mai larga a mediilor de infonnare?
Aceasta reprezinta una dintre preocuparile principale ale celor care au înaintat
interpretari teoretice ale rolului mediilor de informare în formarea dezvoltarii sociale
si a organizarii sociale. Spre aceste teorii ne vom îndrepta atentia .

• În traducere: "persoana care atârna de o stânca", termen folosit pentru a trimite la ideea de

suspans (n.t.)
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TEORII DESPRE MEDIILE DE INFORMARE

Teoriile timpurii

:> Doi dintre primii teoreticieni influenti ai mediilor de informare au fost autorii
canadieni Harold Innis si Marshall McLuhan. Innis (1950, 1951) a sustinut ca medii
diferite de informare influenteaza direct organizarea formelor contranstante ale
societatii. Anumite medii rezista perioade lungi de timp, dar sunt greu de transportat
prin spatiu. De exemplu, este cazul hieroglifelor în piatra -scrieri sapate înpiatra
descoperite în anumite civilizatii antice. Scrierea sapata în piatra rezista o perioada
lunga, dar nu poate fi sapata cu usurinta. Ea reprezinta un mijloc nefolositor de a
pastra legatura cu locuri îndepartate. Din acest motiv, societatile care depind de o
astfel de forma de comunicare nu au posibilitatea de a deveni foarte cunoscute.
COMUNICAREA se refera la transferul de informatie de la un individ sau grup la
altul, fie prin intermediul vorbirii; fie prin alt mediu de informare.

Mesajele pe material usor, CUln este papirusul (un material asemanator cu hârtia,
dar care este produs din tulpina unei plante) pot fi transportate mult mai usor în
locuri îndepartate, tacând posibile cunoasterea mai multor societati. De exemplu,
papirusulle-a dat romanilor posibilitatea de a pastra un imperiu vast, cu o conducere
care îsi putea extinde controlul asupra unor regiuni îndepartate.

McLuhan (1964) a dezvoltat unele dintre ideile lui Innis, si le-a aplicat îndeosebi
mediilor de informare din societatile moderne industrializate. Dupa McLuhan, "mediul
reprezinta mesajul". Cu alte cuvinte, natura mediilorgasite într-o societate îi
influenteaza structura într-un grad mai mare decât continutul sau mesajele pe care
le transmit mediile. Televiziunea, de exemplu, este un mediu foarte diferit fata de
cartea tiparita. Aceasta este electronica, vizuala si compusa din imagini fluide. O
societate în care televiziunea joaca un rol fundamental este cea în care viata cotidiana
este traita în mod diferit de cea care cunoaste doar tiparul. În acest fel stirile de la
televizor transmit la nivel global informatia, instantaneu, la miliDanede oameni. Mediile
electronice, aprecia McLuhan, creeaza ceea ce el a denumit satul global- oameni
din lumea întreaga vad aceleasi stiri, majore, în desfasurare si din acest motiv participa
la aceleasi evenimente. De exemplu, milioane de oameni din tari diferite cunosteau
viata printesei Diana si problemele ei si urmaresc saga familiei regale britanice.

Jean Baudrillard, ale carei idei le vom analiza, a fost puternic influentat de ideile
lui Innis si McLuhan. însa, pentru început, vom studia teoriile sociologului si filosofului
german Jiirgen Habermas.

Jiirgen Habermas: sfera publica

Filosoful si sociologul german Jiirgen Habermas, de a carui activitate am luat
cunostinta în capitolul 1, este reprezentant al "Scolii de la Frankfurt" de gândire
sociala. "Scoala de la Frankfurt" era un grup de autori inspirati de Marx, care, cu
toate acestea, considerau ca opiniile lui Marx necesitau o revizuire radicala pentru a
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fi reactualizate. Printre alte lucruri, ei erau de parere ca Marx nu daduse suficienta
atentie influentei culturii în societatea capitalista moderna.

"Scoala de la Frankfurt" a analizat pe larg ceea ce numeau ei "industria culturii",
care însemna industriile de divertisment ale filmului, televiziunii, muzicii pop, radioului,
ziarelor si revistelor. Au sustinut ca raspândirea industriei cultulii, cu produsele sale
neexigente si standardizate, submineaza capacitatea indivizilor de a gândi critic si
independent. Arta dispare, coplesita de comercializare - "Cele mai mari hituri ale lui
Mozart."

Habermas a preluat unele dintre aceste teme, dar le-a dezvoltat într-o maniera
diferita. El analizeaza dezvoltarea mediilor de informare de la începutul secolului al
XVIII-lea si pâna în momentul actual, identificând aparitia - si ulterior prabusirea
"sferei publice" (Habermas, 1989). Sfera publica reprezinta o zona de dezbatere
publica în care pot fi discutate probleme de interes general si se pot forma opinii.

Dupa Habermas, sfera publica s-a dezvoltat la început în saloanele si cafenelele
din Londra, Paris si alte orase europene. Oamenii obisnuiau sa se întâlneasca în

astfel de saloane pentru a discuta problemele momentului, folosind ca mijloc de
dezbatere foile de stiri si ziar~le care de-abia începusera sa apara. Dezbaterea
politica a devenit o problema de o deosebita importanta. Cu toate ca erau implicate
doat grupuri mici de populatie, Habermas sustine ca saloanele au fost uitate în perioada
de dezvoltare timpurie a democratiei. Acestia au introdus ideea de a rezolva
problemele politice prin intermediul discutiei publice. Sfera publica - cel putin în
principiu - implica indivizi cu drepturi egale care se întâlnesc, într-un for pentru
dezbatere publica.

Însa, conchide Habermas, promisiunea oferita de dezvoltarea timpurie a sferei
publice nu s-a îndeplinit complet. Dezvoltarea democratica în societatile moderne
este înnabusita de dezvoltarea industriei de cultura. Dezvoltarea mass mediei si a

domeniului divertismentului de masa face ca sfera publica sa devina o înselatorie.
Politica este interpretata în parlament si în mediile de informare, în timp ce interesele

comerciale triumfa asupra celor ale publicului. "Opiniapublica" nu este formata prin
discutii deschise, rationale, ci prin manipulare si control- cum este, de exemplu,
cazul publicitatii .

. Baudrillard: lumea hiperrealitatii

Unul dintre cei mai influenti teoreticieni ai mediilor de informare din momentul
actual este autorul francez Jean Baudrillard. El considera impactul mass mediei
moderne ca fiind foarte diferit si mult mai profund decât oricare alta tehnologie.
Aparitia mass mediei, îndeosebi a mediilor electronice precum televiziunea a
transformat însasi natura vietii noastre. Televiziunea nu numai ca "reprezinta" pentru
noi lumea, ci ea defineste într-o masura din ce în ce mai mare ce anume este, lumea
în care traim.
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Sa luam ca exemplu, cazul lui 0.1. Simpson, un celebru proces care a avut loc
la Los Angeles în 1994-1995. Initial, Simpson a devenit cunoscut, fiind vedeta a
fotbalului american, dar ulterior s-a remarcat în lume ca unnare a aparitiei sale în
mai multe filme de succes, inclusiv seria Naked GUI1. El a fost acuzat de asasinarea

sotiei sale, Nicole, si dupa un îndelungat proces a fost achitat. Procesul a fost transmis
la televizor în direct si a fost urmarit în multe tari, inclusiv în Marea Britanie. În
America sase canale au transmis fara întrerupere procesul.

Procesul nu a avut loc doar în sala de tribunal. A fost un eveniment de televiziune

care a legat milioane de telespectatori si de comentatori din mediile de informare.
Acest proces este o ilustrare a ceea ce Bandrillard denumeste hipen:ealitate. Nu
mai exista o "realitate" (evenimentele din sala de tribunal) - televiziunea ne pem1ite
sa o vedem. "Realitatea" este de fapt însiruirea de imagini de pe ecranele
televizoarelor din într'eaga lume care au definit procesul ca fiind un eveniment glo-
blli. '

Chiar înainte de izbucnirea ostilitatilor în Golf în 1991, Baudrillard a scris un
articol în ziar intitulat "Razboiul din Golf nu poate avea loc". Când a fost declarat
razboiul si a avut loc un conflict sângeros, parea clar ca Baudrillard se înselase.
Câtusi de putin. Dupa sfârsitul razboiului, BaudriUard a scris un al doilea articol,
"Razboiul din Golfn-aavut loc". Ce vroia sa spuna? El vroia sa spuna ca razboiul nu
semana cu nici un alt razboi care s-a petrecut în istorie. Era un razboi al epocii
mediatice, un spectacol televizat, în care, împreuna cu alti telespectatori din lume,
George Bush si Saddam Hussein urmareau materialele filmate de postul TV - CNN
pentru a vedea ceeace "se petrece" cu adevarat.

Baudrillard sustine ca, într-o epoca în care mass media se afla peste tot, se
creeaza o noua realitate - hipen-ealitate - compusa din conduita oamenilor si imagini
ale mediilor deinformare. Lumea hipen-ealitatii este construita din simulacre -imagini
care îsi au originea în alte imagini si din acest motiv nu se bazeaza pe o "realitate
extema". Reclamele din acest moment pentru tigarile Silk Cut, de exemplu, nu se
refera deloc la tigari, ci doar la reclame anterioare care au aparut Într-o lunga serie.
Nici un lider politic nu poate câstiga alegerile în prezent, daca nu apare în mod
constant la televizor. Imaginea TV a liderului reprezinta "persoana" pe care o

'cunosc majoritatea telespectatorilor.

John Thompson: mediile de informare si societatea moderna

Inspirându-se într-o oarecare masura din scrielile lui Habermas, John Thompson
a analizat relatia dintre media si dezvoltarea societatilor industriale (Thompson, 1990,
1995). El sustine ca, de la formele primitive de tipar pâna la comunicarea electronica,
mediile de informare au jucat un rol esential în dezvoltarea institutiilor modeme.
Principalii întemeietori ai sociologiei, inclusiv Marx, Weber si Durkheim au acordat
prea putina atentie rolului mediilor de informare în conturarea dezvoltarii timpurii a
societatii modeme, este de parere Thompson.
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Fiind de acord cu unele dintre ideile lui Habelmas, dar Thompson îl critica, asa
cum face si cu "Scoala de la Frankfurt" si cu Baudrillard. Atitudinea "Scolii de la
Frankfuli" fata de industria culturii era una negativa. Thompson este de parere ca
mass media modema nu ne interzice posibilitatea de gândire critica; de fapt, ele ne
ofera multe forme de informatie la care nu aveam acces înainte. În comun cu "Scoala, ,

de la Frankfurt", Habermas ne trateaza într-o prea mare masura ca fiind doar
receptori pasivi ai mesajelor mediatice. În opinia lui Thompson:

Mesajele mediatice sunt în mod obisnuit discutate de catre indivizi pe parcursul
receptionarii lor sau dupa aceea, .. [Ele] sunt transfonnate prin intermediul unui
proces continuu de spunere si respunere, interpretare si reinterpretare, comentariu,
umor si critica ... Primind mesajele si incorporându-le în mod obisnuit în vietile
noastre ... noi modelam si remodelam constant abilitatile si acumularile noastre de
cunoastere, punându-ne la încercare sentimentele si gusturile, si extinzând
orizonturile experientei noastre (Thompson, 1995, pp. 42-43).

Teoria lui Thompson despre mediile de informare depinde de o distinctie între
cele trei tipuri de interactiune (vezi caseta). Interactiunea fata-În-fata, ca în cazul
persoanelor care stau de vorba la o petrecere, este plina de indicii pe care indivizii le
folosesc pentru a întelege ce anume spun ceilalti (vezi capitolul 4). Interactiunea
mediata implica folosirea tehnologiei mediatice - ziar, conexiuni electrice, impulsuri
electronice. Caracteristica interactiunii mediate este aceea ca ea este întinsa în timp
si spatiu - depaseste cu mult contextul interactiunii nonnale de tip fata-în-fata.
Interactiunea mediata are loc între indivizi într-o maniera directa - de exemplu, doua
persoane care vorbesc la telefon - dar nu exista aceeasi varietate de indicii ca în
cazul în care oamenii se afla fata-în-fata.

Familia Smith

Bamey câstiga
banii în vechea si

demodata
maniera ... Ei muncesc

pentru
acesti bani.

tI.;
~.

Noi ceilalti îi
culegemdin

tufisurile din
gradina.

\

Publicul fidel la munca. Vorbitul cu televizorul din motive personale si sociale reprezinta o dovada
obisnuita si limpede ca publicul nu înseamna "receptori pasivi".

413



Sursa: John B. Thompson, The Media and Modernity, Polity Press 1995.

Un al treilea tip de interactiune este cvasi-interactiunea mediata. Acest lucru
se refera la tipul de relatii sociale create de mass media. O astfel de interactiune se
întinde în spatiu si timp, dar nu îi leaga pe indivizi în mod direct: din aceasta cauza
intervine termenul de "cvasi-interactiune." Cele doua tipuri anterioare sunt "dialogale":
indivizii comunica într-o maniera directa. Cvasi-interactiunea mediata este
"monologata": un program de televiziune, de exemplu, reprezinta o forma de
comunicare într-un singur sens. Oamenii care urmaresc programul pot discuta în
legatura cu acesta, si e posibil sa adreseze anumite remarci televizorului - dar,
desigur, el nu va raspunde.

Opinia lui Thompson este ca cel de-al treilea tip nu ajunge sa le domine pe
celelalte doua - ceea ce reprezinta practic, parerea lui Baudrillard. În schimb, cele
trei tipuri se întâlnesc în vietile noastre, în prezent. Thompson sugereaza ca mass
media schimba balanta între public si sectorul privat din vietile noastre. Contrar fata
de cele afirmate de Habermas, domeniul public cuprinde mult mai mult decât înainte,
iar acest lucru conduce destul de des la dezbateri si controverse.

Un exemplu l-ar putea constitui interviul pe care printesa Di l-a acordat în 1995
emisiunii Panorama. Ea a raspuns la multe întrebari pe care le adresau telespectatorii
curiosi, referitoare la viata sa, si în acelasi timp a dezvaluit o multime de lucruri
despre institutia monarhiei. Ambele aspecte ale interviului au generat discutii aprinse,
nu doar în ziare si la televiziune, ci si în familii, în baruri si cafenele din toata tara.

Ideologia si mediile de informare

~. Studiul mediilor de informare este strâns legat de impactul ideologiei în societate.
IDEOLOGIA se refera la influenta ideilor asupra credintelor si actiunilor oamenilor.
Conceptul a fost des folosit în studiile despre media, ca si în alte domenii ale sociologiei,
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:a1 ramâne totusi controversat. Termenul a fost lansat prima data de catre un scriitor
::-ancez, Destutt de Tracy, la sfârsitul anului 1700. El o folosea pentru a denumi
..stiinta ideilor".

Însa, în opiniile unor autori precedenti, termenul a fost folosit într-o maniera
:ritica. Marx, de exemplu, considera ideologia drept"o falsa constiinta". GlUpurile
;-urernice au capacitatea de a controla ideile dominante care circula într-o societate
;-entlU a-si justifica propria pozitie. În acest fel, dupa Marx, religia este deseori
:deologica: îi învata pe cei saraci sa se multumeasca cu destinul lor. Analistul social
3.rtrebui sa descopere distorsiuni1e ideologice pentlU a le permite celor lipsiti de
~utere sa dobândeasca o perspectiva adevarata asupra vietilor lor - si sa actioneze
;-entlUa-si îmbunatati conditiile de trai.

Thompson (1990) denumeste opinia lui de Tracy - conceptia neutra a ideologiei
si opinia lui Marx - conceptia critica a ideologiei. Conceptiile neutre "caracterizeaza
:enomenele ca fiind o ideologie sau ideologice fara a implica faptul ca aceste fenomene
sunt în mod necesar înselatoare, iluzorii sau aliniate la interesele unui anumit grup".
~ otiunile critice de ideologie "transmit un sens negativ, critic sau peiorativ" si poarta
:u ele "o critica ori o condamnare implicita" (pp. 53-54).

Thompson afirma ca, notiune a critica trebuie preferata, datorita faptului ca leaga
ideologia de putere. Ideologia se refera la exercitarea puterii simbolice - felul în
:are sunt folosite ideile pentru a ascunde, justifica sau legitima interesele grupurilor
iominante din ordinea sociala.

În cadrul studiilor lor, Glasgow Media Group analizau, de fapt, aspectele ideologice
ale reportaj ului din programul de stiri TY. Exista tendinta ca stirile sa favorizeze
guvernul si conducerea în detrimentul grevistilor. Thompson crede ca, în generaT,
mass media - incluzând nu numai stirile, ci si toate tipurile de continut si gen de
programe - extind într-o mare masura anvergura ideologiei în societatile moderne.
Ele ajung la publicul de masa si sunt, dupa expresia sa, bazate pe "cvasi-interactiune" 

publicul nu are posibilitatea de a raspunde într-o maniera directa.

GLOBALIZAREA MEDIILOR DE INFORMARE

Daca în prezent suntem constienti ca traim într-o "singura lume", acest lucru se
datoreaza în mare parte extinderii internationale a mediilor de comunicare. Oricine
deschide televizorul si urmareste "stirile de pe glob" de obicei are parte de acest
lucru: o prezentare a unor evenimente care au avut loc în ziua respectiva sau cu
putin timp înainte, în diferite parti ale lumii. Programele de televiziune si filmele sunt
comercializate pe mari piete internationale, sute de milioane de persoane urmaresc
atari programe si seriale.

Toate aceste evolutii exprima aparitia unei ordini a informatiei din lume - un
sistem international de producere, distributie si consum al informatiei. Asemenea
altor aspecte ale societatii globale, noua ordine a informatiei s-a dezvoltat inegal si
reflecta diviziuni le dintre societatile dezvoltate si tarile Lumii a Treia.
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Stirile

Fluxul de stiri este dominat de un mic numar de agentii de stiri care ofera informatie
actuala ziarelor, radioului si posturilor de televiziune, din lume. Reuters, o agentie
britanica, a fost una dintre primele existente în domeniu. În 1870, împreuna cu HAVAS.
o companie franceza, a împartit globul în teritorii pentru difuzare de stiti cu exclusivitate.
Reuters se ocupa de Marea Britanie, Olanda si teritoriile dependente de acestea din
punct de vedere ocupational (imperial), care la epoca respectiva se întindeau pe largi
zone din Africa si Asia. HAVAS cuprindea Franta, Italia, Spania, Portugalia si o parte
din Orientul Apropiat. În 1876, Reuters a fost de acord ca HAVAS ar putea emite
pretentii de exclusivitate în America de Sud, Reuters primind întregul Extrem Orient,
cu exceptia a ceea ce era pe atunci Indo-China, dar incluzând Austral-Asia. Ambele
agentii schimbau stiri cu cea mai importanta dintre agentii1eamericane, Associated
Press (AP).

La vremea respectiva, AP depiridea într-o mare masura de doua agentii europene
pentru materialul folosit de ziarele din Statele Unite, dar dupa primul razboi mondial,
principalele agentii americane au început sa concureze cu rivalii lor din Europa, în
multe parti de pe glob. Doua dintre cele mai mari agentii, AP si UPI (United Press

International) îsi dobândesc o mare parte din venituri de la ziarele, radioul si televiziunea
din Statele Unite, dar au devenit extrem de influente în oferta de material de stiri la
nivel international., •.

Împreuna cu Agence France-Presse, care a înlocuit HAVAS-ul, Reuters, AP si
UPI sunt responsabile pentru majoritatea stirilor internationale transmise în lume.
UPI, azi cea mai mare dintre cele patru, are 6.400 de clienti în 114tari, iar comunicatele
ei sunt traduse în 48 de limbi. Informatiile adunate de aceste agentii, care înainte
erau transmise prin sistemul Morse sau linii de telefon, acum sunt transmise prin
computer si legaturi prin satelit. Între ele, cele patru mari agentii îsi trimit zilnic 34 de
milioane de cuvinte, si declara ca ofera noua zecimi din productia totala de stiri din
presa, radioul si televiziunea mondiala.

Cinematograful, televiziunea, publicitatea si comunicarea electronica

. În productia si distributia de programe de televiziune, filme, reclame si diverse
forme de comunicatie electronica sursele americane sunt dominante.

În anii '20, când au aparut primele filme attistice, Hollywood-ul producea patru

cincimi din toate filmele vizionate în lume, iar Statele Unite continua sa reprezinte
cea mai puternica influenta din industria cinematografului. Guvernele din multe tari
ofera subsidii pentru a~si ajuta industriile nationale de filme, dar nici o alta tara nu

rivalizeaza cu Statele Unite, în calitate de exportator de filme artistice. De exemplu,
în Marea Britanie filmele americane reprezinta 40% din totalul de filme proiectate
anual în cinematografe. Majoritatea celorlalte tari care au o industrie a exportului de
filme, cum sunt Italia, Japonia si Gennania, importa de asemeni, foarte multe filme
americane. În America de Sud procentul depaseste deseori 50%, iar un raport
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asemanator se aplica în multe pa1tiale Asiei, Africii si Olientului Mijlociu. În Thailanda,
90% din filmele proiectate anual sunt americane.

În programele de televiziune, britanicii sunt o importanta prezenta din punct de
vedere mondial, alaturi de corporatiile americane. Excluzând difuzarea la televiziune
a filmelor artistice realizate pentru marele ecran, banii încasati de pe urma exponurilor
televiziunii britanice sunt aproximativ egali cu cei pe care îi încaseaza SUA. Însa, un
procent cu mult mai mare de programe britanice este vândut pe o singura piata 
Statele Unite - decât în cazul produselor americane, prin Ulmare influenta mondiala
a programelor de televiziune americane este de fapt mai considerabila.

Dintre cele mai mari firme de publicitate din lume, noua din zece sunt nord
americane. Jumatate dintre agentiile mari din Canada, Germania, Franta, Marea
Britanie si Australia sunt americane; în multe state din Asia, Africa si America de

Sud, cele mai mari agentii sunt fie americane, fie detinute de companii americane.
Primele zece agentii de publicitate din lume sunt transnationale, unele având o multime
de sucursale în alte tari. Marile agentii de publicitate sunt de obicei folosite de catre
corporatiile transnationale gigantîn vederea coordonarii programelor de publicitate
lansate simultan în mai multe tari.

Influenta americana este foarte puternica în domeniul canalelor electronice
folosite pentru a comunica o mare parte din informatiile de care depind statele moderne
si marile corporatii. Te1ecomunicatiiIe care sunt esentiale pentru sistemele bancare,
tranzactiile monetare mondiale si anumite tipuri de transmisie TV si radio sunt în cea
mai mare parte detinute de catre americani. International Business Machines (IBM),
din Statele Unite, este una dintre cele mai mari corporatii transnationale si are o
influenta imensa asupra fluxului informational international, îndeosebi în furnizarea
de resurse în domeniul computerelor. S-a estimat ca noua zecimi din toate înregistrarile
detinute în baze de date din întreaga lume sunt accesibile guvernului american si
altor organizatii din Statele Unite.

Cea mai mare companie de media din lume, Time-Warner, care s-a constituit în
1989 ca rezultat al unei fuziuni, are baza tot în Statele Unite. Aceasta detine o forta
de munca de aproximativ 350.000 de oameni, cu filiale în Europa, America Latina,
Asia si Australia. Activitatile sale includ producerea de filme, televiziune, video,
editare de carti si înregistrari muzicale.

Alte mari corporatii de media - în afara de imperiile Murdoch si Berlusconi,
care vor fi discutate mai jos - includ corporatia japoneza Sony, care detine CBS
Records si studiourile HoIlywood, grupul german Bertelsmann, proprietar al RCA
Records si a unui vast grup de edituri din Statele Unite si corporatia editOliala franceza
Hachette.

ImperiaIismul mediatic

Pozitia de fi'unte a tarilor industrializate, în primul rând al Statelor Unite, în
productia si difuzarea de media i-a facut pe multi observatori sa vorbeasca de impe-
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rialism mediatic. Se sustine ca a fost întemeiat un imperiu cultural. Tarile din Lumea
a Treia sunt considerate a fi deosebit de vulnerabile pentru ca sunt lipsite de resurse
pentru a-si pastra propria independenta culturala.

INDUSTRIA MUZICALA: UN FENOMEN GLOBAL

Cifrele de vânzari mondiale în anul 1992

Vânzarile globale de discuri si casete au crescut
cu peste 9% în 1992, în conformitate cu
statisticile efectuate de International Federation
of the Phonographic IndustlY (IFPI). Piata de
desfacere cu amanuntul din 59 de tari avute în
vedere de IFPI a fost în valoare de 28,7 miliarde
de dolari.

Aproape Întreaga crestere a avut loc În America
de Nord si Asia. Piata din Statele Unite, pentru
mijloacele de stocare ale unei Înregistrari audio a
ajuns aproape la 8,9 miliarde de dolari datorita, În
principal, unei cresteri de 22% În numarul de
CD-uri vândute. Consumatorii americani au

cumparat 400 de milioane de CD-uri în 1992,
dintr-un total mondial de 1,15 miliarde.
Vânzarile de muzica În Asia de Sud-est au crescut,

de asemenea, ajungând la peste doua miliarde În
1992. Aceasta a reprezentat o crestere de 44%
fata de cifrele raportate pentru 1991. În aceasta
regiune, principala forma de muzica Înregistrata
ramâne caseta. Aici sunt vândute peste 40% din
casetele comercializate în lume. Dupa Statele
Unite, India (240 de milioane de bucati) si China
(250 de milioane) sunt pietele nationale, cele mai
mari pentru casetele muzicale.
În contrast cu Asia si Statele Unite, industria de

înregistrari din Japonia si Europa a avut În 1992,
un an relativ slab. Cu toate cajaponezii au cheltuit

peste trei miliarde de dolari pe discuri si casete,
aceasta a însemnat doar cu 6% mai mult decât în

1991. Cu 181 de milioane de discUli, piata de

CD-uri din Japonia a crescut cu mai putin de
6%. În Europa, sase din cele II membre ale
comunitatii' Europene care raporteaza cifre la
IFPI au dovedit o scadere a valorii vânzarilor în

1992. Situatia cea mai defavorabila a fost În

Grecia, unde piata de înregistrari a scazut cu 26%.

Cea mai buna realizare a avut-o Portugalia, unde

vânzarile au crescut cu 9%, desi Franta si
Ge111laniaau rap0l1at, de asemeni, usoare cresteri.
Lista de mai jos arata progresul anual al diverselor
fOl1nate de pe piata mondiala de muzica. În timp
ce vânzarile de CD-uri au crescut cu 18%, acest

lucru a însemnat cu mult mai putin decât cresterea
de 28% înregistrata de acest format în 1990 si
1991. Cu exceptiea Statelor Unite, revolutia
compact-disc-ului pare sa se fi Încetinit În mod
considerabil În principalele tari industrializate,
iar factorii de pret au împiedicat pâna acum CD-ul
sa devina un mij loc major de stocare a unei
Înregistrari audio. Totalurile IFPI dernonstreaza
o usoara crestere În privinta vânzarilor de casete,
desi, la fel ca si relativa scadere a vânzarilor de

LP-uri din vinil, aceasta se poate datora unor
variatii de raportare În 199 I si 1992. Lista
mondiala din 1992 include pentru prima data
Rusia, iar vânzarile estimate din aceasta tara erau
de 100 de milioane de bucati. În mod asemanator,
rapoartele oficiale pe 1992 ale IFPI arata ca 30
de milioane de LP-uri au fost vândute în China,
desi În anul anterior nu fusese raportata vânzare a
nici unuia.

În timp ce totalul mondial de vânzari single-uri' a
ramas aproape neschimbat, formatul a doua sau
trei melodii aproape ca nu mai exista în afara
Japoniei, a Statelor Unite si a Europei Occi
dentale. Aceste tari au vândut 96 de single-mi la
fiecare 100 comercializate În 1992.

Vânzarile mondiale în functie de format în 1992
(în milioane de bucati):

Single-uri 331,6 (- 0,4%)
LP-uri 126,1 (-19,5%)
Casete 1551,9 (+2,8%)
CD-uri 1152,9(-18,0%)

Sursa: Dave Laing, Populer music, Cambridge University Press, 1993.

Prin intermediul mediilor electronice, produsele culturale occidentale au devenit
cu siguranta, larg raspândite pe glob. Pico Iyer vorbeste de "noptile video de la
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Katmandu", de frecventarea discotecilor în Baii (lyer, 1989). Filmele video americane
sunt un produs obisnuit în Republica Islamica a Iranului, la fel ca si casetele audio cu
muzica pop occidentala, comercializate pe piata neagra (Sreberny-Mohammedi'1992).
Însa nu este vorba doar de forme de divertisment populare. S-a sugerat ca, controlul
stirilor mondiale de catre agentiile occidentale înseamna predominarea unei "conceptii
de tip Lumea Întâia" în informatiile transmise. Astfel, s-a spus ca Lumii a Treia i se
acorda atentia în difuzarea de stiri în principal în perioade de dezastru, de criza sau
de confruntare militara si ca dosarele zilnice ale altor tipuri de stiri care sunt realizate
despre lumea industrializata nu sunt activate pentru materialul de stiri despre Lumea
a Treia.

Herbert Schiller a sustinut ca trebuie apreciat în relatie cu diversi factori, controlul
comunicatiilor globale de catre finnele din Statele Unite. El considera ca retele de
radio si de televiziune americane au cazut din ce în ce mai mult sub influenta guvernului
federal si în special al Ministerului Apararii. El subliniaza ca RCA, care detine retelele
de radio si televiziune NCB, este totodata un întreprinzator de marca în domeniul
apararii al Pentagonului, cartierul general al fortelor armate ale Statelor Unite.
Exporturile americane în materie de televiziune, împreuna cu publicitatea, propaga o
cultura comercializata care corodeaza fOlmele locale de expresie culturala. Chiar si
acolo unde guvernele interzic transmisiile publici tare în interiorul granitelor lor, posturi
de radio si de televiziune din tarile vecine pot fi receptionate deseori în mod direct.

Schiller sustine ca, desi americanii au fost primii afectati de "gogoasa mesajului
de corporatie ... acum are loc crearea si raspândire a globala a unui nou mediu
informational-cultural total corporat" (Schiller, 1989,pp. 128, 168). Având în vedere
ca, corporatiile si cultura sunt dominante la nivel mondial, ele au "coplesit o buna
parte a globului", în asa fel încât "dominatia culturala americana ... traseaza granitele
pentru discursul national" (Schiller, 1991, p. 22).

Întreprinzatori din domeniul mediilor de informare

Rupert Murdoch

Rupert Murdoch este un întreprinzator originar din Australia care este proprietarul
unuia dintre cele mai mari imperii în domeniul media din lume - o mare parte se afla în
Statele Unite. El si-a început cariera la zimul, proprietate a familiei, Adelaide News.
Ulterior, în 1969,.Murdoch a înfiintat primul ziar national, The Australian. Pe baza
succesului sau si a intereselor crescânde în domeniul afacerilor, el a cumparat doua
ziare britanice, News of the World si Sun în 1969. La jumatatea anilor ' 70, a mai
cumparat New York Post, pe care ulterior l-a vândut, apoi l-a cumparat din nou.
Achizitii ulterioare americane au inclus ziare din San Antonio, Boston, Chicago si alte
orase.

Murdoch a avut în vedere orientarea multora dintre aceste ziare catre jurnalismul
de senzatie, bazat pe cele trei teme: ale sexului, crimei si sportului. Sun a ajuns sa se
bucure de foarte mult succes, având un tiraj de peste patru milioane de exemplare
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pe zi. Ca mmare a alegerilor din 1992, câstigate de John Major, ziarul a titrat: "It was
the Sun wot done it.'" Dupa cum se pare, ziarul dusese o campanie apriga împotriva
Partidului Laburist si în special împotriva liderului de pe atunci, Neil Kinnock.

În 1981, Murdoch a învins opozitia ce i se facuse în cumpararea ziarelor
recunoscute ale pietii, The Times si Sunday Times. De asemeni, el a început sa se
extinda în domeniul televiziunii, întemeind Sky TY; un canal de satelit si cablu care,
dupa esecurile initiale, s-a dovedit a avea succes din punct de vedere comercial. El
controleaza Star TV, care acopera diferite parti din Extremul Orient.

Murdochdetine 64% din reteaua Star TV Aceasta are baza în Hong Kong si
a fost întemeiata de una dintre companiile comerciale înfiintate demult, Hutchison
Whampoa. Strategia ei declarata e aceea de a "controla cerul" În domeniul
transmisiei prin satelit asupra unei zone din Japonia, pâna în Turcia, incluzând
pietele gigantice ale Indiei si Chinei. Ea transmite pe cinci canale, dintre care unul
este BBC, stiri mondiale. Satelitul aduce în aceste tari programe precum Oprah
Winfrey, o emisiune care prezinta discutii deschise despre sex si relatii între diverse
persoane. S-a spus ca în tarile din Asia înca traditionale e ca si cum anii '60 si '90
ar fi comprimati la un loc - o revolutie sexuala instantanee, transmisa prin mediile
de informare.

În 1985, Murdoch a cumparat jumatate din capitalul companiei de film Twentieth
Century Fox.Împreuna cu partenerii sai de la Fox, el a achizitionat ulterior de la
Metromedia Inc. sapte posturi de televiziune din Statele Unite, dintre care la unul a
renuntat imediat. Fox Broadcasting Company a fost initiata de el în 1987. Murdoch a
achizitionat în 1987edituri aflate în Statele Unite, Harper si Row - redenumite acmTI
Harper Collins.

Guvernele îi pot crea neplaceri lui Murdoch, pentru ca, cel putin între granitele
. lor, ele pot introduce o legislatie care sa limiteze detinere a de mijloace de informare
de diverse tipuri - adica o situatie în care aceeasi firma/este proprietara mai multor
ziare si posturi de televiziune. Uniunea Europeana si-a exprimat, de asemeni,
preocuparea legata de pozitia dominanta a companiilor foarte mari de media. Totusi,
puterea lui Murdoch nu poate fi stopata cu usurinta, având în vedere raspândirea sa
globala. El are suficienta putere de a influenta guvernele, dar natura afacerilor din
telecomunicatii este de a fi prezent oriunde. Baza puterii lui Murdoch este foarte
mare, dar totodata insesizabila.

Într-o cuvântare tinuta în octombrie 1994, Murdoch si-a exprimat nemultumirea
fata de cei care considera ca imperiul sau mediatic reprezinta o amenintare la adresa
democratiei si a libertatii dezbaterii. Murdoch a afirmat: "Din pricina faptului ca,
întotdeauna, capitalistii încearca sa se înjunghie pe la spate unii pe altii, pietele libere
nu conduc la monopoluri. În esenta, monopolurile pot exista doar atunci când sunt
sprijinite de guverne". Ell-a citat pe George Orwell, care a scris într-unul din romanele
sale: "Ori de câte ori vezi o piata stradala, stii ca înca mai exista speranta pentru
Anglia". În opinia lui Murdoch:

* "Sun a fost cel care a stiut sa faca asta!" (n.t.).
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Acesta este un luoment de ade\'arata empatie artistica ~ desi nesprijinita (asa dupa
cum se întâmpla câteodata cu artistii) de o finalizare rationala sau stiintifica.
Libertatea, schimbul nefortat al pietei de strada, acceptarea pragmatica de catre
aceasta a interesului personal uman si transformarea interesului personal în ceva
benefic în mod reciproc si pasnic - aceasta înseamna cu adevarat ca exista speranta
pentru Anglia. Si, de asemeni, pentru toti ceilalti din Lumea Occidentala.

Murdoch continua: "Noi, cei de la News Corporation, suntem iluminat". El a
descoperit ca înIndia, catre care transmite postul de televiziune Star, mii de operatori
privati investisera în antene satelit si vindeau programul Star, ilegal. "Ei bine, noi ar
trebui sa aplaudam", sustineaMurdoch. El tragea concluzia ca "News Corporation
asteapta un parteneriat de lunga durata cu acesti splendizi întreprinzatori" (Murdoch,
1994).

Pentru o perioada, Murdoch a fost conducatorul celei mai mari organizatii me
dia cunoscute în lume. În 1995, însa, el a fost detronat. În acel an, s-a anuntat o
fuziune între Disney C~mpany si ABC, reteaua de televiziune americana. Fuziunea

a creat o corporatie mai mare decât cea a lui Murdoch, condusa de catre presedintele
lui Disney, Michael Eisner. Având mari sume investite în productia de filme, împreuna
cu o serie de alte întreprinderi, Disney era deja o corporatie cu raspândire globala
înainte de fuziune. Eisner va beneficia de o putere fara precedent de modelare a
gusturilor culturale ale populatiei globului, pentru ca filmele Companiei Disney si alte
produse media patrund aproape oriunde.

Noua companie avea venituri, în 1995, de 16,5 miliarde de dolari, în comparatie
cu cele opt milîarde de dolari ale lui News Corporation detinutc de Murdoch. Eisner
a afirmat direct ca vrea sa concureze cu Murdoch pe pietele în rapida extindere din
Asia. Raspunsul lui Murdoch asupra fuzionarii a fost: "Acum, ei sunt de doua oli mai
mari decât mine". Apoi a adaugat: ,,0 tinta mai mare". Primii ani ai epocii
automobilului au fost dominati de catre Ford si General Motors. S-ar parea ca Murdoch
si Eisner sunt decisi sa domine fazele de început ale epocii "infodivertismentului"
(Leadbetter si Helmore, 1995).

Silvio Berlusconi

Televiziunea din Italia a devenit libel'a o data cu reglementarile din 1976, urmarea
tiind înfiintarea a peste sase sute de diferite canale. Aceste mici companii, însa, au
fost în scurta vreme preluate de Monudadore, o mare corporatie de televiziune
detinuta de catre Silvio Berlosconi. Astazi, lantul lui Berlosconi are aproximativ 40%
din publicul de televiziune italian; RAI, compania de televiziune detinuta de stat, are
un public aproximativ egal, restul împartindu-se între posturile mai mici. De asemeni,
Berlosconi a înfiintat în Franta, Channel5.

În Italia, Silvia Berlusconi si-a folosit imperiul mediatic pentru a intra în politica
într-o maniera directa. El si-a condus partidul sau de dreapta ForzaItalia, la victorie
în alegerile nationale din 1994 si a devenit prim-ministrul Italiei. Însa perioada în care
s-a aflat la conducere a fost scurta. Dupa ce a pierdut puterea, s-a confruntat cu o
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serie de învinuiri de comptie, legate de mituirea altor lideri de pmtide si de folosirea
posturilor sale de televiziune pentm a ajunge la putere.

CNN

Fondatoml CNN este Ted Turner, un canal de stiri difuzate continuu care ajunge
acum în multe tari din lume. CNN a fost lansat având la baza un buget relativ mic si
initial i-a surprins pe alti operatori media prin succesul sau. Dupa Turner, CNN a
fost primul care s-a bazat pe intensificarea globalizarii. Turner a observat ca, în lume
exista foarte multi oameni vorbitori de limba engleza sau care o învata. Ei sunt
interesati în a urmari programe de stiri în limba engleza, la fel si numerosii turisti si
oameni de afaceri vorbitori de limba engleza.

Turner spune: "Noi suntem pionieri; iar filosofia noastra a fost si continua sa fie
aceea ca dorim sa mergem oriunde este nevoie de noi, si nu încercam niciodata sa
patrundem cu forta sau sa obligam pe cineva în vreun fel, forma sau mod" (Turner,
1994, p. 39).

CNN are sase birouri în Asia si se extinde rapid acolo, operând prin intermediul
a patm sateliti.

PROBLEMA REGLEMENT ARII MEDIILOR DE INFORMARE

Aparitia si influenta întreprinzatorilor din domeniul mediilor de informare si a
marilor companii media nelinisteste pe multi oameni. Caci aceste corporatii se ocupa
nu numai cu vânzare a de bunuri, ci si cu influentarea opiniilor. Proprietarii unor atari
corporatii, precum Murdoch sau Berlusconi, nu fac nici un secret din vederile lor
politice de dreapta, care în mod inevitabil reprezinta un motiv de preocupare pentru
partidele politice si alte gmpuri care detin diferite pozitii politice.

Opinia lui Murdoch conform careia, doar guvernele creeaza monopoluri, contine
un anumit element de adevar. Murdoch nu furnizeaza monopol, si a trebuit sa-si
asume riscuri - si pierderi financiare importante pentm a ajunge la pozitia pe care o
detine acum. El reuseste sa depaseasca obstacolele competitiei nu doar altor giganti
ai media, cum este cel condus de catre Eisner, ci si a unei multimi de alti competitori.
Cu toate acestea, ideea ca competitia pietei împiedica marile firme sa domine
industriile este îndoielnica.

Realizând acest lucm, toate tarile au prevederi care cauta sa controleze detinerea
de medii de informare. Dar cât de severe ar trebui sa fie aceste prevederi? Si, dat
fiind, caracterul global al întreprinderilor mediatice, pot oare avea guvernele nationale
o speranta adevarata de a le controla?

Problema reglementarii mediilor de informare este mai complexa decât ar putea
parea la prima vedere. Pare cert ca este în interesul publicului ca sa existe o diversitate
de organizatii media, pentm ca acest lucm are sanse de a face sa fie ascultate mai
multe grupuri si perspective politice diferite. Cu toate acestea, a limita ceea ce poate
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detine cineva si formele de tehnologie media pe care le poate folosi poate afecta
prosperitatea economica a sectorului media. O tara care este prea restrictiva poate
descoperi ca este întrecuta de catre celelalte. lndustriile media reprezinta unul dintre
sectoarele cu cea mai rapida dezvoltare din economia moderna; se asteapta ca doar
industria audio-vizuala sa creeze doua milioane de noi locuri de munca în urmatorii
zece am.

Cei care critica concentrarea media, sustin ca marile companii media detin o
putere excesiva. Pe de alta parte, oamenii de afaceri sustin ca daca domeniul este
supus reglemehtarii, nu se vor mai putea lua decizii comerciale efective, si se va
pierde teren în competitia globala. În plus, se întreaba ei, cine trebuie sa stabileasca
reglementarile? Cine îi va reglementa pe cei care reglementeaza?

În realitate, s-au facut putine cercetari despre gradul în care detinere a de medii
de informare se coreleaza cu continutul acestora (Purnell si Collins, 1995). Problema
era deja dificil de studiat, având în vedere diversitatea formelor de media care existau
în anii '70. Este si mai dificil de examinat acum, când prolifereaza noile media
interactive - de exemplu, casete video la cerere. '

. Încercarile facute pentru a clarifica problema reglementarii au fost sortite
esecului. Tarile Uniunii Europene, de exemplu, au o adevarata încrengatura de
prevederi pentru reglementarea mediilor de infonnai'e. La o conferinta despre politica
de mass media, tinuta în 1991, Consiliul Europei a încercat sa ajunga la anumite
concluzii dupa ce a discutat despre reglementarea mediilor de informare vreme de
mai multi ani. Nu s-a ajuns la o concluzie cu care toata lumea sa fie de acord.

Un fir calauzi tor al politicii de reglementare a mediilor de informare ar putea fi
recunoasterea ca, dominatia pietii de catre doua sau trei mari companii media
ameninta simultan atât competitia economica în sine, cât si democratia - având în
vedere ca proprietarii de media nu sunt alesi. Aici poate fi adusa în discutie legislatia
anti-monopol existenta, desi ea difera amplu, în Europa si alte tari industriale. Uniunea
Europeana, de exemplu, a blocat recent o societate comerciala de cablu si televiziune
cu plata, înfiintata de Deutsche Telekom, Bertelsmann si Kirch Group.

Competitivitatea înseamna pluralism sau ar trebui sa faca acest lucru - si se
presupune ca pluralismul este bun pentru democratie. Totusi, este pluralismul
suficient? Multi îsi îndreapta atentia catre Statele Unite, sustinând ca faptul de a
avea o pluralitate de canale mediatice nu garanteaza calitatea si exactitatea
continutului. Într-un studiu referitor la televiziunea din Statele Unite, de exemplu,
Jay Blumler a descoperit ca acest lucru este "daunator gamei de difuzare - a formei
programabile, a tipurilor de calitate dorite, a efectului asupra telespectatorului si a
experientei stimulate" (Blumler, 1986, p. 141).

Unii considera pastrarea unui puternic sector de difuziune publica ca având o
importanta viata în blocarea dominatiei marilor companii de medii de informare.
Totusi, sistemele de difuziune publice, ceea ce în Marea Britanie înseallma BBC, îsi
creeaza propriile probleme. Îllmajoritatea tarilor, de obicei ele însele erau un monopol,
iar în multe tari erau folosite efectiv ca mijloc de propaganda guvernamentala.
Problema "cine îi reglementeaza pe reglementatori" se aplica si mai bine aici.

423



Milioane 1983-1992

2.0 .. •··· ·· •..

C~muniearea prin
Internet 1.5 ........•..........•..

o

Milioane 1983-1992

Comunicarea prin Fax

10 w ••••••••• _ ••••••••••••

/990

300 .••.•....... ·· .... ·

Comunicarea prin
telefon

Figura 14.1. - Explozia comunicatiilor, 1983~1993
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Sursa: Comisia despre Guvernarea Globala, Gur Global Neigbourhood Oxford University Press
1995, p. 174.

Un aspect care complica problema reglementarii mediilor de 'informare îl
reprezinta rata extrem de rapida a schimbarii tehnologice. Media sunt în mod con
stant transfonnate de inovatiile tehnice. Cel mai important dintre acestea, pe mo
ment, este legat de impactul pe care îl au multimedia si Intemet-ul, de care ne vom
ocupa în sectiunea finala a capitolului.

MULTIMEDIA

Chiar daca pâna acum ne-am concentrat asupra ziarelor, a televiziunii si a altor
parti ale "industriei culturale", nu trebuie sa judecam mediile de comunicare doar în
acesti termeni. Fiind afectate în mod deosebit de catre computer, media afecteaza
ceea ce se realizeaza în multe alte domenii. De exemplu, noile tehnologii de comunicatii
sunt supuse unor schimbari profunde în sistemele financiare si pe pietele de actiuni
ale lumii. Banul nu mai reprezinta aurul sau banul lichid din buzunar. Din ce în ce mai
mult, banul a devenit electronic, fiind înmagazinat în computerele din bancile lumii.
Valoarea sumei de bani lichizi pe care o ai în buzunar este determinata de activitatile
trader-ilor (comerciantilor) de pe pietele monetare. Atari piete au fost create doar în
ultimii 10-15. ani: ele sunt produsul unei îmbinari între computere si tehnologia de
comunicatii prin satelit. S-a spus ca "tehnologia transforma cu rapiditate bursa de
valori într-o piata globala, deschisa 24 de ore pe zi" (Gibbons, 1990, p. 111).

La aceste evenimente au contribuit p~tru tendinte tehnologice: îmbUl1atatirea
constanta a capacitatilor computerelor, împreuna cu costurile în scadere; digitalizarea
datelor, care face posibila integrarea computerului si a tehnologiilor de telecomunicatii;
dezvoltarea comunicatiilor prin satelit; fibrele optice, care dau posibilitatea ca multe
mesaje diferite sa calatoreasca pe un singur cablu subtire. Ex.plozia dramatica a

comunicatiilor din ultimii ani (vezi figura 14.]) nu da însa, semne de încetinire.
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În cartea sa Being Digital* (1995), fondatorullaboratorului de media de la
Massachusetts Institute ofTec1mology, Nicholas Negroponte, analizeaza importanta
profunda a datelor digitale în tehnologiile de comunicare curente. Orice informatie,
inclusiv fotografii, imagini în miscare si sunete, poate fi transformata în "biti". Un bit
poate fi 1 sau O. De exemplu, o reprezentare digitala a lui l, 2, 3, 4, 5 este 1, 10, Il,
100, 101 etc. Digitalizarea - si viteza - se afla la originea dezvoltarii multimedia:
ceea ce erau înainte media diferite, necesitând tehnologii diferite (cum sunt cele
vizuale sau sunetele) pot fi acum combinate Într-un singur mediu (CD-ROM com
puter, etc). Viteza computerelor se dubleaza la fiecare 18 luni, iar tehnologia a ajuns
acum la un stadiu în care benzile video pot fi transformate în imagine pe un ecran de
computer si invers.

Negropante prezice ca punctul de referinta pentru viitor îl va reprezenta
computerul personal (PC). Computerele, de azi, au deja o gama de capacitati multi
media. Dar acestea se vor extinde în mod impresionant. PC-urile vor fi totodata
televizoare si o "pomia electronica" pentru cablu, telefon si satelit. În viitor nu va .
mai exista o industrie TV separata. Digitalizarea permite, de asemeni, media inter
active, dând posibilitatea indivizilor sa participe în mod activ sau sa structureze, ceea
ce vad sau aud.

Magistrala informationala a constituit subiectul multor discutii la jumatatea
anilor '90. Termenul a fost invocat în mod repetat de catre vice-presedintele Statelor
Unite, Al Gore. Magistrala reprezinta mai mult o viziune a viitorului decât o descriere

* "A fi digital" (n.t.).
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a prezentului. Ea are în vedere o situatie în care majoritatea caselor sau chiar toate
vor fi conectate prin intermediul cablurilor de fibra optica. Poarta electronica de
care vorbeste Negroponte se va deschide în fiecare casa. În acest moment, patru
tehnologii separate au cai separate spre camine: telefonul, difuzarea terestra, cab luI
si satelitul (desigur, nu toata lumea le are). În viitor, toata lumea va naviga pe acelasi
cablu si vor avea ca aparatura un computer/televizor.

Poate ca "magistrala informationala nu este cel mai potrivit termen pentru a
desemna implicatiile revolutiei digitale. El sugereaza o harta rutiera, pe când noile
tehnologii interactive anihileaza distantele si le fac irelevante. Termenul implica ordine,
în timp ce"impactul noilor tehnologii poate sa fie complet haotic si distrugator.

INTERNET -ui

S-a observat ca în ultimii câtiva ani, titanii mediilor de infonnare si ai comunicatiilor
au purtat razboi pentru viitorul digital:

Cu multa fanfara, companiî1e de telefon si de televiziune prin cablu au lansat zeci de
procese pentru a-si 'demonstra viziunea pe care o au despre retelele rapide
electronice, care conecteaza casele la comoara de informatii, comunicare, educatie
si divertisment. Înaintând anevoios catre îndepartatul lor tel constând într-o lume
conectata, ei au fost prea ocupati pentru a observa ceata nesupusa a hacker-ilor de
computere, ingineri si studenti care le scapa printre degete. Ar fi trebuit sa fie mai
atenti. Caci în vreme ce gigantii tocmai au tenninat de discutat despre o magistrala
informationala, furnicile practic au construit una: lnternetul. ("The Accidental
Superhighway", TheEconomist, 1stJuly, 1995).

"Ar trebui sa ne luam ramas bun de la PC, de la dischete si de la fisiere,"
declara Negroponte - si multi altii. Se pare ca aceasta este era PC-ului, dar de fapt
domnia PC-ului a apus. Larry Ellison, directorul executiv de la Oracle, o cOillp&nie

"Nu pot" sa ma hotarasc - sa-mi iau o halba sau sa ma duc acasa si sa navighez pe Internet'
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de marca în domeniul bazelor de date, a spus ca PC-ul este "o masinarie ridicola"
(citat în Kelly, 1995, p. 105). Majoritatea celor care folosesc un asemenea aparat

întrebuinteaza doar o fractiune din puterea ~a, si este un dispozitiv care îi separa pe
indivizi, unii de altii. Se spune ca viitoml nu apat1ine computemlui individual, ci unui
sistem global de computere interconectate - iar acest lucm este exact Internet-uI.
Noul slogan este: "Computeml înseamna reteaua". Cu alte cuvinte, PC-ul devine un
terminal pentm evenimente care se petrec în alte pal1i - evenimente ce au loc pe o
retea care se întinde pe toata planeta, o retea care nu este proprietatea nici unui
individ sau companii (vezi figura 14.2).

Figura 14.2. - Lumea conectata: utilizatori de Internet pe regiuni, ianuarie 1995
(în mii) si cresterile 1994-1995

Surse: Internet Society, dupa The Economist, l iulie 1995, p. 5.

Bill Gates, cel care a fondat Microsoft-ul, care este una dintre cele mai

mari corporatii din lume, a anticipat ca va avea loc acest eveniment - iar acest
lucm i-a permis sa-si cladeasca viitoml. Chiar si vizionarii de marca din lumea
computerelor au crezut, pâna de curând, ca viitorul industriei va apartine hard
ware-ului - computemlui individual. Gates si-a dat seama ca el va apartine
software-ului care creeaza diferitele functii ale computemlui. Cu toate acestea,
nici Gates nu detine vreun control asupra Internet-ului, care l-a ajutat sa
demonstreze inovatiile sale.
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Internet-ul a aparut Într-o maniera spontana. El reprezinta produsul unei lumi
nedivizate - o lume aparuta dupa caderea Zidului Berlinului. Cu toate acestea, primele
sale origini se situeaza exact în perioada Razboiului Rece care a precedat anului 1989.

. Internet-ul a fost conceput initialla Pentagon, cartierul general al armatei americane.
A fost initiat În 1969 si la Început a fost denumit reteaua ARPA, de la Andvanced
Research Projects Agency* a Pentagonului. ÂRPA a cautat sa le ofere posibilitatea
oamenilor de stiinta care lucreaza pe baza de contracte militare în diferite parti ale
Americii sa-si strânga la un loc resursele si sa împarta echipamentul costisitor pe care
îl foloseau. Cu oarecare întârziere, creatorii ei au conceput si o modalitate de trimitere
a mesajelor - astfel s-a nascut posta electronica, "e-mail" -uI. E-mail-ul este un sistem
de corespondenta în care mesajele sunt trimise direct de la un computer la altul sau la
mai multe altele. Din acest motiv, nu exista o perioada de asteptare ca în cazul trimiterii
unei scrisori în mod obisnuit: conexiunea este imediata.

Internet-ul Pentagonului consta dintr-un numar de 500 de computere pâna la
începutul anilor '80,aflate toate În laboratoarele militare si în departamentele de
stiinta a computerelor din universitati. Apoi au început sa se alature si alte persoane
din universitati care au început sa foloseasca sistemul pentru propriile scopuri. În
1987 Internet-ul se extinsese, incluzând 28.000 de computere, la multe universitati si
laboratoare de cercetare. Cei care îl foloseau au introdus o serie de inovatii, creând
software nou care leca dat.posibilitatea indivizilor de a lua parte la discutii si de a
folosi date de cercetare.

--Joanne? Oh! Speram sa-mi raspunda robotul tau telefonic!

© 1996 Boris Drucker dupa The Cartooan Bank;Inc.

• Agentia pentru Proiecte de Cercetare Avansata (n.t.)
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Timp de mai multi ani, Intemet-ul a ramas în cadml universitatilor. O data cu ras

pândirea PC-ului la domiciliu în~a a început sa se extinda - apoi a intrat într-o perioada de
crestere exploziva. Servicii "on-line", "bulletin boards" - grupuri de discutii electronice- si
biblioteci software au fost puse în Intemet de o uluitoare varietate de indivizi, care nu se
mai aflau doar în America de Nord, ci în toata lumea. Si corporatiile au intrat în acest joc.
În 1994, corporatiile au întrecut universitatile, în calitate de utilizatori dominanti ai retelei.

Relatia dintre Intemet si magistrala infonnationala proclamata este problematica.
Unii afirma, asa dupa cum indica citatul de mai sus cu câteva paragrafe, ca
Intemet-ul este cu adevarat o magistrala informationala. Pur si simplu s-a întâmplat
într-o maniera diferita de cea planuita de catre majoritatea companiilor de cablu si de
telefon (si deguveme) Altii sustin ca lipsesc câteva trasaturi de baza. Ei spun ca
adevarata magistrala va combina nu doar computerele, ci toate celelalte servicii, de la
telefon la televizor. O parte importanta a Intemet'-ului o reprezinta World Wide Web.
Într-adevar, asemenea unui cuc în cuibul sau, el ameninta sa-si dea afara gazda. În
fapt, Web-uleste o biblioteca multimedia globala. El a fost inventat de catre un inginer
de safnvare într-un laborator de,fizica elvetian în 1992; sC!ftware-ul care l-a popularizat
în lume a fost scris de un student de la University din Illinois.

Nu se stie exact câte persoane sunt conectate în prezent la Intemet. Se crede
ca în lume exista 35 de milioane de utilizatori an-line. În tenneni de populatie globala

în ansamblu, numarul nu este mare - dar este egal cu cel al unei tari de marime
medie. Mai ii11portanta este rata sa de expansiune. S-a estimat ca Intemet-ul a
crescut cu o rata de 200% anual, începând cu anul 1985.

CONCLUZIE

Într-o lume supusa unor schimbari tehnologice complet naucitoare, nimeni nu
poate fi sigur ce anume ne rezerva viitorul. Este sigur însa ca progresele îmegistrate
de tehnologiile media se afla chiar în centrul unei atari schimbari. Multi sunt de
parere ca Intemet-ul exemplifica noua ordine globala care îsi face aparitia la sfârsitul
secolului XX. Utilizatorii Intemet-ului traiesc în "ciberspatiu". Ciberspatiul înseamna
spatiul de interactiune format de reteaua globala de computere care alcatuiesc
Intemet-ul. În ciberspatiu, asa dupa cum ar spune Baudrillard, nu mai suntem
"oameni", ci mesaje pe ecranele celorlalti. În afara e-mail-ului, unde utilizatorii se
identifica, nimeni de pe Intemet nu stie cu precizie cine sunt ceilalti, daca sunt barbati
sau femei sau locul din lume în care traiesc. Exista o celebra caricatura despre
Internet, în care un câine sta în fata unui computer. Textul care însoteste caricatura
este urmatorul: "Avantajul Intemet-ului este acela ca nimeni nu stie ca esti câine."

Stim ce înseamna când citim invers cuvântul "câine". Mai exista o poveste
despre noile tehnologii de comunicatii: "Un teolog l-a întrebat pe cel mai puternic
supercomputer: «Exista Dumnezeu?» * Computeml a raspuns ca îi lipseste puterea
de procesare pentru a sti acest lucru. A cerut sa fie conectat la toate ceielalte

* În engleza, "câine" - "dag", iar citirea inversa, "Gad"-- Dumnezeu (n.t.).
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supercomputere din lume. Totusi, înca nu exista suficienta putere. Asadar, computerul
a fost cablat la toate computerele mainframe*, la toate minicomputerele si la toate
computerele personale din lume. Si, în cele din urma, a fost conectat la toate
computerele de masina, la cuptoarele de microunde, la magnetoscoapele video, la
ceasurile digitale si asa mai departe. Teologul a întrebat pentm ultima data: «Exista
Dumnezeu?» Iar computeml a raspuns: «Acum exista!»" (Naisbitt, 1995, p. 80).

Povestea contine unele dintre sperantele si temerile generate de Internet. Ne
vom pierde oare identitatile în ciberspatiu? Ne va domina oare tehnologia computelizata
sau noi o vom domina? Vor distmge oare media electronice toate celelalte fomle de
media de comunicare, cum ar fi cartea? Din fericire, raspunsul la fiecare dintre aceste
întrebari este, aproape sigur, "nu". Oamenii nu folosesc teleconferintele daca se pot
întâlni unii cu ceilalti Într-o maniera normala. Persoanele cu functii executi ve au la
dispozitie cu mult mai inulte fonne de comunicare electronica decât înainte. În acelasi,
timp numarul întâlnirilor de afaceri fata-în-fata a crescut foarte mult.

Ca indivizi, nu controlam schimbarea tehnologica, iarsimplull1tm al unor atari
schimbari ameninta sa ne distruga existentele. Cu toate acestea, apalitia lumii conectate
nu a condus la Big Brother**, cel putin pâna acum: dimpotriva, a promovat
descentralizarea si individualismul. În sfârsit, nu sunt sanse ca sa dispara cartile si alte
media "pre-electronice". Chiar daca este voluminoasa, cartea de fata emai comoda
decât ar fi versiunea computerizata. Lucrarea lui Negroponte Being Digital nu a fost
produsa pentru mecanismele ingenioase pe care le descrie, ci a fost scrisa sub forma
de carte. Chiar si Bill Gates a gasit de cuviinta sa scrie o calie spre a descrie noua
lume high-tech***pe care o anticipeaza.

În acest rastimp, Intemet-ul îsi creeaza propriile sale probleme lumesti. Un titlu
recent din ziarul The Guardian anunta: "Dependentii de Net duc existente reale
triste." Articolul descrie vietile oamenilor care îsi petrec zilnic ore întregi în retea.
Exista chiar si un nou grup pentru ajutorarea celor dependenti de Internet, denumit
"Caught in the Net"****.Contactele în ciberspatiu nu substituie interactiunea cu
oamenii reali si nici nu au sanse de a face acest lucru.

o Mass media în prezent, joaca un rol fundamental în societatea modema. Mass
media reprezinta mediile de comunicare - ziare, reviste, televiziune, radio, cinema,
casete video, CD-uri si alte fOlme - care ajung la marele public.

@ Ziarele au fost unele dintre cele mai importante medii de comunicare timpurii.
Ele continua sa aiba însemnatate, dar au fost suplimentate de alte medii mai noi,
îndeosebi de radio si televiziune.

* Computere de mare viteza si putere de stocare (n.t.) ..
** Personaj~ll emblematic al romanului utopic ]984 de George Orwell (n.t.).
***Prescurtare de la high technology, "tehnologie de vârf" (n.t.).
****"Prins În retea" (n.t.).
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C) Influenta exercitata de mass media asupra mediilor noastre este profunda.
Mediile nu numai ca ofera divertisment, ci furnizeaza si modeleaza o mare
parte din informatiile pe care le utilizam, în existenta noastra cotidiana.

O Chiar daca exista numeroase studii despre televiziune si violenta, înca nu este
clar în ce masura, si în ce modalitati încurajeaza înfatisarea violentei la TV
comportamentul agresiv din viata reala. Majoritatea cercetarilor au subestimat
gradul în care telespectatorii interpreteaza în mod selectiv ceea ce vad, si
modalitati le complexe în care se intelTelationeaza "fictiunea" si "realitatea".

o Sociologii au acordat foarte multa atentie studierii stirilor de televiziune. O serie
de studii referitoare la stirile TV au fost efectuate de catre un grup de cercetatori
de la Glasgow University - The Glasgow Media Group. Activitatea lor, care
sustinea ca reportajele de stiri au anumite tendinte, au dat nastere unei controverse
prelungite, care continua si în prezent.

o Ideea de gen este utila în diferentierea timpurilor de programe TV. Genul se
refera la întelegeri pe care realizatorii de programe si telespectatorii le împartasesc
în legatura cu "ce anume" se vizioneaza. Stirile, telenovelele, jocurile si serialele
politiste reprezinta exemple de genuri diferite.

& S-au dezvoltat o serie de teorii referitoare la media si la cultura omului obisnuit.
Innis si McLuhan au sustinut ca media influenteaza societatea mai mult din
punct de vedere al modalitatii de comunicare si mai putin din cel al continutului
comunicarii. Cu cuvintele lui McLuhan, "mediul reprezinta mesajul": de exemplu,
televiziunea influenteaza comportamentul si atitudinile oamenilor datorita faptului
ca este atât de diferita ca natura de alte media, cum sunt ziarele sau cartile.

~ Printre alti teoreticieni importanti se numara Habermas, Baudrillard si Thompson.

Habennas subliniaza rolul mediilor de infonnare în crearea unei "sfere publice" 
o sfera· de opinie publica si de dezbatere publica. Baudrillard a fost puternic
influentat de McLuhan. El crede ca noile media, îndeosebi televiziunea, practic
schimba "realitatea" pe care o traim. Thomson afilma ca mass media au creat o
noua fonna de interactiune sociala - "cvasi-interactiunea mediata" - care este
mai limitata, mai îngusta si directionata într-un singur sens decât interactiunea
sociala obisnuita.

Ci) Astazi, sentimentul de a locui într-o lume unitara este în mare parte rezultatul
raspândirii internationale a mediilor de comunicare. A aparut o ordine mondiala
a informatiilor - un sistem international de productie, distributie si consum al
bunurilor informationale. Având în vedere pozitia de o maxima importanta a
tarilor industrializate în cadrul ordinii informationale mondiale, multi sunt de parere.
ca tarile din Lumea a Treia sunt supuse unei noi forme de imperialism mediatic.

(\) Exista tendinta ca industriile de media din toata lumea sa fie dominate de catre

un mic numar de companii fomie mari. Mai multe dintre acestea sunt conduse
de faimosi întreprinzatori în domeniul media, dintre carecel mai cunoscut este
Rupert Murdoch. Multi critici iau atitudine în privinta concentrarii de putere
mediatica a unor indivizi atât de influenti, despre care ei cred ca nu sunt
raspunzatori în fata procedurilor democratice.
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G ln ultimii ani si-a facut aparitia multimedia, legata de dezvoltarea Internet-ului si
de posibila construire a unei "magistrale informationale"; Multimedia se refera la
combinatia pe un singur mediu a ceea ce pâna acum erau mai multe media care
necesitau tehnologii difelite, asa încât un CD-ROM, de exemplu, poate înmagazina
atât imagini vizuale, cât si sunet si poate fi citit de un computer. Au fost emise mai
multe pretentii în legatura cu posibilele efecte sociale ale acestor progrese, dar
înca e prea devreme sa judecam masura în care se vor pi'oduce ele.

Nick Abercrombie, Television and
Society (Cambridge, Polity Press,
1996), O introducere în rolul pe care îl
joaca televizi unea în societatea
conterriporana si modalitatile în care
sunt pJ,"odusesi consumate programele.
James W. Carey, Communication as
Culture: Essays on Media and Soci
ety (London, Unwin Hyman, 1989). Un
grupaj interesant si accesibil de eseuri
despre importanta comuniCarii si a
mediilor de informare în societatile
traditionale si moderne.
Richard CoHins si Cristina Murroni,
New Media, New Policies (Cambridge,
Polity Press, 1996). O trecere în revista
a noilor tipuri de comunicatii, de
tehnologii media si a reglementarii lor.
John Eldridge (ed.) Getting the Mes
sage: News, Truth and Power(Lon
don, Routledge, 1993). O serie
actualizata de discutii asupra activitatii
Glasgow Media Group. '

- opinie publica
-gen

• sat global
• sfera publica
- hiperrealitate
- simulacru

- interactiune fata-in-fata
- interactiune mediata
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John Eldridge (ed.), GlasgowMedia
GroupReader, voI. 1(London, Routledge,
1995). O analiza utila a continutului,
limbajului si imaginilor vizuale ale stililor.
John Fiske, Understanding Popular
Culture (London, Unwin Hyman,
1990). O dezvoltare captivanta si
provocatoare despre cultura de masa.
James Lull, Media, Communication,
Culture (Cambridge, Polity Press,
1995). O cercetare utila a impactului
cultural al comunicatiilor de masa.
Nicholas Negroponte, Being Digital
(London, Hodder and Stoughton, 1995).
O relatare despre impactul noii tehno
logii a infonnatiei.
The Polity Reader in Cultural TheOlY
(Cambridge, Polity Press, 1994).
John Thompson, The Media and
Modernity: A Social Theory of the
Media (Cambridge, Polity Press, 1995).
O importanta analiza noua a rolului
media în aparitia societatilor moderne.

- cvasi-illteractiune mediata

- putere simbolica
- ordine mondiala informationala
• reglementari media
- multimedia

- magistrala informationala
• Internet,

• ciberspatiu
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Închipuiti-va ca va aflati în pielea- sau mai degraba în cojocul-lui Jean-Paul
Didion, un baiat francez care creste într-o comunitate taraneasca, cu aproximativ
200 de ani în urma. Jean-Paul are 14 ani în 1750. Nu stie sa citeasca sau sa scrie, dar
asta nu e ceva neobisnuit; doar câtiva dintre adultii din sat se pricep sa descrifreze mai
mult de un cuvânt sau doua dintr-un text scris. Exista unele scoli în comitatele dimprejur,
tinute de calugari sau calugarite, dar acestea îi sunt cu totul necunoscute lui Jean-Paul.
Nu a cunoscut niciodata pe cineva care a mers la vreo scoala, cu exceptia preotului
local. În ultimii opt sau noua ani, Jean-Paul si-a petrecut cea mai mare parte din timp
dând o mâna de ajutor la treburile domestice sau muncind pe câmp. Cu cât se face

.mai mare, cu atât se asteapta de la el sa se implice mai mult timp în fiecare zi, în munca
fizica grea, pretinsa de -întretinerea lotului de pamânt al tatalui sau.

Este foarte probabil ca Jean-Paul nu va parasi niciodata regiunea unde s-a
nascut, ba chiar s-ar putea sa-si petreaca întreaga viata în sat si pe câmpurile care
îl înconjoara, calatorind doar ocazional în alte sate sau orase. S-ar putea sa trebuiasca
sa astepte pâna spre 60 de ani ca sa mosteneasca lotul de pamânt al tatalui sau,
dupa care va împarti admimstrarea acestuia cu fratii mai mici. Jean-Paul este constient
,ca este "francez", ca tara sa este condusa de un rege anume si ca lumea se întinde
si dincolo de Franta. Dar are o constiinta foarte vaga chiar si despre Franta, ca
entitate politica distincta. Nu exista "stiri" sau vreun alt mod prin care informatiile
despre ceea ce se petrece în alte parti ale lumii care sa-i parvina cu regularitate.
Ceea ce stie despre lume în general, provine din povestirile si istorisiri le pe care le-a
auzit de la adulti, printre care si câtiva calatori în trecere. Ca toti ceilalti din comunitatea
sa, el afla despre evenimentele importante - cum ar fi moartea regelui - abia cu
câteva zile, saptamâni, uneori chiar luni mai târziu.

Desi, dupa criteriile modeme Jean-Paul este complet needucat, el este departe
de a putea fi ignorant. Este sensibil si întelegator cu familia si copiii, întrucât a trebuit
sa aiba grija de cei mici, de când era el însusi foarte tânar. Stie deja o multime de
lucruri despre îngrijirea pamântului, metode de productie agricola si modalitati de
conservare si depozitare a mâncarii. Are cunostinte solide în materie de obiceiuri si
traditii locale si se poate adapta cu usurinta la alte mestesuguri decât cele agricole,
cum ar fi tesutul sau împletitul cosurilor de nuiele.

Jean~Paul este un personaj fictiv, dar descrierea de mai sus reprezinta experienta
tipica a unui baiat care crestea în acea perioada de început a Europei modeme. Sa
o comparam cu situatia noastra de azi. În tarile industrializate, practic toata lumea
stie sa citeasca si sa scrie. Suntem cu totii constienti de faptul ca facem parte dintr-o
societate anume si avem macar cîteva cunostinte despre situarea ei geografica în
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~ume si despre istoria ei. Viata noastra este influentata în toate epocile, dincolo de
:opiIarie, de informatiile pe care le adunam din carti, ziare, reviste si de la televiziune.
Am trecut cu totii printr-un proces formal de învatamânt. Cuvântul tiparit si
:omunicarea electronica,- combinate cu predarea oficiala asigurata în scoli si
;.miversitati, au devenit fundamentale pentru modul nostru de viata.

În acest capitol vom studia modul în care a evoluat educatia din zilele noastre si
\'om analiza influenta ei sociala. Vom începe cu dezvoltarea învatamântului în Marea
Britanie, analizând diferitele tipuri de scoli care exista aici, precum si dezbaterile
politice generate de educatie. Apoi vom face unele comparatii între învatamântul din
:'v1areaBritanie si alte tari, înainte de a trece la studiul asupra învatamântului supe
rior. Dupa ce vom descrie câteva dintre principalele abordari teoretice ale educatiei,
in sectiunile urmatoare ale capitolului ne vom opri asupra problemelor legate de
~ducatie si inegalitate.

DEZVOLTAREAALFABETIZARII SI AÎNV ATAMÂNTULUI

Termenul "scoala" îsi are originile în limba greaca si înseamna timp liber sau
recreatie. În societatile preindustriale, învatamântul era accesibil unui numar restrâns,
acelor care aveau timpul si banii disponibili pentru a-l urma. Liderii religiosi sau
preotii.erau adesea singurele categorii de oameni complet alfabetizati, care-si foloseau
cunostintele pentru citirea si interpretarea textelor sacre. Pentru marea majoritate a
poporului, a creste însemna a învata dupa exemplu, aceleasi obiceiuri sociale si priceperi
de munca precum cei vârstnici. Asa cum am vazut, copiii începeau în mod normal sa
ajute la treburile domestice, la ferma si la activitatile mestesugaresti, de la o vârsta
foarte frageda. Cititul nu era necesar, pentru ca nu le folosea în viata lor cotidiana.
:> Un alt motiv pentru care atât de putini puteau sa citeasca era acela ca toate

textele trebuiau copiate cu grija, manual, deoarece erau putine si scumpe. Tiparul, o
inventie care a fost adusa în Europa din China, a modificat aceasta situatie. Prima
tiparnita din Occident a fost inventata de Johann Gutenberg, în 1454. Tiparirea a
facut ca textele si documentele sa fie accesibile pe scara larga. Acestea cuprindeau
carti si pamflete dar si multe tipuri de materiale obisnuite, esentiale pentru conducerea
unei societati tot mai complexe. Codurile de legi, de exemplu, erau scrise si apoi
difuzate peste tot. Catastifele, rapoartele si colectiile de date obisnuite au început sa
faca tot mai mult parte din sistemul de guvernare, din întreprinderile economice si
din organizatii, în general. Folosirea crescânda a materialelor scrise în multe domenii
diferite ale vietii a dus la un nivel mai ridicat al alfabetizarii (capacitatea de a citi si
a scrie la un nivel minim) decât în orice epoca anterioara. EDUCATIA în forma ei
moderna, implicând instruirea elevilor în cadrul unor scoli construite special, a aparut
treptat. Si totusi, pâna acum un secol si jumatate si chiar mai recent, copiii celor
bogati erau educati frecvent de catre profesori particulari. Majoritatea populatiei a
continuat sa fie complet nescolarizata pâna în primele decenii ale secolului XIX,
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când în tarile europene si în Statele Unite au fost fie înfiintate sisteme de scoli
pnmare.

Procesul industrializarii si expansiunea oraselor au contribuit la sporirea necesitatii
unui învatamânt specializat. Acum oamenii lucreaza în 'multe profesii diferite, iar
calificarile de munca nu mai pot fi transmise direct de la parinti la copii. Dobândirea
de noi cunostinte se bazeaza tot mai mult pe învatarea abstracta (a unor materii cum
ar fi matematica, istoria, literatura si altele), mai curând decât pe transmiterea practica
a unor calificari specifice. Într-o societate moderna, oamenii trebuie sa fie înzestrati
cu notiuni de baza cum ar fi cititul, scrisul sau socotitul, cât si cu cunostinte generale
despre mediul lor înconjurator, social si economic; este totodata important ca ei sa
stie cum sa învete, în asa fel încât sa poata stapâni forme noi de informatie, uneori
destul de tehnice.

ORIGINILE SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE
îNVATAMÂNT BRITANIC

Sistemul educational modem s-a format mai întâi în majoritatea societatilor
occidentale la începutul secolului XIX. Marea Britanie a fost mult mai retinuta decât
majoritatea celorlalte tari în stabilirea unui sistem integrat national. Educatia ramasese
în urma în Anglia si Tara Galilor, desi era mai evoluata în Scotia. Înaltul Comitet al
Educatiei declara în 1818 ca: "Anglia e în unna tuturor rivalelor ei continentale în
privinta educatiei". La mijlocul secolului, Olanda, Elvetia si Statele gennane impusesera
mai mult sau mai putin, obligativitatea învatamântului primar, dar Anglia si Tara
Galilor erau înca departe de o asemenea realizare.

Între 1870 (când a fost instituita pentru prima data obligativitatea educatiei în
Marea Britanie) si cel de-al doilea razboi mondial, guvernele care s-au succedat au
marit progresiv cheltuielile pentru educatie. Vârsta la care se putea renunta la scoala
a crescut de la IOla 14 ani si s-au construit din ce în ce mai multe scoli, dar educatia
nu era totusi considerata un domeniu important, în care guvernul trebuia sa intervina
(Chapman, 1986). Majoritatea scolilor erau conduse de profesori particulari sau de
autoritati ecleziastice, sub supravegherea unor comitete de guvernanti locali. Cel
de-al doilea razboi mondial a dus la schimbarea acestei atitudini. Recrutii pentru
fortele armate trebuiau sa sustina teste de capacitate si de cultura generala; rezultatele
au determinat autoritatile sa se teama de nivelul scazut de abilitati educationale
demonstrat. Preocupat de perspectivele reconstructiei postbelice, guvernul a început
sa regândeasca sistemul educational existent.

Pâna în 1944, marea majoritate a copiilor britanici urmau cursurile unei singure
scoli de stat, scoala elementara, pâna la vârsta de 14 ani. Alaturi de sistemul
elementar existau si scolile secundare, dar parintii trebuia sa plateasca pentru ele.
Sistemul împartea copiii dupa deosebiri clare de clasa sociala - copiii din mediile
sarace se limitau doar la învatamântul elementar. Mai putin de 2% din populatie
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urmau cursuri universitare. Legea Învatamântului din 1944 a determinat câteva

schimbari majore, inclusiv învatamântul gimnazial gratuit pentru toata lumea, cresterea
vârstei de scolarizare la 15 ani, cât si obligativitatea accesului egal la educatie.
Învatamântul a devenit o responsabilitate prioritara pentru guvernele locale alese.

Ca rezultat al acestei legi, majoritatea autoritatilor educationale locale au adoptat
selectia scolara ca mijloc de asigurare a învatamântului gimnazial, conforma cu

necesitatile copiilor. Selectia scolara la vârsta de 11 ani - cea a trecerii de la scoala
primara la cea secundara - se presupunea ca departaja copiii dotati de cei mai putin
dotati, indiferent de provenienta sociala. Pentru majoritatea copiilor, rezultatul
examinarii ,,11+" hotara daca aveau sa urmeze gimnaziile teoretice (pentru cei
înclinati spre studiu) sau gimnaziile profesionale (pentru cei considerati a fi apti
pentru un învatamânt profesional). O mica parte dintre copii urmau scoli tehnice sau
scoli speciale. Cei care doreau sa-si continue educatia puteau sa urmeze cursuri
scoIare pâna la vârsta de 17 ani.

În anii '60 - în parte ca urmare a cercetarii sociologice -, devynise evident
faptul ca rezultatele sistemului" Il +"nu corespundeau asteptarilor. Raportul Crowther
din 1959 arata ca numai 12% dintre elevi continuau scoala pâna la vârsta de 17 ani,
iar abandonarea timpurie a acesteia era perceputa ca fiind strâns legata de provenienta
sociala decât de performanta scolara. Guvemullaburist care a revenit la putere în
1964 si-a propus sa înfiinteze scoli generale, desfiintând diferentele dintre gimnaziul
teoretic si cel profesional, aducând la un loc astfel copiii din diferite clase sociale.
Persista totusi confuzia asupra continutului scolilor generale, care urmau sa fie "scoli
teoretice pentru toti" sau un tip cu totul nou de educatie. Nu s-a gasit o solutie unica
pentru aceasta problema, asa ca diferitele scoli si regiuni si-au aplicat propriile lor
abordari. Unele autoritati locale s-au opus schimbarii si în anumite zone girnnaziile
teoretice exista si azi.

Înca de la începutul anilor '70, învatamântul de stat a fost puternic afectat de
tranzitia brusca de la o situatie în care forta de munca era insuficienta si se cerea
scolilor sa asigure meseriasii de care avea nevoie economia, la una în care aceasta

devenise excesiva - o perioada de crestere a somajului si de reducere a investitiilor
guvernamentale. Expansiunea învatamântului, care caracterizase întreaga perioada
postbelica, era dintr-o data înlocuita de restrângeri si de încercari de a reduce
cheltuielile guvernamentale. De la mijlocul anilor '70 si pâna la începutul anilor '90,
cheltuielile statului legate de învatamânt au scazut de la 6,3% din cheltuielile publice
generale la putin peste 5% ..

O Lege a Învatamântului adoptata în 1988 a introdus diferite reforme
semnificative, dintre care unele s-au confruntat cu o opozitie acerba. În sensul politicii
sale din alte domenii, guvernul conservator a încercat sa introduca un element de
competitie de piata în educatie. Directorii de scoala aveau o mai mare responsabilitate
financiara, iar scolilor le era permis "sa se desprinda" de controlul autoritatilor
educationale IDeale si sa devina "scoli de stat independente". A fost stabilit un plan
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de studii national, care specifica un cadru universal de predare pentru sectorul de
stat (Johnson, 1991).

În 1992 a luat fiinta o noua agentie de finantare, care urma sa preia treptat
asigurarea locurilor în scolile care optau pentru autonomie. În Carta Alba care detalia
sarcinile agentiei, guvernul îsi afirma speranta ca "o data cu trecerea vremii,· toate
scolile se vor putea autofinanta", cu alte cuvinte vor opta pentru autonomie. Dar în
1995, dintr-un total de 23.000 de scoli de stat, doar 1.000 de scoli reusisera acest lucru.

Scolile private

Scolile publice din Marea Britanie sunt scoli care nu au un statut cert din mai
multe puncte de vedere. Ele nu sunt nicidecum publice, ci dimpotriva, sunt institutii
particulare cu taxa. Gradul de independenta pe care îl au fata de restul sistemului de
învatamânt, ca si rolul primordial pe care îl joaca în societate în general, le deosebeste
de sistemele altor tari. Scolile publice sunt supuse fiecare în parte supervizarii statale,
dar în realitate exista putine articole importante din legislatia învatam~ntului care le-au
afectat. Ele au ramas neatinse de Legea Învatamântului din 1944, ca si de înfiintarea
scolilor generale; iar marea majoritate au ramas demixtate pâna nu demult.

Exista unele scoli particulare, adesea legate de denumiri religioase, în toate
societatile occidentale, dar în nici o alta societate scolile private nu sunt atât de exclusiviste
sau de importante ca în Marea Britanie. S-a observat ca timp de mai bine de un secol,
educatia de stat a fost girata de persoane care erau putin interesate de ea si nu aveau
nici un interes sa~si trimita copiii la acest tip de scoli.

În Anglia exista aproximativ 2.300 de scoli cu taxa, în care este cuprins un
procent de 7% din populatie. Ele includ o mare varietate de organizatii, de la institutii
de prestigiu cum ar fi Eton, Rugby sau Charterhouse, la asa-zisele scoli publice
minore, ale caror nume sunt necunoscute majoritatii oamenilor. Unele dintre ele sunt
scoli cu internat, situate în orase izolate, în timp ce altele, cum este Westminster, se
afla în centrul unor orase aglomerate. Exista si scoli legate de ordine religioase, cum
ar fi scoala catolica Ampleforth.

Ca urmare a Legii Reformei Învatamântului din 1988, toate scolile de stat trebuie
sa respecte un plan de studii national standard, care cuprinde testari ale elevilor la
vîrsta de 7, Il, 14 si 16 ani. Introducerea planului de studii national a întâmpinat o
puternica opozitie din partea unor grupuri de cadre didactice, care au respins testarea
standardizata si au considerat ca planul unic avea un efect limitativ nejustificat. În
vara anului 1993 profesorii au recurs la actiuni greviste împotriva testarilor.

În stabilirea planului de studii national au fost implicati reprezentanti ai scolilor
private. Totusi, aceste scoli nu au obligatia sa îl urmeze. Scolile private pot preda
orice doresc si nu au obligatia de a testa copiii. Majoritatea au optat pentru respectarea
planului national, altii l-au ignorat, pur si simplu.

Termenul "scoala publica" este limitat de catre unii specialisti în educatie, la o
parte dintre cele mai· importante scoliprivate. Acestea sunt scolile membre ale
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Conferintei Directorilor (HMC), constituita în 1871. Initial, din aceasta faceau parte
doar 50 de scoli. Numarul lor a crescut în prezent la 233. Printre ele se afla si cele
:nentionate mai sus - Eton, Rugby si celelalte.

Indivizii care au urmat cursurile scolilor membre ale HMC au ajuns sa domine
:;Jozitiile cele mai înalte în societatea britanica. Un studiu efectuat de Ivan Reids si
colab., de exemplu, publicat în 1991, a aratat ca 84% dintre judecatori, 70% dintre
directorii de banca si 49% dintre functionarii civili superiori au urmat cursurile unor
scoli membre ale HMC (Reid si col. 1991).

În 1990 John Major si-a desfasurat campania pentru a deveni lider al Partidului
Conservator pornind de la aspiratia de a crea o "societate fara clase". În aparenta,
::Vfajorînsusi parea sa se conformeze acestui ideal, în propria sa cariera. A parasit
scoala pe când avea 16 ani si nu a obtinut prea multe diplome de studii. Totusi, primul
sau cabinet a demonstrat ca societatea fara clase era un obiectiv foarte îndepartat
(Walford, 1993). 19 dintre cei 22 de membri ai cabinetului sau proveneau din scoli cu
taxa (printre ei nu se numara nici o femeie). În plus, doar un membru al cabinetului
sau avea copiii înscrisi în gimnazii de stat (vezi tabelul).

* Din prima casatorie; doi copii minori, din cea de-a doua casatorie nu sunt inclusi.
Sursa: Guardian, 19.02.1992.
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Educatia si politica

Multa vreme educatia a constituit un adevarat câmp de lupta politica si continua
sa fie la fel si în anii '90. O dezbatere prelungita s-a concentrat asupra învatamânfului
general, a standardelor educationale si a inegalitatilor din societate în ansamblu. La

început, învatamântul general avea sustinatori în ambele extreme ale spectrului poli
tic. Guvemullaburist a fost cel care, asa cum am mai spus, a pus în miscare sistemul
de învatamânt general, de aceea sustinerea acestuia a tins sa fie asociata mult mai
mult cu stânga politica decât cu dreapta. Constructorii învatamântului general credeRe
ca scolile noi vor asigura o pronuntata egalitate de sanse, decât era posibil k
învatamântul selectiv. Ei nu se preocupau prea mult de planul de studii în sine,
concentrându-se mai curând asupra accesului grad de egalitate.

Când d-na Thatcher a fost investita în functia de prim-ministru, conservatorii au
devenit critici vehementi la adresa învatamântului general. Ei credeau ca scolile
teoretice nu ar fi trebuit sa fie lasate sa dispara, asa cum se întâmplase o data cu

introducerea sistemului de învatamânt general. Ei au determinat crearea unei mari
varietati de scoli de nivel gimnazial, cu un nivel corespunzator mai larg din care
parintii sa aleaga natura educatiei copiilor lor.

Spre SIarsitul anilor' 80, d-na Thatcher a vorbit despre o ,,revolutie" în conducerea
scolilor. O asemenea revolutie urmarea dezmembrarea marilor scoli generale si
reducerea puterii autoritatilor educationale Iocale responsabile de conducerea lor.
Pe lânga stabilirea planului de studii national, Legea Învatamântului din 1988 introducea
si un sistem managerial scolar nou, numit ,,managementul local al scolilor". Dizolvarea
administratiilor scolilor avea sa echilibreze inevitabila centralizare, pe care o implica
planul de studii national unic. Urma sa se înfiinteze un grup nou de Colegii Tehnice
Orasenesti (CTC) si scoli subventionate.

Programul CTC nu s-a bucurat de succes si s-a încheiat în 1993, cuprinzând
doar 15 colegii. În 1992 a fost publicata o noua Carte Alba, cu scopul de a accelera
procesul de autonomizare a scolilor. Rolul autoritatilor educationale locale avea sa
fie considerabil diminuat. Scolile subventionate - cele care au optat pentru autonomie
fata de controlul autoritatilor locale - sunt în prezent conduse de o noua institutie
guvernamentala, Agentia de Finantare a Scolilor.

Sistemul de învatamânt general si criticii sai

Criticii sistemului de învatamânt general considera ca acesta a esuat în doua
moduri. Dupa parerea lor, scolile generale nu au promovat o mai mare egalitate de
sanse, ci dimpotriva. Copiii remarcabili din mediile sarace puteau sa se afirme în
timpul testului ,,11+"; în scolile generale ei nu au acces. La fel de important, spun
criticii, este faptul ca scolile generale asigura un standard de educatie destul de
scazut, deoarece excelenta nu este recompensata, iar specializarea este descurajata.

Înaintea introducerii sistemului de scoli generale, 20% dintre elevi reuseau la

testul" Il +" si urmau apoi gimnaziul teoretic. Reforma a introdus ideea de a crea
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;:coli în care sa existe deopotriva copii dotati si mai putin dotati Scolile generale
.l'·eau sa contina si ele 20% dintre elevi printre cei cu rezultate superioare.

Lucrurile nu au iesit întocmai cum fusesera planuite. Evaluat dupa rezultatele la
examene, doar 27% dintre scolile generale au 20% sau mai multi elevi în categoria
~elor cu rezultate superioare. Pe de alta parte, 18% dintre acestea au peste 20%
dintre copii în aceasta categorie. Aceste scoli au devenit scoli teoretice, chiar daca
nu si cu titulatura. Scolile cu mai putin succes din sistem au devenit în mare parte
echivalentul vechilor gimnazii profesionale. În 38% dintre scoli procentul de elevi
aflati în topul rezultatelor scolare este de 10% sau mai mic, în timp ce în 16% din scoli
Drocentul este de sub 5%.

Procesele de selectie care au produs aceasta situatie opereaza în mai multe
feluri. În primul rând, testul ,,11+" nu a disparut niciodata complet. Au ramas 95 de
scoli teoretice care mai recurg la acest test, iar scolile teoretice sunt obisnuite înca în
Irlanda de Nord. În interiorul sistemului de învatamânt general, procesele de selectie
functioneaza informal, ceea ce le scade din importanta. Scolile sunt obligate sa
înscrie cu prioritate copiii arondati teritorial. Parintii pot astfel sa "plateasca" pentru
ca, copiii lor sa urmeze scolile cu cele mai bune rezultate, asigurându-se se afla la
scoala potrivita.

Un procent substantial dintre scolile care au optat pentru autonomia fata de controlul
autoritatilor locale iau în considerare factorii personali si gradul de "dificultate" al unui
copiL Conform unui studiu recent, 50% dintre aceste scoli aplica criterii selective de
acest fel (Hugill, 1996). Propunerile avansate de conservatori în 1996 vor permite
tuturor scolilor sa selecteze pâna la 15% dintre elevii lor, în functie de anumite aptitudini
sau de o specializare, cum ar fi stiintele sau muzica. Cu pennisiunea speciala a
guvernului, procentul pe care-l vor selecta va putea fi mai mare.

Sursa: Observer, 7.01.1996
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Autonomia era menita sa largeasca paleta alegerii parentale prin crearea unei
diversitati în sistemul scolar. Dar consecinta neintentionala ar putea fi restrângerea
acestei alegeri: unui numar tot mai mare de copii li se refuza un loc în prima scoala
pentru care au optat. .

Partidul Laburist este hotarât sa apere sistemul de învatamânt general, dar sub
conducerea lui Tony Blair pare improbabil sa se revina asupra tuturor reformelor
introduse de conservatori. Blair accepta ca standardele din învatamântul britanic,
evaluate prin comparatii internationale, nu sunt prea ridicate si ca este prioritara
continuarea reformei educationale. El recunoaste totodata ca diversitatea în educatie
este un obiectiv dezirabil. Problema lui este de a reconcilia aceasta diversitate cu

ambitia laburistilor de a reduce inegalitatile educationale, ceea ce constituie într-adevar,
o problema foarte cuprinzatoare. Scolile cu taxa si cele subventionate contribuie la
asigurarea diversitatii; totusi ele asigura în mai mare masura necesitatile copiilor din
mediile privilegiate, perpetuând astfel inegalitatile existente.

Ajunsi în acest punct, sa ne îndreptam pe scurt atentia catre o alta tara, Statele
Unite, înainte de a discuta sistemele de învatamânt superior.

COMPARATII ÎNTRE SISTEMELE SCOLARE

Învatamântul în Statele Unite îsi are originea în disciplinarea copiilor. Baza
dezvoltarii sale din secolul XVII a fost credinta, puritana, ca toti copiii trebuie sa-si
asculte parintii fara sa puna întrebari, convingere pe care primele colonii americane
o consfinteau prin lege. O prevedere legala din 1642 prevedea sanctiuni severe
împotriva "gravei neglijente a unor parinti si profesori în educarea copiilor în spiritul
învataturii si al muncii". Întrucât aceasta masura a fost totusi ineficienta, autoritatile
puritane au cerut tuturor oraselor sa asigure învatamântul, începând din 1647 în
Massachusetts si Connecticut.

Au mai trecut aproape doua secole pâna când educatia a devenit o experienta
comuna pentru populatia americana, ajunsa între timp mult mai numeroasa. Toate
statele asigurau înyatamântul primar gratuit prin 1850, desi la început scolarizarea
nu era obligatorie si erau numerosi aceia care ramâne au în continuare fara stiinta de
carte. Învatamântul obligatoriu a fost introdus în majoritatea statelor catre sfârsitul
secolulUI XIX, o perioada de expansiune extrem de rapida prin construirea de scoli si
colegii. În 1870 existau doar 16Qde licee publice în întreaga tara, dar în 1900 numarul
depasea 6.000.

Alcatuirea culturala diversa a Americii la începutul secolului XX constituia o
provocare deosebita pentru sistemul de învatamânt. În acea perioada se stabilisera
în Statele Unite imigranti din Europa si din alte parti, vorbitori nativi de multe limbi
diferite si cu multe sperante de viitor. Scoala a devenit astfel una dintre principalele
legaturi în procesul lingvistic si în oarecare masura si cultural, de anglicizare a
imigrantilor. În plus, în scoli se însuseau idealurile americane de egalitate a sanselor,
încurajând astfel imigrantii sa porneasca la construirea unei vieti noi. Ideea ca toti
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- amenii s-au nascut egali a dus la dezvoltarea educatiei publice de masa în Statele
-~-nite,cu mult timp înainte ca sisteme similare sa fie înfiintate în alte tari. Educatia
~ra perceputa ca oferind mobilitate într-o societate unde idealul aristocratic - dupa
:are unii oameni au prin nastere mai multe drepturi decât altii - nu avusese niciodata
.:cces. Si o data cu ideea de egalitate au fost si continua sa fie predate mai mult sau
:~1aiputin explicit si alte valori si credinte americane.

Învatamântul primar si gimnazial

Exista diferente majore între tari, atât în privinta numarului de ani în care copiii
sunt obligati sa urmeze cursuri scolare (vezi tabelul 15.1), cât si în modurile de
Jrganizare a sistemelor educationale. Unele sisteme sunt puternic centraliza te; în
rranta, de exemplu, toti elevii urmeaza un plan de studii stabilit la nivel national si
participa la exact aceleasi examinari nationale. La polul opus, sistemul american
este mult mai fragmentar. Fiecare stat asigura fonduri substantiale scolilor, acoperind
aproximativ 40% din finantarea necesara, în timp ce guvernul federal asigura alte
-+0%.Restul provine din taxe percepute în districtele scolilor locale respective. Drept
urmare, scolile sunt administrate de consilii scoIare locale, alese prin votul comunitatii,
care au puterea de a numi profesori si alti functionari scolari si care selecteaza (si
uneori elimina) unele texte si alte materiale scrise sau vizuale.

Tabel 15.1. Tarile cu cea mai mare durata medie ascolarizarii, 1992

1 Statele Unite 12,415Japonia 10,8
2

Canada 12,216Noua Zeelanda 10,7
3

Norvegia 12,117Luxemburg 10,5
4

Australia 12,018Israel 10,2
5

Franta 12,019Ungaria. 9,8
6

Marea Britanie 11,720Barbados 9,4
7

Germania 11,621CoreeadSud 9,3
8

Elvetia 11,622Argentina 9,2
9

Austria 11,423Fosta Cehoslovacie 9,2
10

Suedia 11,424Islanda 9,2II Belgia 11,225Estonia 9,0
12

Olanda 11,126Letonia 9,0
13

Danemarca 11,027Lituania 9,0
14

Finlanda 10,928Rusia 9,0

Sursa: The Econom.ist, Pocket World in Figures, Profile Books Ud, 1996.

Un astfel de control al comunitatii asupra învatamântului are diverse consecinte.
Exista beneficii clare, în sensul ca scolile îsi mentin responsabilitatea fata de nevoile
si interesele zonelor pe care le deservesc. Pe de alta palie, sistemul duce totodata la
diferente marcanteîn finantarea scolilor, în functie de cât de bogata este comunitatea
respectiva. Marimea claselor, facilitatile de care dispun si capacitatea de a atrage
profesori cu înalta calificare variaza enOlm de la o scoala districtuala la alta.
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ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR

Comparatii internationale

Exista de asemenea mari diferente între societati în organizarea
învatamântului superior (educatia de dupa terminarea scolii, de obicei în
universitati sau colegii). În unele tari, toate universitatile si colegiile sunt institutii
de stat si primesc fonduri direct din surse guvemamentale. De exemplu, în Franta,
învatamântul superior este organizat la nivel national, având un control central
aproape la fel de marcant ca si cel primar sau gimnazial. Toate structurile cursurilor
trebuie sa fie validate de catre un organism legislativ national, care raspunde în

fata Ministerului Învatamântului Superior. Pot fi obtinute doua tipuri de diplome,
una acordata de catre universitatea respectiva, cealalta de catre stat. Diplomele
nationale sunt considerate de regula ca fiind de mai mare prestigiu si mai valoroase
decât cele ale universitatilor, întrucât se presupune ca se conformeaza unor
standarde uniformizate. O anumita gama de functiiguvemamentale nu este
accesibila decât detinatorilor de diplome nationale, pe care si majoritatea patronilor
industriali îi prefera. Practic toti profesorii din scolile, colegiile si universitatile
franceze sunt functionari ai statului. Plafonul de salarizare si normele didactice
sUnt fixate de asemenea, la nivel central.

Statele Unite se disting în rândul tarilor dezvoltate în privinta procentajului mare de
colegii si universitati din sectorul privat. Organizatiile particulare acopera pâna la 54%
din învatamântul superior din SUA. Printre acestea se numara unele dintre universitatile
cele mai prestigioase, cum ar fi Harvard, Princeton si Yale. Distinctia dintre public si
privat în învatamântul superior american nu este totusi la fel de clar delimitata ca în cazul

altor tari. Studentii de la universitatile particular~ pot primi burse private sau împrumuturi,
iar aceste universitati primesc fonduri pentru cercetare de la stat. Universitatile publice
poseda adesea dotari remarcabile si pot primi donatii de la firme particulare. Ele obtin
adesea fonduri pentru cercetare din surse industriale private.

Sistemul britanic de învatamânt superior

Sistemul britanic de învatamânt superior este considerabil mai descentralizat decât
cel francez, dar mai unitar decât cel american. Universitatile si colegiile sunt finantate
de catre guvern, iar salariile profesorilor de la toate nivelele sistemului educational sunt
fixate dupa o grila nationala de salarizare. Cu toate acestea, exista o diversitate
remarcabila în ceea ce priveste organizarea institutiilor si planurile de studii.

În perioada imediat postbelica, în Marea Britanie erau21 de universitati.
Majoritatea erau foarte mici atunci, în conformitate cu standardele de azi. În 1937,
numarul total de cursanti din universitatile britanice era doar cu putin mai mare
decât cel al personalului academic angajatcu norma întreaga în 1981 (CarsweIl,
1985). Predarea de catre profesori cu studii superioare era înca slab dezvoltata,
chiar si la Cambridge si Oxford, universitati cu traditie. În 1937, 75% dintre toti
absolventii din tara erau înregistrati la Universitatea din Londra.
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Între 1945 si 1970, sistemul de învatamânt superior din Marea Britanie s-a
::narit de patru ori. Universitatile traditionale s-au extins si s-au construit altele noi,
din "caramida rosie" sau beton (cum ar fi Sussex, Kent, Stirling si York). A fost
:nfiintat un sistem binar prin crearea de universitati politehnice. Acest al doilea strat
li învatamântului superior a devenit destul de larg, cuprinzând aproximativ 400 de
:olegii, care ofera o gama variata de cursuri. Universitatile politehnice s-au concentrat
:nai mult decât celelalte universitati asupra cursurilor profesionale. Consiliul de
Acreditare Academica Nationala a fost creat ca organism menit sa asigure
uniformitatea standardului diplomelor oferite de acestea.

Azi, institutiile britanice de învatamânt superior au ceea ce a fost numit uneori
..standard coinage". Aceasta înseamna ca O' diploma de la Leicester sau Leeds, cel
Dutin teoretic, este de acelasi nivel cu una de la Cambridge, Oxford sah Londra.
Totusi, Oxford sau Cambridge sunt cunoscute pentru admiterile extrem de selective,
.\lmatate dintre studenti provenind din rândurile elevilor care au urmat scoli cu taxa. O
diploma de la Oxford sau Cambridge confera sanse mai mari pentru obtinerea unei
;,ozitii economice superioare decât o calificare de la majoritatea celorlalte universitati.

În ciuda expansiunii postbelice, procentul din populatia britanica cuprins în
universitati si în învatamântul postuniversitar si de reciclare în general este mai scazut
:iecât cel din alte tari occidentale (vezi fig.15.1). În 1970 doar 17% dintre tinerii de
18ani s-au înscris într-o universitate. Procentul de studenti din universitati a crescut

Figura 15.1. - Procentele de tineri cu vârsta de 18 ani cuprinsi în sistemul de învatamânt
si formare profesionala (curs de zi sau seral), comparatie internationala, 1992
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considerabil spre srarsitul anilor '80 si începutul anilor '90, ajungând la 25% din
populatia de vârsta adolescent~. Totusi, aceasta crestere se explica partial prin faptul
ca universitatile politehnice au devenit universitati cu denumiri noi.

În timp ce universitatile au continuat sa se extinda, au trebuit totodata sa
depaseasca situatia de reducere sau chiar de sistare a fondurilor guvernamentale.
Rezultatul a fost o criza a finantarii învatamântului superior. Un comitet speciaL
condus de Ron Dearing, a fost înfiintat pentru investigarea viitorului universitatilor si

a învatamântului superior, în general. La mijlocul anilor '90, universitatile si colegiile
se confrunta cu mari dificultati de existenta, iar unele sunt deja' amenintate cu
desfiintarea.

Vom trece acum la discutarea relatiei dintre gen, etnicitate si educatie, continuând

apoi cu analizarea teoriilor despre învatamânt.

GENUL SI SISTEMUL EDUCATIONAL

Planul de studii formal, în afara participarii la activitati sportive, nu mai face nici
o distinctie sistematica între fete si baieti. Totusi, exista diferite alte "puncte de
insertie" pentru dezvoltarea diferentelor de gen în educatie. Printre acestea se numara
asteptarile din partea profesorilor, ritualurile scolare si alte aspecte ale unui plan
ascuns. Reglementarile care obliga fetele sa poarte rochii sau fuste la scoala constituie
unul dintre modurile cele mai evidente în care se manifesta tipologia de gen.
Consecintele depasesc însa aparentele. Ca urmare a hainelor pe care le poarta, fata
este lipsita de libertatea de a se aseza oricum, de a lua parte la jocuri dure sau care
comporta contactul cu solul, ori uneori de a alerga cât poate de repede. Textele din
manualele scolare contribuie si ele la perpetuarea imaginilor de gen. Desi se produc
si aici schimbari, cartile cu povesti din scoala primara înfatiseaza adesea baietii ca
fiind plini de initiativa si independenta, în timp ce fetele, daca cumva apar, sunt mai
pasive si se situeaza în umbra fratilor lor. Povestile scrise special pentru fete contin
adesea un element de aventura, dar acesta ia de obicei forma unor intrigi sau mistere
care se petrec într-un decor domestic sau scolar. Povestile cu aventuri pentru baieti
sunt mai diverse, descriind eroi care calatoresc în locuri îndepartate sau sunt remar
cabil de independenti în alte moduri (Statham, 1986).

Multi ani la rând, fetele au avut rezultate scolare mai bune decât baietii pâna au
ajuns Ia jumatatea gimnaziului. În acel moment începeau sa ramâna în urma: baietii
ajungeau mai repede la nivelele "bine" si "foarte bine" si în timpul universitatii. Dar
de curând, aceste tendinte au început sa se modifice. În scolile britanice fetele au
început sase situeze înaintea baietilor. În 1995 scolile de fete au obtinut primele cinci
locuri si 14 din cele 20 de locuri de frunte într-o clasificare a asociatiei scolilor. La
sfârsitul anilor '70 aproximativ acelasi numar de fete si baieti au obtinut note de
absolvire la cinci sau mai multe discipline cu calificativul "bine". De atunci, s-a
produs o departajare: fetele au rezultate mai bune decât baietii la nivelele "bine" s:
"foarte bine".
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Situatii similare au fost constatate si în America. Acolo de doua ori mai multi
baieti urmeaza scoli ajutatoare si sunt de doua ori mai numerosi cei care întrerup
scoala definitiv. Aceasta diferentiere se extinde în prezent si în învatamântul supe
rior. Maimulte fete decât baieti din SUA se înscriu la universitati si mai multe le
absolva si chiar mai multe urmeaza studii postuniversitare ("Career opportunities",
The Economist, 8 iul. 1995).

S-a sugerat ca aceasta schimbare reflecta transformarile mai ample care afecteaza
pozitia barbatilor si a femeilor în societate. Dominatia masculina a fost contestata în
multe domenii si multi autori vorbesc în prezent despre o "masculinitate modificata".
Mai multi someri sunt barbati decât femei, iar rolul traditional al celui care aduce
pâinea în casa a disparut într-o oarecare masura. S-ar parea ca baietii sunt mai putin
siguri, decât înainte, de scopul pe care îl urmaresc în viata (vezi cap. 8).

Genul si învatamântul superior

Organizatiile de femei din Marea Britanie si din alte parti ale lumii au contestat
adesea discriminarea sexuala din scoli si din învatamântul superior. Femeile sunt
înca puternic subreprezentate în rândul corpului didactic din colegii si universitati. În
prezent, exista doar aproximativ 120 de femei-profesor universitar în Marea Britanie,
reprezentând 4% din total. În 1981, femeile alcatuiau 31% dintre cercetatorii cu
contract de lucru, dar nu mai mult de 7% din personalul de conducere (Bogdanov,
1990). Procentul de femei-lectori cu norma întreaga din universitati este în crestere,
dar nu depaseste înca 17%. În cartea lor Storming the Tower (1990), Suzanne Lie
si Virginia O' Leary analizeaza statistici comparate referitoare la pozitia femeilor în
învatamântul superior în întreaga lume, inclusiv în Anglia, Statele Unite, Germania,
Norvegia, India si Israel. În toate tarile studiate, proportia de studente a crescut
constant de-a lungul perioadei postbelice. În SUA, Israel si Norvegia, femeile
însumeaza aproape jumatate din totalul cursantilor. În ceea ce priveste pozitia lor
academica, tabloul este mult mai inegal. Doar un mic procent de cadre didactice
universitare din aceste tari sunt femei, iar ele se regasesc peste tot disproportionat
fata de barbati în gradele inferioare si în posturile lipsite de raspundere.

O investigatie comparativa despre femeile cadre universitare din Marea Britanie
si Statele Unite a relevat ca în ambele tari femeile au în medie norme didactice mai
încarcate decât colegii lor si sunt mai rar implicate în predarea în învatamântul
postuniversitar. Normele de predare, încarcate, duc la reducerea timpului disponibil
pentru cercetare si publicare, iar rezultatele atât în publicare cât si în perfectionarea
postuniversitara reprezinta criterii importante pentru promovare.

EDUCATIA SI ETNICITATEA

Sociologii au întreprins numeroase cercetari asupra situatiei educationale a
minoritatilor etnice din Marea Britanie. Guvernele au finantat de asemenea, o serie
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de investigatii, printre care Educationfor Al!, raportul Comitetului Swann. Raportu:
Swann a descoperit deosebiri semnificative între nivelurile medii de performanta ÎI:.

învatamânt ale Uilorgrupuri etnice de origini diferite. Copiii din familii antileze tinde3\.:
sa aibe rezultate mai slabe la scoala, dupa criteriile scoIare formale. Totusi, ei erau Îl:

progres fata de situatia din urma cu un deceniu. Copiii asiatici erau la egalitate cu
copiii albi, chiar daca de regula, familiile din care proveneau aveau o situatie materiala
mai putin buna decât cele ale albilor (Comisia Swann, 1985).

Cercetarile ulterioare indica cu toate acestea, faptul ca tabloul s-a schimbat.
Trevor Jones (1993) a întreprins o cercetare care a demonstrat ca, copiii proveniti
din toate grupurile minoritare urmau în mai mare masura decât cei albi cursuri scolare
de zi între 16 si 19 ani. Numai 37% dintre albi îsi continuau educatia în perioada
1988-1990, fata de 43% dintre cei de origine antileza, 50% dintre sud-asiatici si 77~,;
dintre chinezi. Jones gasea în aceasta o motivatie întrucâtva negativa. S-ar putea ca
multi membri ai grupurilor etnice minoritare sa-si continuie educatia din cauza
dificultatilor în gasirea unui loc de munca.

TEORII DESPRE ÎNVATAMÂNT

Bernstein: codurile lingvistice

Exista mai multe puncte de vedere teoretice asupra naturii educatiei lllodeme si

a implicatiilor ei în inegalitate. Una dintre abordari pune accentul pe capacitatea
lingvistica. Basil Bemstein sustine ca, copiii din medii diferite îsi formeaza coduri
diferite sau moduri de exprimare, în prima perioada a vietii, care vor afecta experienta
lor scolara ulterioara (Bernstein, 1975). El nu se preocupa de diferentele de vocabular
sau de capacitati verbale, desi acestea se afla de obicei în centrul atentiei; interesul
lui se concentreaza mai curând asupra diferentelor sistematice legate de folosirea
limbajului, care îi diferentiaza mai cu seama pe copiii saraci de cei bogati.

Bemstein sustine ca limbajul copiilor din clasa muncitoare reprezinta un cod
restrictiv - modul de a-l folosi contine multe presupozitii neexprimate, pe care vorbitorii
se asteapta ca si ceilalti sa le cunoasca. Codul restrictiv reprezinta un tip de vorbire
legat de particularitatîle culturale ale unei comunitati dintr-o clasa sau un cartier
defavorizat. Multi membri ai clasei muncitoare traiesc într-o cultura sau vecinatate
puternic determinata de familie, în care valorile si normele sunt considerate de la
sine întelese, asadar, nu mai sunt exprimate prin limbaj. Parintii tind sa-si socializeze
copiii direct prin folosirea unor recompense sau atentionari pentru a le corecta
comportamentul. Într-un cod restrictiv, limbajul este mai potrivit pentru comunicarea
legata de experienta practica decât pentru discutii despre idei cu caracter abstract,
procese sau relatii. Vorbirea într-un cod restrictiv este astfel caracteristica pentru
copiii crescuti în familii din clasele inferioare si din grupurile de acelasi nivel în care
îsi petrec timpul. Vorbirea lor se orienteaza dupa normele grupului, fara sa se poata
spune de ce urmeaza ei, acele anumite structuri de comportament.

448'



Prin contrast, dezvoltarea lingvistica la copiii din clasele de mijloc implica, dupa
parerea lui Bernstein, dobândire a unui cod elaborat ~ un stil de exprimare în care
sensurile cuvintelor pot fi individualizate pentru a corespunde cerintelor unor situatii
anume. Felul în care copiii provenind din clasele de mijloc învata sa foloseasca
limbajul este mai putin dependent de contextul particular; copilul este capabil sa
generalizeze si sa exprime idei abstracte cu mai multa usurinta. Astfel, mamele
apartinând claselor de mijloc, atunci când îsi controleaza copiii, le explica adesea
motivele si principiile care determina reactiile'1or fata de comportamentul acestora.
În timp ce o mama din clasa muncitoare îi interzice copilului sa tnanânce prea multe
dulciuri spunându-i pur si simplu: "Gata cu dulciurile!", o mama din clasa de mijloc îi
va explica acestuia ca mâncatul prea multor dulciuri este daunator pentru sanatate
si în special pentru dinti.

Copiii care au deprins coduri de vorbire elaborate, sugereaza Bernstein, sunt
mai pregatiti în ceea ce priveste cerintele educatiei scolare formale decât cei limitati'
la codurile restrictive. Aceasta nu însetnna ca, copiii din clasele de jos au un mod de
vorbire "inferior", sau niste coduri de limbaj "sarace". Mai degraba, modul în care ei
folosesc vorbirea intra în conflict cu cultura academica a scolii. Cei care stapânesc
coduri elaborate se adapteaza cu mai multa usurinta mediului scolar.

Exista dovezi care vin în sprijinul teoriei lui Bernstein, desi valabilitatea ei este
înca pusa la îndoiala. Joan Tough a studiat limbajul copiilor din clasa muncitoare si
din cea de mijloc, descoperind diferente sistematice. Ea sustine teza lui Bernstein,
conform careia care copiii din clasele de jos au în general, o experienta mai redusa
în a primi raspunsuri la întrebarile pe care le pun sau explicatii legate de rationamentele
celorlalti (Tough, 1976). La aceeasi concluzie au ajuns în cercetarile lor ulterioare
Barbara Tizard si Martin Hughes (1984).

Ideile lui Bemstein ne ajuta sa întelegem de ce persoanele provenite din medii
socio-economice inferioare tind sa fie "nerealizate" în scoala. Urmatoarele trasaturi
au fost asociate cu codurile de vorbire restrictive, toate fiind inhibitorii pentru sansele
educationale ale copiilor din clasele defavorizate:

•• Copilul primeste probabil raspunsuri limitate la întrebarile pe care le pune acasa,
de aceea este posibil sa fie mai putin informat si totodata mai putin curios fata
de lumea înconjuratoare si de asemeni, de cei care stapânesc coduri elaborate .

•• Copilului îi va fi greu sa se adapteze limbajului neemotional si abstract folosit în
predare, cât si cerintelor principiilor generale ale disciplinei scolare.

" O mare parte din ceea ce spune profesorul i se va parea de neînteles, datorita
exprimarii lingvistice diferite de formele cu care era obisnuit. Copilul se poate
stradui sa se adapteze la acesta, traducând limbajul profesorului în cel care-i
este familiar - dar s-ar putea sa nu reuseasca sa surprinda principiile pe care
profesorul intentioneaza sa i le transmita.

" Desi copilul va întâmpina mici dificultati în învatarea pe de rost sau prin exercitii,
el va avea totusi probleme majoreîn sesizarea distinctiilorconceptuale care
implica generalizarea si abstractizarea.
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Bowles si Gintis: scoala si capitalismul industrial

Lucrarea lui Samuel Bowles 'si Herbert Gintis se preocupa în principal de
fundamentul institutional al dezvoltarii sistemului scolar modem (Bowles si Gintis
'1976). Bowles si Gintis îsi bazeaza ideile pe învatamântulscolar din Statele Unite,
dar sustin ca ele se aplica si altor societati occidentale. Citând studii cum ar fi cel
semnat de Jencks si col. (1972), ei pornesc de la observatia ca educatia nu a exercitat
o influenta pronuntata în sensul egalitatii economice. Ei sugereaza ca, educatia
moderna ar trebui conceputa ca un raspuns la cerintele economice ale capitalismului
industrial. Scolile contribuie la asigurarea priceperilor tehnice si sociale cerute de
întreprinderile industriale; insufla fortei de munca respect fata de autoritate si disciplina.
Relatiile de autoritate si control din scoli, ierarhice si punând accent pe supunere,
corespund celor care domina la locul de munca. Recompensele si pedepsele la care
se recurge în scoli reprezinta de asemenea, o replica a celor din lumea muncii. Scolile
contribuie lamotivarea unor indivizi catre "realizare" si "succes", în timp ce îi descura
jeaza pe altii, care se vor gasi în slujbe slab platite.

Bowles si Gintis accepta faptul ca dezvoltarea educatiei de masa a avut multe
efecte benefice. Analfabetismul a fost practic eradicat, iar învatamântul ofera achizitii
de informatie satisfacatoare în sine. Dar întrucât educatia s-a dezvoltat mai ales ca
raspuns la unele nevoi economice, sistemul scolar este departe de a fi ceea ce
intentionasera reformatorii sai luminati.

Dupa Bowles si Gintis, scoala moderna reproduce sentimentul de neputinta pe
care multi indivizi îl resimt în alte sfere. Idealurile de dezvoltare a personalitatii,
centrale în educatie, pot fi atinse doar daca oamenii îsi controleaza conditiile propriilor
lor vieti si-si dezvolta talentele si capacitatea de autoexprimare. În sistemul actual,
scolile sunt "destinate sa legitimizeze inegalitatea, sa limiteze afirmarea personala la
forme compatibile cu supunerea fata de o autoritate arbitrara si sa contribuie la
procesul prin care tinerii ajung sa se resemneze cu soarta lor" (Bowles si Gintis,
1976, p. 266). Daca ar exista o mai mare democratie la locul de munca si mai multa
egalitate în societate în general, sustin Bowles si Gintis, s-ar putea dezvolta un sistem
educational care sa asigure într-o mai mare masura afirmarea individului.

Illich: planul ascuns de studii

Unul dintre cei mai controversati autori ai teoriei educationale este Ivan Illich.
El este recunoscut pentru spiritul sau critic la adresa dezvoltarii economice moderne,
pe care o descrie ca fiind un proces prin care oamenii autosuficienti din start sunt
deposedati de priceperile lor traditionale si determinati sa se bazeze pe doctori pentru
sanatate, profesori pentru învatamânt, televiziune pentru divertisment si patroni pentru
subzistenta. Illich sustine ca însasi notiune a de învatamânt obligatoriu, acceptata în
prezent în întreaga lume, ar trebui repusa în discutie (Illich,1973). Ca si Bowles si
Gintis, Illich pune accentul pe legatura dintre dezvoltarea educatiei si cerintele
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economice de respectare a disciplinei si ierarhiei. El sustine ca scolile stiu cum sa
procedeze cu privire la patru sarcini de baza: asigurarea supravegherii în custodie,
distribuirea indivizilor în roluri ocupationale, transmiterea valorilor dominante si
însusirea de deprinderi si cunostinte acceptate din punct de vedere social. Scoala a
devenit o organizatie de custodie deoarece frecventarea ei este obligatorie, iar

copiii "sunt adunati de pe strazi" în intervalul dintre copilaria mica si angajare.
Multe lucruri învatate în scoala nu îsi gasesc suportul în continutul formal al

lectiilor. Scolile tind sa inculce ceea ce Illich numeste consumul pasiv - o acceptare
necritica a ordinii sociale existente -, prin natura disciplinei si a înregimentarii pe
care le implica. Aceste lectii nu sunt predate în mod constient; ele sunt implicite, în
procedurile si organizarea scolara. Planul de studii ascuns îi învata pe copii ca rolul
lor în viata este "sa-si cunoasca locul si sa si-l respecte" (ibid.).

Illich sustine o societate descolarizata.Învatamântul obligatoriu este o inventie
de data relativ recenta, arata el; nu exista nici un motiv pentru care ar trebui sa fie

acceptat ca fiind inevitabil. Întrucât scolile nu promoveaza egalitatea sau dezvoltarea
capacitatilor creative individuale, de ce sa nu-l desfiintam în forma sa actuala?
Illich nu vrea sa afirme prin aceasta ca orice forma de organizatie educationala ar
trebui sa fie abolita. Educatia ar trebui sa asigure, sustine el, oricui doreste sa
învete, accesul la sursele disponibile, în orice m0ment al vietii, nu doar în copilarie
si adolescenta. Un astfel de sistem ar face posibila difuzarea si însusirea de
cunostinte pe scara larga, si nu restrângerea la nivelul specialistilor. Cei ce studiaza
nu ar trebui sa se supuna unui plan de studii standard, ci sa posede optiuni personale
asupra studiilor lor.

Nu este pe deplin limpede ce anume ar însemna practic toate acestea. Totusi, în
locul scolilor, Illich sugereaza mai multe tipuri de cadre educationale. Resursele
materiale pentru învatarea formala ar fi depozitate în biblioteci, agentii de închiriere,
laboratoare si banci de date, la dispozitia oricarui student. Ar fi înfiintate "retele de
comunicatii", care sa asigure date despre capacitatile diferitilor indivizi sau daca
acestia doresc sa predea si altora sau sa se angajeze în activitati de predare reciproca.
Cursantii ar fi dotati cu cecuri care sa le permita sa foloseasca serviciile educationale,
cum si când ar dori.

Sunt aceste propuneri pe de-a-ntregul utopice? Multi ar sustine ca da. Totusi
daca, asa cum pare posibil, munca platita va fi substantial redusa sau re structurata
în viitor, ele par realiste. Daca munca platita ar deveni mai putin importanta în viata
sociala, oamenii ar putea urmari o mai mare varietate de teluri în schimb. Datorita
acestui inconvenient, unele dintre ideile lui Illich nu sunt lipsite de sens. Educatia nu
ar mai fi doar un mod de formare timpurie, restrâns la institutii specializate, eiar
deveni accesibila oricui ar dori sa profite de ea.

Ideile lui Illich au redevenit de actualitate în anii '90, o data cu aparitia noilor
tehnologii de comunicatie. Unii cred· ca asa-zisa magistrala informationala va
revolutiona învatamântul- problema pe care o vom discuta în continuare.
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EDUCATIA SlREPRODUCTIA CULTURALA

:>Poate ca modalitatea cea mai elocventa de conectare a unora dintre temele

acestor trei perspective teoretice ne este oferita de conceptul de REPRODUCTIE
CULTURALA (Bourdieu, 1986; Bourdieu si Passeron, 1977). Reproductia culturala

se refera la modurile în care scoala, împreuna cu alte institutii sociale, participa la
perpetuarea inegalitatilor sociale si economice de-a lungul generatiilor. Conceptul ne
atrage atentia asupra mijloacelor prin care, datorita planului de studii ascuns, scoala

influenteaza însusirea valorilor, a atitudinilor si obiceiurilor. Scoala consfinteste variatiile
dintre valorile si opiniile deprinse de timpuriu în viata; atunci când copiii parasesc
scoala, acestea au ca efect limitarea sanselor unora, facilitându-Ie totodata pe ale
celorlalti.

Modurile de folosire a limbajului, identificate de catre Bernstein, sunt fara
îndoiala legate de aceste mari diferente culturale, care însotesc diferentele de
interese si gusturi. Copiii din mediile sarace, în special cei din grupurile minoritare,
îsi formeaza moduri de exprimare si de comportament care intra adesea în
contradictie cu cele dominante în scoala. Asa cum subliniaza Bowles si Gintis,
scoala impune copiilor reguli de disciplina, autoritatea profesorilor fiind orientata
catre învatarea scolara. Copiii din clasa muncitoare resimt mult mai puternic socul
cultural atunci când merg pentru prima data la scoala, decât cei provenind din
familii privilegiate. Primii se afla pur si simplu într-un mediu cultural strain. Nu
numai ca acestia au mai putine sanse de a fi motivati catre performantele sco Iare
superioare, dar vorbirea si comportamentul lor obisnuit, dupa cum demonstreaza
Bernstein, nu corespund cu cele ale profesorilor lor, chiar daca depun eforturi
pentru comunicare.

Copiii petrec multe ore la scoala. Asa cum subliniaza Illich, ei învata aici mult mai
multe lucruri decât sunt continute în lectiile care li se predau de fapt. Copiii capata de

timpuriu notiuni despre domeniul muncii, învatând ca li se cere sa fie p~ctuali si silitori
în rezolvarea temelor cerute de catre cei cu autoritate (Webb si Westergaard, 1991).

Willis: o analiza areproductiei culturale

O dezbatere apreciata asupra reproductiei culturale este oferita de raportul
Ulmi studiu documentar realizat de catre Paul Willis într-o scoala din Binningham
(Willis, 1977). Întrebarea, pe care a lansat-o investigatia sa, era cum are loc reproductia
culturala - sau, asa cum se exprinla el, "modul în care copiii din clasa muncitoare
obtin slujbe de clasa muncitoare". Se considera adesea ca, în timpul scolarizarii,
copiii din mediile defavorizate sau din rândul minoritatilor ajung pur si simplu sa
considere ca "nu surit destul de destepti'~ pentru a ajunge sa obtina salarii mai mari
sau locuri de munca mai bune, atunci când vor începe sa munceasca. Cu alte cuvinte,
experienta esecului scolar îi pregateste sa-si recunoasca propriile limite intelectuale;
dupa ce si-au acceptat "inferioritatea", ei se vor instala în ocupatii cu perspective de
cariera limitate.
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Asa cum subliniaza Willis, aceasta interpretare nu este conforma nicidecum cu
realitatea vietii si a experientei oamenilor. "Scoala vietii" a celor din cartierele sarace
s-ar putea sa nu aiba nici o legatura sau prea putina, cu succesul scolar dar implica
o serie de priceperi subtile si complexe, la fel ca orice pricepere intelectuala predata
în scoala. Prea putini copii parasesc scoala gândind "Sunt atât de prost încât e
corect si mi se cuvine sa car cutii într-o fabrica cât e ziua de lunga". Dar daca copiii
din medii defavorizate accepta slujbe mod este fara sa se simta în viata niste ratati,
înseamna ca la mijloc se mai afla si alti factori. '

Willis s-a concentrat asupra unui anumit grup de baieti dintr-o scoala, cu care a
petrecut o multime de timp. Membrii gastii, care-si spuneau "mistocarii", erau albi;
scoala cuprindea si multi elevi de origine antileza sau asiatica. Willis a descoperit ca
mistocarii aveau o întelegere precisa si limpede a'sistemului de autoritate al scolii,
dar foloseau acest lucru mai mult ca sa-I combata decât pentru a coopera cu el. Ei
vedeau scoala ca pe un mediu strain, dar unul pe care-l puteau manipula în propriile
lor scopuri. Le facea o reala placere conflictul constant - mentinut la nivelul sicanelor
marunte - pe care le aveau cu profesorii lor. Cautau insistent punctele slabe ale
autoritatii profesorilor lor si punctele unde acestia erau vulnerabili ca indivizi.

De exemplu, în clasa copiilodi se cerea sa stea linistiti, sa nu vorbeasca si sa fie
atenti la ceea ce fac. Dar "misto carii" erau tot timpul în miscare, cu exceptia
momentelor când privirea profesorului se fixa fugitiv asupra unuia din ei; trancaneau
fara încetare sau faceau tot felul de remarci care îi situa pe punctul de a deveni
adevarati obraznici, dar le puteau motiva daca li se cereau explicatii.

WiIlis descrie plastic toate acestea:

"Mistocarii" sunt specializati în ranchiune subti1e, care se opresc întotdeauna
exact în pragul confruntarii. Instalati în clasa, cât se poate mai în grup, scârtâie tot
timpulscaunele,tâtâieprost-crescutla ceamai simplasolicitaresise fatâie continuu,
explorândfiecareposibilitate de a staasezat sautolanitpe scaun. în timpul studiului
individual, unii manifesta o sfidare fatisa prefacându-se ca vor sa adoarma cu
capul pe banca, altii stau cu spatele la banci holbându-se pe fereastra sau chiar
privind în gol... Un zumzait neîntrerupt pluteste în aer, asa cum mareea se revarsa
inevitabil pe nisipul abia uscat si peste. tot vezi ochi dati peste cap si susotit
exagerat de secrete conspirative... Pe coridoare îsi târsâie picioarele, se aude un
"Neata" excesiv de prietenos sau se face brusc tacere la aparitia directorului
adjunct (profesorul cel mai în vârsta). Râsete derizorii sau demente izbucnesc, cu
sau fara legatura cu cineva care tocmai a trecut. Este la fel de tentant sa te opresti,
pe cât este sa continui... Opozitia fata de scoala este manifestata în principal prin
stradania de a câstiga distantare simbolica si fizica fata de institutie si de regulile ei
sidea-irespingescopulmajor,acelade"atepunelatreaba".(Willis,1977,pp. 12-13,26).

"Mistocarii" faceau referire la copiii conformisti - cei care acceptau autoritatea
profesorilor si se preocupau de valorile scolare - numindu-i tocilari. Tocilarii chiar îi

ascultau pe profesori si faceau ceea ce li se spunea. Tocilarii aveau ca scop
continuarea studiilor si sa aibe tot mai mult succes, ca salariul si slujbele confortabile
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la absolvirea scolii, fata de mistocari. Dar constiinta lor despre complexitatea mediului
scolar, dupa parerea lui Willis, era în multe privinte nu foarte profunda decât cea a
mistocarilor. Ei acceptau totul fara sa-si puna întrebari.

Majoritatea elevilor se situau între "mistocari", pe de-o parte si tocilari pe de
alta, fiind mai putin porniti spre confruntari decât primul grup si mai putin constant

conformisti decât celalalt. Dar stilurile si m<:>durilede opozitie erau puternic influentate
de diviziunile etnice. Profesorii erau în majoritate albi, si, chiar daca manifestau o
detasare fata de scoala, mistocarii aveau mai multe în comun cu ei decât copiii

negri. Unele grupuri de copii din familii antileze erau ostile fata de scoala într-un
mod mult mai fatis si mai violent decât mistocarii. Acestia erau ei însisi rasisti declarati
si se distingeaucategoric de gastile de negri.

Mistocarii recunosteau ca munca va semana destul de mult activitatea
scolara, dar erau nerabdatori sa o urmeze. Îsi imaginau ca nu vor avea satisfactii
directe din partea mediului de lucru, dar erau nerabdatori sa câstige singuri un
salariu. Departe de a începe practicarea meseriilor pe care aveau sa le urmeze 
mecanici auto, curatatori de covoare, instalatori, zugravi sau decoratori - dintr
un sentiment de inferioritate, ei afisau o atitudine de superioritate aroganta
fata de munca, asa cum facusera si fata de scoala. Se bucurau de statutul de
adult care deriva din munca, dar nu erau interesati "sa faca o cariera". Asa
cum arata Willis, munca în mediile muncitoresti implica adesea trasaturi
culturale similare cu cele create de mistocari în anticultura lor scolara - spirit
hâtru, istetime si capacitatea de a se eschiva de la cerintele reprezentantilor
autoritatii, atunci când e necesar. Mult mai târziu, în decursul vietii, ajung sa-si
dea seama ca sunt prinsi în capcana unei munci obositoare si lipsite de satisfactii.
Atmlci când au familii, e posibil sa priveasca retrospectiv spre educatie ca la
singura scapare, fara speranta. Si totusi, daca încearca sa transmita aceasta
viziune propriilor lor copii, este posibil ca acestia sa nu aibe mai mult succes
decât au avut parintii lor cu ei.

EDUCATIA SI INEGALITATEA

Dezvoltarea educatiei a fost dintotdeauna legata îndeaproape de idealurile
democratiei. Reformatorii apreciaza educatia, desigur, formal, pentru ocaziile pe
care le ofera indivizilor de a-si cultiva capacitatile si aptitudinile. Dar educatia a
fost în mod constant considerata si ca un mijloc de egalizare. S-a sustinut ca
educatia universala va contribui la reducerea disparitatilor de avere si putere,
formând tinerilor calitati care sa le permita sa-si gaseasca un loc apreciat în
societate. În ce masura aceasta s-a si întâmplat? S-au efectuat multe cercetari
soci610gice pentru a raspunde la aceasta întrebare. Rezultatele ei sunt clare: educatia
tinde sa exprime si sa reafirme inegalitati le existente, în mult mai mare masura
decât încearca sa le schimbe ..
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Studiul lui Coleman asupra inegalitatilor din educatie în SUA

Studiile desfasurate în diferite tari demonstreaza ca mediul social si familial
exercita influentele cele mai importante asupra performantelor sco Iare, fiind apoi
reflectate si în nivelurile ulterioare ale veniturilor. Una dintre investigatiile devenite
clasice s-a desfasurat în Statele Unite în anii' 60. Legea Drepturilor Cetatenesti din
1964 cerea Comisarului Statelor Unite pentru Educatie sa dezvaluie inegalitatile
educationale rezultate din diferentele de provenienta etnica, religie sau origine
nationala. Sociologul James Coleman a fost numit director al programului de
cercetare. Rezultatele au fostpublicate în 1966, dupa încheierea uneia dintre cele
mai cuprinzatoare investigatii desfasuratevreodata în sociologie.

Au fost colectate informatii referitoare la mai mult de jumatate de milion de elevi,
care au fost supusi unor serii de teste relevante pentru capacitatile 10T verb ale si non
verbale, precum si pentru nivelul priceperilor de citit si socotit. 60.000 de profesori au
completat si ei formulare cu date referitoare la 4.000 de scoli. Rezultatele au oferit o
ampla perspectiva asupra învatamântu1uidin tara, prilejuind unele concluzii surpinzatoare,
cu un impact practic semnificativ asupra conceperii politicii educationale.

Raportul a descoperit ca marea majoritate a copiilor se aflau în scoli efectiv
segregate între albi si negri. În aproximativ 80% dintre scolile frecventate de elevi
albi, cei negri formau cel mult 10% din total. Albii SI americanii de origine asiatica
obtineau punctaje mai bune la teste decât negrii sau alte minoritati etnice. Coleman
anticipase ca studiul va arata ca scolile de negri aveau cele mai slabe dotari, clasele
cele mai numeroase si cladirile cele mai dezafectate, fata de cele predominant albe,
dar rezultatele au aratat mult mai putine diferente de acest tip decât anticipase.

El a concluzionat ca resursele materiale asigurate de scoli nu prezentau
importanta pentru performanta scolara; influenta decisiva era aceea a mediilor din
care proveneau copiii. Dupa opinia lui Coleman, "inegalitatile impuse copiilor de
catre familia lor, cartierul si tovarasia dimprejur, sunt duse cu ei, devenind inegalitatile
cu care se vor confrunta ca adulti la sfârsitul scolii" (Coleman si colab., 1966, p.325).
Existau totusi si unele dovezi ca elevii din mediile defavorizate, care aveau prieteni
apropiati în rândul celor bine situati, se numarau printre cei cu rezultate sco Iare mai
bune.

Raportul lui Coleman a influentat dezbaterile publice referitoare la integrarea
scolara atât în Marea Britanie cât si în SUA, întrucât sugera ca, copiii din grupurile
minori tare se vor descurca mai bine la scoala daca vor fi pusi laolalta cu elevi din
medii mai avute.

Cercetarile ulterioare

Desi cercetarile ulterioare au confirmat unele dintre concluziile lui Coleman, alte

aspecte ale lucrarii sale au fost contestate. Cum studiul sau se limitase la un singur
moment în timp, nu putea surprinde schimbarea. Un alt studiu, întreprins de Michael
Rutier la Londra, a urmarit dezvoltarea educationala a unor grupuri de baieti în decursul
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mai multor ani. Copiii supusi studiului au fost contactatipentru prima data în 1970, pe
când terminau scoala primara, colectându-se informatii despre mediullor.social si
performantele scolare. Studiul a fost repetat în 1974, pe când baietii absolvisera a treia
clasa gimnaziala. În interiorul grupului, câteva scoli au fost alese pentru un studiu
intensiv: au fost intervievati elevi si profesori si s-au urmarit activitatile de la clasa.

Descoperirile indicau faptul ca scolile exercita într-adevar o influenta asupra
evolutiei scolare a copiilor. Factorii pe care Rutter îi considera importanti ra.masesera
în mare parte neanalizati în investigatia lui Coleman: ei includeim, de exemplu, calitatea
interactiunii profesor-elev, conditiile de cooperare si relatiile de prietenie dintre profesori
si elevi, precum si pregatirea unor cursuri bine organizate. Scolile care asigurau un
mediu de studiu superior nu erau totdeauna si cele mai bine dotate din punct de
vedere al resurselor materiale sau a cladirilor.

Rezultatele lui Rutter nu contrazic descoperirea ca influentele din interiorul si din
exteriorul scolii sunt hotarâtoare în perpetuarea inegalitatilor sociale. Întrucât factorii
indicati de Rutter sunt adesea potentati în scolile care se preocupa de elevii bine
motivati si care-si sprijina si profesorii, rezultatele lui ne ajuta sa întelegem exact motivul
pentru care învatamântul tinde sa mentina inegalitatile. Exista un cerc vicios în care
elevii din familii relativ privilegiate frecventeaza o anumita scoala, perpetuându-i calitatile;
aceasta atrage profesorii buni, iar motivatia se mentine. O scoala frecventata cu
precadere de copii din medii defavorizate va trebui sa lupte mult mai din greu pentru a
obtine rezultate similare. Cu toate acestea, concluziile lui Rutter sugereaza ca diferentele
de organizare si atmosfera din scoli pot contrabalansa influentele exterioare asupra
perfonnante1orscolare. îmbunatatirea calitatii predarii, climatul social al scolii si structura
muncii scolare pot ajuta copiii din mediile defavorizate sa-si îmbunatateasca
performantele. Într-adevar, în cercetarile sale ulterioare, Coleman a ajuns si el la
concluzii similare (Co1eman, Hoffer si Kilgore, 1981).

Lucrarea Inequality, publicata de Christopher Jencks în 1972, mentiona câteva
dintre dovezile empirice acumulate pâna atunci referitoare la educatie si inegalitate,
concentrându":se în special asupra cercetarilor din SUA (Jencks si colab., 1972).
Jencks reafirma descoperirea conform careia reusita educationala si ocupationala
sunt determinate în principal de mediul familial si de factori extrascolari si ca reformele
educationale pot avea în sine doar efecte minore asupra inegalitatilor existente.
Lucrarea lui Jencks a fost criticata din punct de vedere metodologie, dar concluziile
ei generale ramân în cOJ).tinuareconvingatoare (Oakes, 1985).

În prezent, exista o cantitate mare de informatie despre elementele inegalitatii
în educatie, în Marea Britanie. Cercetarile efectuate de A.H. Halsey si colegii sai în
1980 au propus diferite comparatii între oportunitatile educationale accesibile baietilor
din clasa muncitoare si cele disponibile pentru baietii din "clasa serviciilor" (provenind
din medii profesionale si manageriale). În timpul perioadei postbelice, un baiat
provenind din "clasa serviciilor" avea de zece ori mai multe sanse sa se mai afle în
scoala la vârsta de 18 ani, decât unul din rândul muncitorilor si de 11 ori mai multe
sanse sa mearga la universitate.
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Departajarea

Practica departajarii - împartirea elevilor în grupuri care primesc o instructie
diferita pe baza unor presupuse similaritati de priceperi sau reusita - este o trasatura
controversata a învatamântului. În unele scoli, elevii sunt departajati doar la anumite
materii; în altele, la toate. Departajarea explica partial de ce scolaritatea are un
efect slab asupra inegalitatilor sociale existente. Plasarea într-o anumita categorie îl
eticheteaza pe elev ca fiind capabil sa învete sau dimpotriva. Asa cum am vazut în
cazul etichetarii si al devierii, odata puse, aceste etichete sunt greu de îndepartat.
Copiii din mediile mai privilegiate, unde munca scolara este încurajata, se pot afla
mai târziu în categoriile superioare, unde în mare parte vor si ramâne.

Jeannie Oakes (1985) a studiat departajarea în 25 de licee cu clase de 10-12 ani
de studiu din SUA, unde practica departajarii este foarte comuna. Scolile erau atât
mari cât si mici si se aflau în mediul urban cât si în mediul rural. Ea s-a concentrat
asupra diferentelor din interiorul scolilor. A descoperit ca, desi mai multe scoli
sustineau ca nu departajau copiii, practic toate aveau mecanisme pentru diferentierea .
lor în grupuri de nivel apropiat al priceperilor si rezultatelor, pentru a face predarea
mai usoara. Altfel spus, acele scoli foloseau departajarea, dar nu aveau curajul sa o
numeasca. Chiar si acolo unde departajarea exista doar în acest mod informal, ea a
constatat ca se formau puternice etichetari - pricepere ridicata, reusita redusa,
încet, mediu s.a.m.d. Elevii individuali din aceste grupuri ajungeau sa fie definiti de
catre profesori, de alti elevi si chiar sa se autodefineasca dupa aceste etichete. Un

elev dintr-un grup "cu rezultate bune" era considerat o persoana cu rezultate bune
- istet si ager. Un elev dintr-un grup "cu rezultate slabe" ajungea sa fie considerat
ca fiind "încet", sub medie - sau altfel spus, un "tantalau". Care este impactul
departajarii asupra elevilor din grupul "slab"? Un studiu ulterior efectuat de Oakes a
constatat ca acesti elevi primeau o educatie inferioara în ce priveste calitatea cursurilor,
a profesorilor si a manualelor de eate dispuneau (Oakes 1990).

Motivul frecvent invocat pentru departajare este acela ca elevii straluciti învata
mai repede si mai eficient într-un grup în care si ceilalti sunt la fel de capabili si ca
elevii destepti pot fi stopati daca sunt plasati în grupuri mixte. Revizuind dovezile,
Oakes a reusit sa arate ca aceste afirmatii sunt discutabile. Rezultatele investigatiilor
din cercetarile ulterioare nu sunt întru totul constante dar majoritatea au conchis ca
elevii cei mai inteligenti nu învata mai mult sau mai repede, atunci când fac parte din
grupuri de nivel egaL Dimpotriva, elevii mediocri si slabi, învata mai putin când sunt
departajati.

În Marea Britanie, ca o consecinta a introducerii planului de studiu national, din
care un numar de materii, cum ar fi engleza sau matematica, trebuie studiate de
catre toti copiii de scoala englezi si galezi, "mixarea" tinde sa înlocuiasca departajarea.
Copiii sunt departaj ati de obicei doar pentru materii din trunchiul de baza al planului
de studiu, dar studiaza împreuna alte materii, cum ar fi cele umaniste. Daca este
adevarat ca departajarea are consecintele indicate de Oakes pentru Statele Unite,
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departajarea nu ar evita totusi efectele negative ale etichetarii. La acele materii
care conteaza cel mai mult - cele din trunchiul de baza al planului de studiu - copiii
sunt tot etichetati ca fiind "buni" sau "slabi".

INTELIGENTA SI INEGALITATEA

Discutia a neglijat pâna în acest punct posibila importanta a diferentelor între
calitatile mostenite. Sa presupunem ca variatiile în reusita scolara, ca si în privinta
pozitiei ocupationale ulterioare cât si a venitului, ar reflecta direct inteligenta care îi
diferentiaza pe elevi. În asemenea împrejurari, s-ar putea sustine, ca exista în fapt, o

egalitate de oportunitati în sistemul scolar, întrucât oamenii se regasesc la un nivel
echivalent cu potentialullor înnascut.

Ce este inteligenta?

Multa vreme psihologii au dezbatut existenta în realitate a unei singure calitati
umane care poate fi numita inteligenta, si daca da, în ce masura se bazeaza ea pe
diferente înnascute. Inteligenta este greu de definit, deoarece ea acopera multe
calitati diferite, adeseori neînrudite. Am putea presupune, de exemplu, ca "cea mai
pura" forma de inteligenta· este capacitatea de a rezolva probleme matematice
abstracte. Totusi, persoane care reusesc sa rezolve asemenea probleme au uneori
capacitati scazute în alte domenii, cum ar fi istoria sau arta. Întrucât conceptul s-a
dovedit a fi atât de rezistent fata de o definitie acceptata, unii psihologi au propus (si
multi educatori au acceptat din lipsa de termen de comparatie), ca inteligenta poate
fi privita pur si simplu ca fiind "coeficientul de inteligenta (QI) masurat prin
teste". Iusuficienta acestei explicatii este evidenta, deoarece definitia inteligentei ar
deveni pe de-a-ntregul circulara.

Majoritatea testelor QI constau dintr-un amestec de probleme conceptuale si
de evaluare, Testele sunt construite în asa fel încât scorul obisnuit sa fie de 100 de

puncte; cei care obtin un scor mai mic sunt în consecinta etichetati ca având o
inteligenta ~,submedie", iar cei care obtin scoruri superioare au o inteligenta "peste
medie". În ciuda diferentelor fundamentale în masurarea inteligentei, testele QI sunt
folosite des atât în studiile de cercetari, cât si în scoli si în afaceri.

QI sifactorii genetici

Scorurile la testele QI sunt de fapt direct proportionale cu performantele scolare
(ceea ce nu este surprinzator, întrucât testele QI au fost instituite initial pentru a
prevedea succesul la învatatura). Ele sunt de aceea în strânsa corelatie cu diferentele
sociale, economice sau etnice, fiind asociate cu variatii ale nivele10r de reusita
educationala. Elevii albi au rezultate mai bune, în medie, decât negrii sau membrii
altor minoritati defavorizate. Un articol publicat de Arthur Jensen în 1969a provocat
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o adevarata disputa datorit~ atribuirii diferentelor de QI dintre negri si albi în parte
'lnorvariatii genetice (Jensen, 1967, 1979).

Mai recent, psiho10gul Richard J. Herrnstein si sociologul Charles Murray au
redeschis dezbaterea despre QI si educatie Într-un mod contradictoriu. Ei sustin în
c:artea lor The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
(1994) ca dovezile acumulate care leaga QI-ul de mostenirea genetica au devenit în
prezent coplesitoare. Diferentele de inteligenta semnificative dintre diferitele grupuri
rasiale si etnice, spun ei, trebuie sa fie explicate cel putin partial prin intermediul
ereditatii. Majoritatea dovezilor pe care le citeaza provin din studii întreprinse în
Statele Unite. Dupa Herrnstein si Murray, aceste dovezi arata ca unele grupuri
etnice au în medie un QI mai mare decât altele. Americanii de origine asiatica, în
special americanii japonezi si chinezi, poseda în medie un QI mai ridicat decât albii,
desi diferenta nu e considerabila. Dar QI -ul asiaticilor si al albilor este substantial
mai ridicat decât al negrilor. Rezumând concluziile a 156 de studii, Herrnstein si
Murray descopera o diferenta medie de 16 puncte între QI-ul acestor doua grupuri
rasiale. Autorii sustin ca aceste diferente ale inteligentei mostenite au o contributie
importanta la diviziuni le sociale din societatea americana. Cu cât un individ este mai
destept, cu atât este mai mare sansa sa de afirmare pe scara sociala. Cei de la vârf
se afla acolo mai ales pentru ca sunt mai inteligenti decât restul populatiei - de unde
rezulta concluzia ca, aceia care sunt la baza scarii se afla acolo pentru ca, în medie,
nu sunt la fel de inteligenti.

Criticii lui Herrnstein si Murray contesta ca diferentele de QI dintre grupurile
rasiale si etnice au o origine genetica. Ei sustin ca acestea deriva din diferentele
sociale si culturale. Testele QI, arata ei, pun probleme - referitoare la rationarea
abstracta, de exemplu - mai probabil a fi facut parte din experienta albilor mai avuti
decât din cea a minoritatilor negre sau etnice. Scorurile la testele QI pot fi influentate
si de factori care nu au nimic de-a face cu calitatile care se presupune ca sunt
masurate, cum ar fi daca testarea este resimtita ca fiind stresanta. Cercetarile au
demonstrat ca afro-americanii au rezultate QI cu sase puncte mai mici atunci când
persoana care efectueaza testarea este alba decât când aceasta este neagra (Kamin
1977).

Rezultatul mediu QI scazut al afro-americanilor din Statele Unite este remarcabil
asemanator cu cel al altor minoritati etnice din alte tari - cum sunt "paria" din India
(care se afla pe ultima treapta a sistemului de caste), maori din Noua Zeelanda si
burakumin din Japonia. Copiii din aceste grupuri obtin în medie 10-15 puncte mai
putin fata de QI-ul copiilor din majoritatea etnica. Burakumin - descendentii celor.
care, în secolul XVIII, ca urmare a razboaielor locale, au fost deposedati de pamânturile
lor, devenind proscrisi si hoinari - sunt un exemplu deosebit de interesant. Ei nu
prezinta deosebiri fizice de ceilalti japonezi, desi au suferit de pe urma prejudecatilor
si a discriminarii timp de secole. În acest caz, diferenta dintre rezultatele medii ale
QI nu poate proveni din variatii genetice, întrucât nu exista diferente genetice între
ei si majoritatea populatiei; cu toate acestea, diferenta de QI este la fel de precis
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stabilita ca si cea dintre negri si albi. Copiii burakumin din America, acolo unde sunt
tratati ca orice japonez, rezolva testele QI la fel de bine ca si ceilaltijaponezi. Astfel
de observatii sugereaza convingator faptul ca variatiile de QI dintre afro-americani
si albi în Statele Unite sunt un rezultat al diferentelor sociale si culturale. Aceasta
concluzie este sustinuta si de un studiu comparativ desfasurat asupra a 14 tari (printre
care si Statele Unite), care demonstreaza ca scorurile QI medii au crescut substantial
în ultima jumatate de secol pentru întreaga populatie în general (Coleman, 1987).
Testele QI sunt reactualizate cu regularitate. Atunci când sunt date versiuni vechi si
noi ale testului aceluiasi grup de oameni, ei obtin de fiecare data rezultate mai bune
la testele vechi. Copiii din zilele noastre care au rezolvat teste QI din anii '30, au
depasit grupurile din 193Oîn medie cu 15 puncte - adica exact diferenta care separa
în prezent negrii de albi. Copiii de azi nu sunt genetic superiori ca inteligenta.fata de
parintii si bunicii lor; schimbarea provine probabil din progres si a avantajelor sociale.
Prapastia obisnuita existenta între albi si afro-americani este cel putin la fel de mare
ca si cea dintre generatii, fiind suficienta pentru a explica variatiile de rezultate QI.
Desi variatiile genetice dintre indivizi pot influenta rezultatele la testele QI, ramâne
totusi improbabil si nedemonstrat faptul ca, unele rase sunt în medie mai inteligente
decât altele.

The Bel! Curve Wars

În The Bel! Curve Wars (Fraser, 1995), câtiva oameni de stIinta de renume s-au
întâlnit pentru a examina ideile lui Herrnstein si Murray. Editorul volumului descrie
The Bel/Curve drept "cea mai incendiara lucrare sociologica aparuta în ultimii zece
ani sau chiar mai mult". Afinnatiile sustinute în lucrare "au determinat instantaneu
valuri de scrisori catre editor în toate revistele si ziarele importante, rara a mai mentiona
comentariile transmise în programe radio si în show-urile de televiziune" (p. 3).

Dupa Stephen Jay Gould, unul dintre autorii volumului The Bel! Curve Wars,
Hermstein si Murray se însala în patru puncte esentiale. El neaga afirmatiile cum ca
inteligenta ar putea fi descrisa printr-o simpla cifra de QI; ca oamenii pot fi clasati
corect de-a lungul unei scale unice a inteligentei; ca inteligenta deriva mai ales din
mostenirea genetica; si ca nu poate fi modificata. El arata ca fiecare dintre aceste
presupuneri poate fi pusa sub semnul întrebarii.

Howard Gardner, un alt cosemnatar, sustine ca un secol de cercetari a
desfiintat notiune a de "inteligenta" în calitate de categorie generala. Exista doar
"inteligente multiple" - practica, muzicala, spatiala, matematica etc. Alti autori din
The Bel! Curve Wars sustin ca nu exista o relatie sistematica între rezultatele QI
si performantele profesionale ulterioare. Reactia lor comuna se îndreapta împotriva
"pseudostiintei rasiste".

Gould conchide: "Trebuie sa combatem doctrina din The Bel! Curve atât pentru
ca este falsa cât si pentru ca, daca ar fi pusa în practica, ar îndeparta orice posibilitate
de cultivare fireasca a inteligentei tuturor. Desigur, nu putem fi toti savanti în
construirea de rachete sau neurochirurgi, dar cei care nu sunt arputea deveni cântareti
rock sau sportivi de performanta (si câstiga astfel mult mai mult prestigiu social si
salariu prin aceasta) ..." (Gould, 1995, p. 22).
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Inteligenta emotionala si interpersonala

În cartea sa cu acelasi nume (Inteligenta emotionala si interpersonala), Daniel
Goleman (1996) sustine a ca inteligenta emotionala ar fi cel putin la fel de importanta
ca si QI în determinarea traiectoriei vietii noastre. Inteligenta emotionala se refera
la modul în care oamenii îsi folosesc emotiile - capacitatea de a se automotiva, de a
avea auto control, entuziasm si tenacitate. Acestea nu sunt nicidecum mostenite si
cu cât pot fi inculcate mai mult copiilor, cu atât le vor oferi acestora mai multe sanse
de a-si folosi capacitatile intelectuale.

Dupa parerea lui Goleman, "si cei mai dotati dintre noi pot cadea într-o multime
de pasiuni nestapânite si impulsuri gresite; oamenii cu un QI ridicat pot fi total
nepriceputi în evaluarea propriilor lor vieti" (p. 34). Acesta este unul dintre motivele
pentru care masuratorile inteligentei obisnuite nu se coreleaza foarte bine cu realizarile
ulterioare.

Astfel, un studiu de cercetare a urmarit 95 de studenti de la Harvard, care au
absolvit în anii' 40. La vârsta maturitatii, cei care avusesera cele mai înalte rezultate
la testele QI în timpul colegiului erau doar cu putin mai realizati decât cei cu rezultate
joase, în ceea ce priveste cariera. O alta cercetare s-a oprit asupra celuilalt capat al
scalei QI. Au fost studiati 450 de baieti, dintre care doua treimi din familii sarace si
toti provenind dintr-un cartier sarac de lânga Harvard. O treime din grup aveau un
QI sub 90. Din nou, nivelul QI a avut doar o slaba legatura cu carierele lor ulterioare.
De exemplu, 7% dintre barbatii cu QI sub 80 erau someri, dar tot 7% erau someri si
dintre cei cu un QI de peste 100. Calitatile formate în copilarie, cum ar fi stapânirea
emotiilor si capacitatea de a se întelege cu ceilalti ofereau o mai buna predictie. Asa
cum se exprima Gardner:

Inteligenta interpersonala este capacitatea de a-i întelege pe ceilalti: ce îi motiveaza,
cmn muncesc, cum sa cooperezi cu ei. Este foarte probabil ca vânzatorii de succes,

politicienii, profesorii, medicii si liderii spirituali sunt indivizi cu un înalt grad de
inteligenta interpersonala. Inteligenta intrapersonala ... este capacitatea de a-si

forma un model precis, veridic, despre sine si de a putea folosi acel model pentru a
actiona eficient în viata. (Gardner, 1993, p. 9)

Trebuie sa ne revizuim ideile despre inteligenta pentru a include diversitatea
factorilor care determina succesul în viata. Ceva asemanator se poate spune, si
despre educatia în sine. Asa cum s-a subliniat la începutul capitolului, educatia este
o notiune mai larga cuprinzatoare cea de învatamânt. Noile dezvoltari tehnologice, în
special cele asociate cu tehnologiile informationale, ne pot determina sa reconsideram
în viitor modul în care vedem procesele educationale.

VIITORUL EDUCATIEI

,Educatia si noile tehnologii de comunicare

Raspândirea tehnologiei informationale pare menita sa influenteze educatia într-o
serie de moduri diferite, dintre care unele ar putea fi fundamentale. Noile tehnologii
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afecteaza natura muncii, înlocuind unele dintre tipurile de munca umana cu masini.
Elanul brusc al schimbarii tehnologice creeaza o mai rapida rasturnare a ocupatiilor
decât s-a întâmplat vreodata Educatia nu mai poate fi privita ca o treapta pregatitoare,
înainte ca individul sa înceapa sa munceasca. Pe masura ce tehnologia se schimba,
în mod necesar se schImba priceperile, si chiar daca educatia este privita dintr-un
punct de vedere pur vocational - ca asigurând priceperile folositoare muncii 
majoritatea observatorilor sunt de acord ca în viitor va fi nevoie de o educatie continua
de-a lungul întregii vieti.

Una dintre sugestii, în Marea Britanie, este aceea ca, de exemplu, ar trebui
înfiintata o "banca de învatatura", la care indivizii sa poata recurge în orice moment
al vietii lor. Cei care ar investi în aceasta banca ar putea fi oamenii însisi, statul sau
patronii lor. Banii ar putea fi retrasi maitârziu, cu dobânzi generoase sub forma unor
credite educationale, care ar permite reciclarea, în scopul obtinerii de priceperi tehnice
sau profesionale noi;

Deocamdata nimeni nu stie cu precizie care vor fi efectele noilor tehnologii ale
infoimatieisi comunicatiilor. Unii sugereaza ca ele vor distruge mult mai multe locuri
de munca decât se presupune ca vor crea. Acestia vorbesc despre "sfârsitul muncii"
(pentru continuarea discutiei despre "declinul importantei muncii"; vezi cap. 12).
Daca nu va mai exista suficienta munca platita disponibila, implicatiile acestui fapt
pentru societatea moderna vor fi profunde. Multi oameni, dintre care un numar tot
mai mare de femei, îsi definesc viata mai ales în functie de munca pe care o presteaza,
iar aceasta este esentiala pentru sentimentul de autorespect.

Daca s-ar întâmpla ca societatile sa devina din ce în ce mai "nelucrative",
aceste atitudini vor parea din ce în ce mai arhaice - iar sentimentele de disperare si
inutilitate pe care le creeaza somajul, deja existente, se vor înrautati. Educatia aici
trebuie sa-si joace rolul. Dar nuarputea fi vorba despre educatie în sensul restrâns
al pregatirii si reciclarii. Ar trebui sii fie o educatie legata de marile valori umane.
Educatia ar fi atât un mijloc 6ât si un scop al dezvoltarii unei auto-educatii complete
si autonome, în serviciul autoafirmarii si al autoîntelegerii. Nu este nimic utopic în
aceasta idee, care corespunde idealurilor umane ale educatiei, formulate de catre
filosofii educatiei. Un exemplu deja existent este universitatea vârstei a treia.

"Vârsta a treia" este vârsta pensionarii oamenilor, care au renuntat la munca
platita. Uneori pensionarea este la fel de greu de suportat ca si somajul - caci asta si
reprezinta de fapt. Universitatea vârstei a treia ofera persoanelor în vârsta, ocazia de a
se educa asa cum doresc, dezvoltându-si orice preocupare dorita.

Daca viteza tehnologiei informationale este cât se poate de relevanta în asemenea
probleme, ea are totodata efecte directe asupra naturii procesului educational în sine
si asupra acestuia ne vom concentra în încheierea acestui capitol.

Tehnologiile educationale

Dezvoltarea educatiei, în sensul ei modem a fost legata de un numar de alte
transformari majore care au avut loc în secolul XIX. Una dintre acestea a fost
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:~zYoltarea scolIi. S-ar putea crede ca exista o cerere de educatie si ca scolile si
:.niversitatile au fost înfiintate pentru a o satisface. Dar nu ,asa au stat lucrurile.
Scolile au aparut, dupa cum a aratat Michel Foucault, ca parte a aparatului
J.dministratival statului. "Planul de studiu ascuns" se referea la disciplina si la controlul
J.supra copiilor.

O a doua influenta a fost dezvoltarea tiparului si instalarea "culturii cartii".
Distributia de masa a cartilor, ziarelor si a altor media tiparite a fost o trasatura
distinctiva a dezvoltarii societatii industrializate, la fel ca masinile si fabricile. Educatia
s-a dezvoltat pentru a asigura pricep eri le de a scrie, citi si socoti, care confereau
accesul la lumea mediilor tiparite. Nimic nu este mai caracteristic scolii decât cm1ea
scolara sau manualul scolar.

În opinia multora, toate acestea sunt menite sa se schimbe o data cu folosirea
crescânda a computerelor si a tehnologiilor multimedia în educatie. S-a sustinut ca
"aproximativ 70-80% din experimentele de telecomuncatii care au 10Cîntehnologiile
multimedia în curs de aparitie în lumea întreaga implica educatia sau cel putin au o
componenta educationala" (citat în Kenway si colab., 1995). Vor înlocui oare,
computerul, CD-ROM-ul si înregistrarea video, tot mai mult cartea scolara? Si vor
mai exista scolile într-o forma cât de cât asemanatoare cu cea de astazi atunci când
copiii îsi vor deschide computerul ca sa învete, mai curând decât sa stea în banca,
ascultându-l pe profesor?

© Tony Reeve si Steve Way în ziarul Independent.
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Se spune ca noile tehnologii nu doar ca vor îmbogati planul de studii existent, ci

îl vor submina si transforma. Caci tinerii de azi deja creSc într-o societate dependentE.
de media si de informatie si sunt mult mai familiari cu tehnologiile ei decât majoritatea
adultilor - inclusiv profesorii lor. Aceasta este generatia Nintendo, despre care
vorbeam în capitolul14.Unii vorbesc despre o "revolutie a clasei": aparitia "realitatii
virtuale desk-top" si sala de clasa fara pereti.

Pare neîndoielnic faptul ca tehnologiile multimedia îsi vor croi calea directa
catre educatie. Partidele politice si-au oferit sprijinul pentru aceasta în Marea Britanie.
la fel ca pretutindeni. Dar una dintre principalele forte determinante sunt afacerile:
scolile, Ca si familiile, sunt tintele marilor companii media. Piata computerelor
individuale din SUA, de exemplu, parea sa fi atins punctul de saturatie înainte de
comercializarea noilor forme de software educational, care i-a dat un nou avânt.
Companiile planuiesc de asemenea, sa foloseasca Internet-ul pentru a comercializa
programe educationale noi:

Avândcatintapopulatia activaadulta,lones InternationalUd. va stabiliun "colegiu
de afaceri în ciberspatiu", care va oferi o diploma de absolvire în comunicatii
comercialeprin Internet, televiziuneprin cablusi satelitsi video-casete.Taxaanuala
de scolarizarepentru ColegiulUniversitarInternationalvapomi de la 12.280$ USA
iar forma va fi similara cu cea a Universitatii de extindere mentala lones, unde
studentii comunica cu profesorii si cu colegii lorprin e-mail si îsi prezinta lucrarile
înmod electronic. "Universitatilejoaca rolulprincipalîn educatie,darexistamilioane
de potentiali studenti, însetati de cunostinte la care nu au acces", spune directorul
Glenn R lones (Kenwaysi colab., 1995,p.18).

La fel ca în multe alte domenii ale vietii sociale contemporane, pietele si tehnologiile
informationale exercita influente majore asupra schimbarii educationale. Reformele
sistemului scolar britanic introduse de guvernele conservatoare, de exemplu, au fost

influentate de presiunile financiare restrictive a{e globalizarii. Comercializarea si
marketizarea educatiei reflecta de asemenea, astfel de presiuni. Scolile sunt în curs de
"retehnologizare", cam în acelasi mod ca si corporatiile de afaceri.

Multi dintre partenerii care vor patrunde în domeniul educatiei vor fi probabil
organizatii, ale caror relatii cu învatamântul erau înainte marginale sau inexistente.
Printre acestea se numara companii de transmisiuni prin cablu, firme de software,
grupuri de telecomunicatii, producatori de filIne si fumizori de echipamente. Acestea
nu-si vor limita influenta doar la scoli si universitati. Deja ele formeaza o parte din
ceea ce se numeste "edu-tairiment" - un fel de industrie paralela a educatiei, legata
de industria de software în general, de muzee, rezervatii stiintifice si zone memoriale.

Este deocamdata o întrebare deschisa daca noile tehnologii vor avea implicatiile
radicale asupra educatiei pe care le preconizeaza unii. Criticii au aratat ca, chiar
daca au consecinte majore, acestea pot avea ca efect adâncirea inegalitatilor
educationale. Saracia informationala s-ar putea adauga lipsurilor materiale care
au de obicei un efect atât de important asupra învatamântului. Momentan, sala de
clasa fara pereti pare destul de îndepartata. Între timp, multe scoli si universitati
sufera de lipsa de fonduri si de ignoranta din partea celorlalti.
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o Educatia, în forma ei moderna, implicând instructia elevilor într-un cadru scolar
special construit, a aparut o data cu raspândire a materialelor tiparite si a nivelelor
mai ridicate de alfabetizare. Cunostintele puteau fi retinute, reproduse si
consumate de mai multi oameni si în mai multe locuri. O data cu industrializarea,, .

munca a devenit tot mai specializata, iar cunostintele au început sa fie acumulate
în moduri mai curând abstracte decât practice - priceperea de a citi, de a scrie
si a socoti.

8 Expansiunea educatiei în secolul XX a fost strâns legata de perceperea nevoii
de a dispune de o forta de munca alfabetizata si disciplinata. Desi reformatorii
au conceput folosirea educatiei tuturor ca un mijloc de a reduce inegalitatile,
impactul ei în acest sens este foarte limitat. Educatia tinde sa exprime si sa
reafirme inegalitatile inexistente în mai mare masura decât actioneaza pentru a
le schimba.

8 Ca urmare a Legii Educatiei din 1944, toti copiii au avut acces la învatamântul
gimnazial gratuit în Marea Britanie, iar vârsta de absolvire a scolii s-a ridicat la
15 ani. Totusi, scolile "publice" cu taxa au continuat sa ocupe un loc privilegiat
si sa joace un rol esential în societate. Educatia secundara de stat s-a împartit
între scolile elementare, scoli secundare si un numar limitat de scoli tehnice.
Examenul" 11+" a devenit modalitatea de a separa elevii din diferitele tipuri de
scoli de stat dupa capacitatea fiecaruia.

o În anii ' 60 a fost introdus sistemul de educatie gimnaziala generala. Examenul
,,11+" a fost desfiintat, o data cu majoritatea gimnaziilor teoretice si a celor
profesionale. În ultimii ani, sistemul de învatamânt general a suferit numeroase
contestatii. Criticii sai considera ca scolile din acest sistem nu au atins standardele
educationale la care sperau initiatorii lor.

o Organizarea si predarea în scoli au tins sa sustina inegalitatile de gen. Regulile
care impun o anumita tinuta pentru fete si baieti Încurajeaza tipizarea sexuala,
la fel ca si textele care contin imagini stabilite dupa genuri. Dovezile
demonstreaza ca profesorii trateaza diferit fetele si baietii si ca anumite materii
sunt considerate a fi mai potrivite pentru fete decât pentru baieti si invers. În
învatamântul superior exista deocamdata mai putine femei în rândurile studentilor
si profesorilor, iar aceasta situatie nu pare sa se schimbe, daca nu se vor schimba
si ceilalti factori.

o Diferitele teorii sociologice au avut un anumit impact asupra interpretarii educatiei
si a învatamântului. Conform teoriei lui Bemstein, copiii care au asimilat coduri
elaborate de vorbire sunt mai capabili sa raspunda cerintelor educatiei scolare
formale decât cei limitati la coduri restrictive. Testele de inteligenta, cum ar fi
testele QI, se bazeaza pe conceptia standardizata despre capacitatile si
priceperile "folositoare"; ele au o determinare strict culturala, fiind de aceea
limitate în aplicare.
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8Planul de studii formal este doar o parte dintr-un proces general de reproductie
culturala, influentat de multe aspecte informale ale învatarii, educatiei si cadrului
scolar. "Planul de studii ascuns" joaca un rol important în reproductia culturala.

o Deoarece inteligenta este greu de definit, au existat numeroase controverse în

legatura cu acest subiect. Unii sustin ca genele sunt cele care determtna QI-ul
fiecaruia; altii cred ca este determinata de influentele sociale. Dovezile par sa
îndrepte atentia în favoarea celor care sustin influentele sociale si culturale. O
controversa serioasa despre QI s-a iscat ca urmare a aparitiei cartii The Bell
Curve. În carte se sustine ca rasele difera si dupa nivelul mediu al inteligentei
mostenite. Criticii resping în totalitate aceasta teza.

@) David Goleman a sustinut importanta inteligentei emotionale, care se refera la
modul în care îsi stapânesc oamenii emotiile si la capacitatea lor de a se întelege
cu ceilalti. El sugereaza ca inteligenta emotionala ar putea fi cel putin la fel de
importanta ca si QI -ul în determinarea gradului de succes pe care indivizii îl vor
obtine în activitatea lor.

4!i>Educatia si învatamântul pot fi substantial modificate de impactul tehnologiilor
informationale - computerele si multimedia. E posibil ca scoala însasi sa devina
mai putin importanta, deoarece elevii vor putea învata prin intennediul tenninalelor
de computer de acasa.
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La lumina zilei si în întunericul noptii, Domnul nu te-a parasit si nu te-a renegat.
Viata de apoi e mai plina de recompense decât cea de-acum. Vei fi rasplatit prin ceea
ce Domnul îti va da. Nu te-a gasit El oare singur pe lume si ti-a datun adapost? Nu
ti-a descoperit El oare greselile si te-a îndreptat spre calea cea dreapta? Nu te-a
gasit El oare sarac si te-a îmbogatit? De aceea nu face rau celui orfan si nu alunga
pe cel sarman.
Ci lauda bunatatea Domnului tau.

Acest pasaj din Scriptura ne ofera o perspectiva edificatoare asupra influentei
pe care o exercita religia asupra vietii oamenilor, de mii de ani încoace. Dumnezeu

se îngrijeste de fiecare dintre noi, afirma Scriptura, înconjurându-ne cu dragoste si
mângâiere, hrana si adapost. Urmându-l pe Dumnezeu si crezând în sfintenia Sa, ne
asiguram rasplata pentru viata de apoi.

:> Nu toate religiile, asa cum vom vedea mai departe în acest capitol, împartasesc
aceleasi credinte, dar într-o forma sau alta, religia se gaseste în toate societatile
umane cunoscute. Primele societati consemnate, despre care detinem dovezi doar
prin intermediul ramasitelor arheologice, prezinta semne c1are ale simbolurilor si

ceremonialurilor religioase. În decursul istoriei ulterioare, RELIGIA a continuat sa
fie o latura centrala a existentei umane, inf1uentând felul în care percepem si
reactionam fata de mediul în care traim.

Capitolul din Scriptura de mai sus prezinta religia ca fiind o sursa de consolare
si ajutor. Dar religia a constituit adesea cauza unor puternice lupte si conflicte sociale.
Sa ne oprim asupra sfaturilor si a implicatiilor sentimentale continute în urmatoarea
asertiune din scripturi:

Fie ca dragostea pentru fratii nostri sa semene caldura afectiunii reciproce. Dati-i
aproapelui vostru loc de cinste.
Cu neostoita energie si ardoare a spiritului slujiti-l pe Domnul.
Speranta sa va pastreze veselia; la necaz nu dati înapoi; nu încetati sa va rugati.
Aduceti-va obolul la nevoile robilor lui Dumnezeu si fiti primitori.
Rugati~va pentru mântuirea celor ce va nedreptatesc si nu-i blestemati 
binecuvântari si nu blesteme ...
Pe cât sta în putinta voastra, traiti în pace cu toata lumea.

Ca si în primul text, aceste cuvinte transmit un sentiment de dragoste universala si

de bunatate a lui Dumnezeu. E greu de imaginat ca acei credinciosi care au urmat
învataturile primei dintre aceste Scripturi nu ar simpatiza cu sentimentele din cea de-a
doua. Totusi, secole de-a rândul, aceste doua grupuri de credinciosi au ajuns adesea
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:1 conflicte sângeroase. În realitate, primul citat este din Coran, cartea sfânta a
Islfu'11ului.Al doilea provine din Noul Testament al Bibliei crestine. Islamismul si
~restinismul se suprapun la origini si recunosc multi profeti comuni. Dar fiecare îl
::-espingepe Dumnezeul celuilalt si îi priveste pe cei care urmeaza cealalta religie 
sau orice alta religie - ca pe proscrisi.

Între secolele XI si XIII, armatele europene au invadat unele parti din Orientul
)fijlociu cu scopul de a recâstiga pentru crestinism Pamântul Sfânt de la musulmani
lurmasii Islamului). Aceste razboaie, pe care crestinii le-au numit "cruciade", au
fost dintre cele mai sângeroase care s-au purtat vreodata, cu toate ca ele au fost
purtate în numele lui Dumnezeu si al lui Allah. Mii de oameni au fost macelariti, iar
armatele crestine si islamice au comis atrocitati în aceeasi masura în decursul a 200
de ani. Europenii au cucerit suprafete mari de pamânt si orase importante, printre
care Ierusalimul, în timpul primei cruciade, iar dupa terminarea celei de-a noua, în
1272, musulmanii au recâstigat toata Tara Sfânta.

Sfântul Bemard, abate într-omaremânastire din Clairvaux, în Franta, a fost

unul dintre cei mai ferventi sustinatori ai cruciade lor. "Binecuvântati sa fie martirii,
care mor în lupta!", scria el. "Bucura-te, viteazule învingator, daca traiesti si cuceresti
în numele Domnului, bucura-te si simte-te glorios daca vei muri si I te Vei alatura!"
(Koenigsburger, 1987).

Cum de poate avea religia un impact atât de puternic asupra vietii oamenilor,
încât sa fie pregatiti sa se sacrifice neconditionat pentru idealurile ei? De ce a fost
religia o trasatura atât de persistenta a societatilor omenesti? În ce conditii uneste
religia comunitatile si în ce conditii le divide? Acestea sunt câteva întrebari la care
vom încerca sa raspundem în acest capitol. Pentru aceasta, vatrebui sa aflam mai
întâi ce este religia de fapt' si sa ne oprim asupra câtorva dintre formele pe care le
îmbraca credintele si practicile religioase. Vom lua de asemenea, în considerare
principalele teorii ale religiei si vom analiza diferite tipuri de organizatii religioase
care pot fi distinse. În final ne vom ocupa de destinul religiei în lumea moderna;
deoarece multi observatori au constatat ca, o data cu dezvoltarea stiintei si a industriei
moderne, religia nu mai este azi o forta la fel de primordiala în viata sociala decât era
mai înaintea epocii moderne.

Studiul religiei este o întreprindere captivanta, care solicita În mod special
imaginatia sociologica. Analizând practicile religioase, va trebui sa tinem seama de
numeroase si diferite credinte si ritualuri, ce se gasesc în variatele culturi umane.
Putem lua în considerare idealurile umane care inspira credinciosilor convingeri
profunde, privindu-le totodata cu detasare. Trebuie sa confruntam ideile care cauta
eternul, recunoscând în acelasi timp ca gruparile religioase promoveaza si teluri
pamântene - cum ar fi dobândirea de bunuri sau marirea adeptilor. E necesar sa
recunoastem diversitate a credintelor religioase si a modurilor de conduita, dar si sa
patrundem în sfera religiei ca fenomen de masa.
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DEFINIREA RELIGIEI

Diversitatea credintelor si a organizatiilor religioase este atât de imensa astfel încât
oamenii de stiinta au întâmpinat mari dificultati pentru a ajunge la o definitie unanim
acceptata a religiei. În Occident, majoritatea oamenilor identifica religia cu crestinismul

credinta în Fiinta Suprema, care ne porunceste sa ne comportatn într-o maniera
morala si ne promite viata de apoi. Dar cu siguranta nu putem defini religia în general,
în acesti termeni. Aceste credinte, ca si multe alte aspecte ale crestinismului, lipsesc
din majoritatea religiilor lumii.

Ce nu este religia

Pentru a depasi capcanele gândirii religioase influentate de cultura, cel mai bine
probabil, este sa începem prin a spune ce nu este religia, considerata în termeni

genera.li. În primul rând, religia nu trebuie identificata cu monoteismul (credinta
într-un singur zeu). Majoritatea religiilor se refera la mai multe zeitati. Chiar si în
unele versiuni ale crestinismului, exista mai multe figuri considerate sacre: Dumnezeu,
Iisus, Fecioara Maria, Sfântul Duh, îngerii si sfmtii. În unele religii zeii nu exista.

În al doilea rând, religia nu trebuie identificata cu prescriptiile morale care
reglementeaza comportamentul credinciosilor - cum ar fi poruncile pe care Moise
se presupune ca le-a primit de la Dumnezeu. Ideea ca zeii se intereseaza de felul în
care ne comportam pe acest pamânt este straina multor religii. Pentru grecii antici,
de exemplu, zeii erau total indiferenti fata de activitatile oamenilor.

În al treilea rând, religia nu se preocupa cu precadere sa explice de ce lumea

a ajuns sa.fie a$a cum arata acum. În crestinism, mitul lui Adam si al Evei semnifica
originea existentei omului, iar multe religii au mituri ale originii de acest fel; dar în
egala masura în altele lipsesc.

În al patrulea rând, religia nu poate fi identificata cu supranaturalul, implicând
intrinsec credinta într-un univers "de dincolo de simturi". Confucianismul, de exemplu.
se preocupa de acceptarea armoniei naturale a lumii, nu de descoperirea de adevaruri
ascunse "dincolo" de ea.

Ce este religia

~ Caracteristicile pe care toate religiile par sa le împartaseasca sunt urmatoarele.
Religiile implica un set de simboluri care invoca sentimente de respect sau de
groaza si sunt legate de RITUALURI sau ceremonialuri (cum ar fi serviciul religios)
la care ia parte comunitatea de credinciosi. Fiecare dintre aceste elemente are
nevoie de o oarecare elaborare. Daca credinte le unei religii implica zei, exista practic
totdeauna fiinte sau obiecte care inspira sentimente de groaza sau uimire. În unele
religii, de exemplu, oamenii cred si se înclina în fata unei "forte divine", mai curând
decât în fata unor zei personificati. În alte religii, exista figuri care nu sunt zei, dar pe
care oamenii îi venereaza - cum ar fi Buddha sau Confucius.
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Ritualurile asociate cu religia sunt foarte diverse. Actele rituale pot include
rugaciunile, cântecele, psalmodierea, consumul anumitor feluri de mâncare - sau

retinerea de la consumul altora -, postul în anumite zile etc. Întrucât actele rituale
sunt orientate catre simbolurile religioase, ele sunt percepute adesea ca fiind complet

distincte fata de obiceiurile si gesturile din viata obisnuita. Aprinderea unei lumânari
în onoarea unui zeu sau pentru a-l îmbuna difera cu totul ca semnificatie de aceleasi
gesturi facute pentru a asigura lumina. Ritualurile religioase sunt îndeplinite adesea
de indivizi în conditii de izolare, dar toate religiile implica de asemenea, ceremonialuri
practicateîn colectiv de catre credinciosi. Ceremonialurile obisnuite au loc în mod
normal în locuri speciale - biserici, temple sau alte locuri de ceremonie.

Existenta ceremonialului colectiv este privita de obicei de catre sociologi ca
unul dintre principalii factori care disting religia de magie, desi liniile de demarcatie
nu sunt clar delimitate. Magia reprezinta influentarea evenimentelor prin folosirea
unor potiuni, descântece sau practici rituale. Este practicata în general în mod indi
vidual si mai rar de catre o comunitate de credinciosi. Oamenii prefera adesea sa
recurga la magie în situatii disperate sau când se afla în pericol. Astfel, studiul devenit
clasic al lui Bronislaw Malinowski despre Insulele Trobriand din Oceanul Pacific
descrie o varietate de rituri magice desfasurate înaintea oricarei calatorii primejdioase
în canoe (Malinowski, 1982). Insularii omit asemenea rituri atunci când merg pur si
simplu la pescuit pe apele sigure si linistite ale lagunei locale.

Desi practicile magice au disparut în buna parte din societatile modeme, în situatii
de pericol superstitiile magice sunt înca obisnuite. Multi oameni care au ocupatii
periculoase sau în care norocul poate determina în mod hotarâtor performanta - cum
ar fi minerii, pescuitorii de perle sau sportivii - se complac în mici ritualuri
superstitioase cum ar fi purtatul unor anumite obiecte (aducatoare de noroc) în
momentele de stres. Un alt exemplu poate fi un jucator de tenis care insista sa
poarte un anumit inel în timpul meciurilor importante. Credintele astrologice, care au

fost mostenite de la societatile premodeme din ideile magice, înca îsi impun
continuarea, desi pentru majoritatea oamenilor acestea nu prezinta importanta.

TIPURI DE RELIGII

În societatile traditionale, religia joaca de obicei un rol esential în viata sociala.
Simbolurile si ritualurile religioase sunt adesea integrate în cultura materiala si artistica
a societatii respective - muzica, pictura sau sculptura, dans, legende si literatura. În
culturile mai mici nu exista preoti de profesie, ci doar anumiti indivizi care se
specializeaza în cunostintele legate de practicile religioase (si adesea magice). Desi
exista numeroase feluri de asemenea specialisti, unul dintre tipurile comune este
samanul (cuvânt care provine de la indienii nord-americani). Samanul este un individ
despre care se crede ca este capabil sa influenteze spiritele sau fortele nenaturale
prin mijloace rituale. Totusi, uneori samanii sunt mai curând magicieni decât lideri
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---------------
religiosi, fiind adesea consultati de persoanele nemultumite de ceea ce li se ofera 1::.

cadrullitualurilor religioase ale comunitatii.

Totemism si animism

Doua forme ale religiei întâlnite frecvent în culturi re~trânse sunt totemismuJ
si animismul Cuvântul "totem" a aparut în rândul triburilor de indieni nord-americaL
dar a fost folosit pe larg pentru a se referi la animale sau plante despre care se erec;;
ca detin puteri supranaturale. De obicei, fiecare grup înrudit sau clan din cadrul un~:
societati are totemul ei particular, cu care sunt asociate diferite activitati ritual;;
Credintele toter;nice pot parea straine celor care traiesc în societati industrializate, ~:
în contexte relativ restrânse, simboluri similare cu cele din totemism sunt familiare 
ca atunci când o echipa de sportivi are un animal sau o planta drept emblen:2
Mascotele pot reprezenta totemuri.

Animismul reprezinta credinta în spirite sau fantome, despre care se crede c~
populeaza aceeasi lume ca si fiintele umane. Asemenea spirite pot fi concepute c::
fiind benigne sau rauvoitoare si pot influenta comportamentul uman în multe privini~
În unele culturi, de exemplu, se crede ca spiritele sunt cele care cauzeaza bolile sa ...

nebunia si ca pot de asemenea, poseda sau pune stapânire pe indivizi în asa fel îrJ::~:
sa le poata controla comportamentu1.Credintele animiste nu se limiteaza la cul1:l1r2~
mici, ci se gasesc în oarecare masura în multe alte cadre religioase. În Europ;
medievala, cei despre care se credea ca sunt posedati de duhurile rele erau adest::.
catalogati drept vrajitori.

Societatile mici, aparent "simple", au adesea sisteme complexe de credirr:.:
religioase. Totemismul si animismul sunt mai comune în rândul societatilor mici do:i:
printre cele mari, dar unele societati mici pot avea religii mult mai complexe. MembL
tribului Nuer din Sudan, de exemplu, descrisi de E.E. Evans-Pritchard, au un se:
elaborat de idei teologice, centrat în jurul unui "zeu de sus" sau "spirit ceres.c...
(Evans-Pritchard, 1956). Religiile CaI'eînclina catre monoteism se regasesc torq:
destul de rar în rândul culturilor traditionale mici. Majoritatea sunt politeiste
credinta lor implica existenta mai multor zei.

Iudaism, crestinism si islamism

Cele trei religii monoteiste cele mai influente din istoria lumii sunt iudaismk ..
crestinismul si islamismul. Toate trei au luat nastere în Orientul Mijlociu si fiec2:':
dintre ele au avut influente asupra celorlalte.

Iudaismul

Iudaismul este cea mai veche dintre cele trei religii, datând din preajma anul';.;:
1.000 î.Ch. Evreii timpurii erau nomazi, care traiau în vechiul Egipt si înjurul acestu.::::..
Profetiî lor-liderii lorreligiosi - si-au extras ideile, în parte; din credinte le religioiL;;";-
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~:'.:stente în regiune, de care s-au distantat prin credinta fata de un Dumnezeu unic
,~'::IOtputemic.Majoritatea vecinilor lor erau politeisti. Evreii credeau ca Dumnezeu
: ~~esupunere fata de anumite coduri morale stricte si insistau asupra dreptului lor
:.;;a detine adevarul, convinsi fiind ca aceste credinte reprezentau singura religie

:.:'eyarata (Zeitlin, 1984, 1988).
Pâna la crearea Israeluhii, nu mult dupa terminarea celui de-al doilea razboi

:::::mdial,nu exista nici un stat în care iudaismul sa fie religia oficiala. Comunitatile
~~.Teiestiau supravietuit în Europa, Africa de Nord si Asia, desi erau persecutate
::-ecvent, culminând cu uciderea a milioane de evrei de catre nazisti în lagarele de
::mcentrare în timpul razboiului.

Crestinismul

Multe elemente ale iudaismului au fost preluate si incorporate ca parte a
:~estinismului. Iisus a fost un evreu ortodox, iar crestinismul a început ca secta a
.:.daismului; nu s-a stabilit cu certitudine daca Iisus a vrut sa fondeze o religie distincta.

Jiscipolii Lui Îl considerau ca fiind la Mesia - cuvând evreiesc ce înseamna "Cel
:'115", iar echivalentul grecesc era "Christos" - Cel asteptat de catre evrei. Pavel, un
: etatean roman, care vorbea limba greaca, a fost principalul initiator al raspândirii
: restinismului, predicat pe larg în Asia Mica si în Grecia. Desi crestinii au fost la
~ceput aspru persecutati, în final împaratul Constantin a adoptat crestinismul ca
:digie oficiala a Imperiului roman. Crestinismul s-a raspândit, devenind o forta
~ominanta în cultura occidentala de-a lungul urmatoarelor doua mii de ani.

Astazi, crestinismul are un mare numar de adepti si este mai raspândit în lumea
~::.rgadecât orice alta religie. Peste 1.000 de milioane de oameni se considera crestini,
:'ar exista multe diferente în ceea ce priveste teologia si organizarea bisericii,
:,rincipale1e ramuri fiind romano-catolica, protestanta si ortodoxia rasariteana.

L"llamismul

Originile isl~mismului,astazi a doua religie din lume ca marime (vezi tabelul
16.1), se suprapun cu cele ale crestinismului. Islamismul deriva din învatamintele
~rofetului Mahomed din secolul VII î.Ch. Allah, singurul Dumnezeu al islamistilor,
,e crede ca domneste peste întreaga omenire si viata naturala. Stâlpii Islamului
,unt cele cinci porunci religioase esentiale ale musulmanilor (cum sunt numiti
:redinciosii islamisti). Primul este recitarea crezului islamic: "Allah este singurul
Dumnezeu, iar Mohamed este profetul Sau". Al doilea este spunerea unor rugaciuni
:ormale de cinci ori pe zi, precedate de spalarea ceremoniala. La aceste rugaciuni,
:redinciosii trebuie întotdeauna sa fie asezati cu fata spre orasul sfânt Mecca din
Arabia Saudita, indiferent cât de departe se afla de el.

Cel de-al treilea stâlp este respectarea Ramadan-ului, o luna de post, în timpul
careia nu se manânca si nu se bea nimic pâna la apusul soareluL Cel de-al patrulea
este darea de milostenii (bani pentru saraci) stabilita prin legea islamica, folosita
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adesea de stat ca un mod de colectare de impozite. Si în sfârsit, este cerinta ca
fiecare credincios sa faca, macar o data, un pelerinaj la Mecca.

Musulmanii cred ca Allah a vorbit prin intermediul primilor profeti - printre
care Moise si Iisus - înaintea lui Mohamed, ale carui învataturi exprima în luodul
cel mai direct vointa sa. Islamismul a devenit foarte raspândit, având aproape
1.000 de milioane de adepti în lumea întreaga. Majoritatea sunt concentrati îL
Africa de Nord si de Est, în Orientul Mijlociu si în Pakistan. (Pentru o scurt",
discutie asupra credintelor musulmane, vezi sectiunea despre revolutia islamic2.
de mai jos.)

'fabell~.;t"Populatiile religioase ale lumii 1993

Religie

crestini
romano-catolici

protestanti
ol1odocsi
anglicani
alti crestini

musulmani

fara religie

hindusi

budhisti

atei

religii populare chineze

religiinoi

religii tribale

sikhsi

evreI

altii

Religie

1,869,282,470
1,042,501 ,000

382,374,000
173,560,000
75,847,000

195,000,4 70

1,014,372,000

9] 2,874,000

751,360,000

334,002,000

242,852,000

140,956,000

123,765,000

99,736,000

19,853,000

18,] 53,000

49,280,000

Procentaj din total

33.5
18.7
6.9
3.1
1.4
3.5

18.2

16.4

13.5

6.0

4.3

2.5

2.2

1.8

0.4

0.3

1.0

Sursa: Statistica! Abstract ofthe United States, 1994, p. 885.

Religiile din Extremul Orient

Hinduismul

Exista contraste majore între iudaism, crestinism si islamism si religiile Extremu:..::
Orient. Cea mai veche dintre toate religiile înca importante în lumea actuala e5:~
hinduismul, ale carui credinte de baza dateaza de acum aproximativ 6.000 de ar'_.
Hinduismul este o religie politeista. Ea are o atât de mare diversitate interna, înci.:
unii oameni de stiinta au sugerat ca ar trebui sa fie privita ca un manunchi de relig:.

474



=-:-.:.dite,mai degraba decât ca o singura orientare religioasa; multe culturi locale si
-~::cticireligioase sunt legate între ele printr-o serie de credinte general respectate.

Majoritatea hindusilor accepta doctrina ciclului reincararii - credinta ca toate
c=.=-televii fac parte dintr-un proces etern al nasterii, mortii si renasterii. O a doua
-~satura esentiala este sistemul de caste, bazat pe credinta ca indivizii sunt de la

~.~~tereplasati într-o anumita pozitie sociala si ierarhie rituala, conforma cu natura
'-:tÎvitatilor lor din reîncarnarile anterioare. Pentru fiecare casta exista un set
:::erit de obligatii si de ritualuri, iar soarta cuiva în viata urmatoare depinde în buna
:-:rte de cât de constiincios sunt îndeplinite aceste îndatoriri. Hinduismul accepta
:-:.sibilitatea existentei a numeroase puncte de vedere religioase, fara sa faca o
~:stinctie clara între credinciosi si necredinciosi. Exista peste 750 de milioane de
.::.:.ndusi,practic toti locuind pe subcontinentul indian. Hinduismul nu încearca sa-i
: Jllverteasca pe altii sa devina adepti ai "adevaratei credinte", spre deosebire de
::-estinism si islamism.

Budhism, confucianism, taoism -

Religiile etice din Rasarit cuprind budhismul, confucianismitl si taoismul .
.-4..cestereligii nu au zei. Ele pun mai degraba accentul pe idealurile etice care îi leaga
;'c credinciosi, de coeziunea si unitate a universului.

Budhismul deriva din învatamintele lui Siddharta Gautama, Buddha (iluminatul),
care a fost un print hindus apartinând unui mic regat din sudul Nepalului în secolul
\1 î.Ch. Dupa Buddha, fiintele umane pot scapa de ciclul reîncarnarii prin renuntarea
la dorinte. Drumul catre mântuire consta într-o viata bazata pe autodisciplina si
:neditatie, departe de sarcinile vietii lumesti. Obiectivul suprem al budhismului este
atingerea perfectiunii spirituale absolute, Nirvana. Buddha a respins ritualul hindus
si autoritatea castelor. Ca si hinduismul, budismul tolereaza multe variatii locale,
inclusiv credinta în zeitati Iocale, fara sa insiste asupra unui punct de vedere unic.
Budhismul are astazi o influenta majora în mai multe state din Extremul Orient,
printre care Thailanda, Burma, Sri Lanka, China, Japonia si Coreea.

Confucianismul astat la baza culturii grupurilor conducatoare în China
traditionala. Confucius (forma latinizata a numelui K'ung Fu-tzu) a trait în secolul
VI î.Ch., în aceeasi perioada cu Buddha. Ca si Lao-tî, fondatorul taoismului, Confucius
era un învatat, nu un profet în maniera liderilor religiosi din Orientul Mijlociu.
Confucius nu este considerat de catre cei care-i urmeaza preceptele drept un zeu,
ci drept "omul cel mai întelept dintre oameni". Confucianismul încearca sa adapteze
viata oamenilor la armonia interioara a naturii, punând accent pe veneratia
stramosilor. Taoismul împartaseste principii similare, subliniind meditatia si non
violenta drept mijloace de a atinge o viata superioara. Desi unele elemente
supravietuiesc în credintele si practicile multor chinezi, confucianismul si taoismul
si-au pierdut mult din influenta lor în China ca urmare a opozitiei declarate a
guvernului.
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TEORII DESPRE RELIGIE

Abordarile sociologice ale religiei sunt înca puternic influentate de ideile celor
trei teoreticieni "clasici" ai sociologiei: Marx, Durkheim si Weber. Nici unul nu se
considera credincios si toti au subliniat ca semnificatia religiei se va diminua în
vremurile moderne. Fiecare considera ca religia este într-un sens fundamental doar
o iluzie. Sustinatorii diferitelor credinte ar putea fi pe deplin convinsi de valabilitatea

lor si a ritualurilor Ia care iau parte, dar însasi diversitatea religiilor si legatura lor
evidenta cu diferitele tipuri de societate - spuneau cei trei gânditori - fac aceste
convingeri în mod inevitabil neplauzibile. Un individ nascut într-o societate australiana
de vânatori si culegatori va avea convingeri religIoase cu totul diferite fata de cele
ale unuia nascut în sistemul de caste din India sau apartinând bisericii catolice a
Europei medievale.

Marx si religia

În ciuda influentei lui asupra acestui subiect, Karl Marx nu a studiat niciodata
religia îndeaproape. Ideile lui derivau mai ales din scrierile mai multor autori teolo gi

sau filosofi de la începutul secolului XIX. Unul dintre acestia era Ludwig Feuerbach.
care a scris o lucrare celebra, intitulata Esenta crestinismului (Feuerbach, 1957 
publicata pentm prima data în 1841). Dupa Feuerbach, religiile constau din idei si

valori produse de oameni în decursul dezvoltarii ior culturale, dar proiectate în mod
eronat asupra unor forte divine sau a zeilor. Deoarece oamenii nu-si înteleg pe
deplin propria lor istorie, ei tind sa atribuie valorile si normele ·create social unor
activitati ale zeilor. Astfel, povestea celor zece porunci datede Dumnezeu lui Moise
este o versiune mitica a precepteIor morale care guverneaza viata credinciosilor
evrei si crestini.

Câta vreme nu întelegem natura simbolurilor religioase pe care noi însine le-ar:::
creat, sustine Feuerbach, suntem condamnati sa fim prizonierii unor forte ale istorie:
pe care nu le putem controla. Feuerbach foloseste termenul alienare pentru a se
referila stabilirea existentei unor zei sau forte divine din afara lumii fiintelor umane.
Valorile si ideile create de umanitate devin considerate ca fiind un produs al unor
fiinte straine sau separate - forte religioase sau zei. Daca efectele alienarii au fos:
în trecut negative, întelegerea religiei ca alienare, dupa Feuerbach, promite mar.
sperante pentru viitor. O data ce oamenii realizeaza ca valorile proiectate asupr2
religiei sunt în realitate ale lor însisi, acele valori devin capabile de a fi realizate pe
acest pamânt, mai curând, decât sa fie amânate pentru viata de apoi. Puterile pe

care se crede în crestinism ca le poseda Dumnezeu, p~t fi apropriate de catre fiintele
umane însele. Crestinii cred ca, în timp ce Dumnezeu este atotputernic si atoateiubitor.
oamenii însisi sunt imperfecti si pacatosi. Totusi, Feuerbach credea ca potentialul de
dragoste si bunatate, ca si puterea de a ne controla propriile vieti, sunt prezente ÎI:

institutiile sociale umane si pot fi facute sa rodeasca o data ce le-am înteles adevarat2
natura.
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Marx accepta opinia conform careia, religia reprezinta autoalienarea. Se crede
.o:::eseaca Marx nu a acordat importanta religiei, dar aceasta este departe de a fi
.o:::evarat.Religia, scrie el, este "inima unei lumi fara inima", un refugiu din fata
~'.:TItatiirealitatii zilnice. Dupa parerea lui Marx, religia în forma ei traditionala trebuie
02 dispara si Va disparea; dar aceasta se va întâmpla pentru ca valorile pozitive
::truchipate în religie pot deveni idealuri care sa conduca la îmbunatatirea soartei
':"l1anitatii în aceasta lume, nu fiindca aceste idealuri si valori ar fi eronate. Nu
:=-ebuiesa ne temem de zeii pe care noi însine i-am creat, ci sa încetam sa-i mai
:.::zestram cu valori pe care le putem realiza noi însine.

Marx declara, într-o celebra fraza, ca religia a fost "opiul popoarelor". Religia
::romite fericire si rasplata în viata de apoi, predicând acceptarea resemnata a
:onditiilor existente din aceasta viata. Atentia este astfel distrasa de la inegalitatile si
::ledreptatile din aceasta lume prin promisiunea a ceea ce va fi în viata de apoi.
::\.eligiaare un element puternic ideologic: credintele si valorile religioase ofera adesea
.ustificari ale inegalitatilor de avere si putere. De exemplu, învatatura ca "cei saraci
:u duhul vor mosteni pamântul", sugereaza o atitudine de umilinta si de supunere la
)pnmare.

Durkheim si ritualul religios

Spre deosebire de Marx, Emile Durkheim si-a petrecut o mare parte din c.ariera
sa studiind religia, concentrându-se în particular asupra religiei la scara redusa, în
societatile traditionale. Lucrarea lui Durkheim, Formele elementare ale vietii
;'eligioase, publicata pentru prima data în 1912, este probabil singurul studiu cu
influenta în sociologia religiilor (Durkheim 1976). Durkheim nu leaga religia în primul
rând de inegalitatile sociale sau de putere, ci de natura generala a institutiilor unei
societati. El îsi bazeaza lucrarea pe studiul totemismului, asa cum este practicat de
societatile de aborigeni australieni, sustinând ca totemismul reprezinta religia în forma
ei cea mai elementara sau "simpla" - de unde si titlul cartii.

Un totem, asa cum s-a mentionat, era la origine un animal sau o planta, considerate
ca având o semnificatie simbolica deosebita pentru un grup anume. Este un obiect
sacru, venerat si înconjurat de diferite practici rituale. Durkheim defineste religia în
termenii unei distinctii între sacru si profan. Obiectele sacre si simbolurile, sustine el,
sunt tratate ca fiind aparte de aspectele de rutina ale existentei - domeniul profanului.
Mâncatul animalului sau a plantei totemice, cu exceptia ocaziilor ceremoniale speciale,
este de regula interzisa, iar ca obiect sacru totemul se crede ca detine proprietati
divine, care îl separa complet de alte animale care pot fi vânate sau recolte care pot
fi adunate si consumate.

De ce este totemul sacru? Dupa parerea lui Durkheim, este sacru deoarece
este simbolul grupului însusi; reprezinta valorile centrale ale respectivului grup sau a

comunitatii. Veneratia pe care oamenii o resimt fala de totem deriva ge fapt din
respectul pe care îl acorda valorilor sociale de baza. In religie, obiectul adorarii este
de fapt, societatea însasi.
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Durkheim subliniaza cu tarie faptul ca, religiile nu sunt niciodata doar o problem2:
de credinta. Toate religiile implica cu regularitate activitati ceremoniale si rituale, ÎI:.

care un grup de credinciosi se strâng laolalta. În cadrul ceremonialurilor colective Se
afirma si se întareste un sentiment de solidaritate de grup. Ceremonialurile au menire::

de a-i scoate pe indivizi din preocuparile vietii sociale profa~e, ducându-i în sfere
mai elevate,unde se simt în contact cu forte superioare. Aceste forte superioare.
atribuite totemurilor, influentelor divine sau zeilor, sunt în realitate expresia influente~
colectivitatii asupra individului.

În opinia lui Durkheim, ceremonia si ritualul sunt esentiale pentru legaturile care
se formeaza între membrii grupului. De aceea ele se gasesc nu doar în situatii obisnuite
de adorare, ci si în situatii diferite de criza din viata, atunci când omul trece priL
experienta sociala a unor transformari majore, ca de exemplu nasterea, casatori::
sau moartea. Practic în toate societatile, în asemenea ocazii se respecta procedurile
rituale si ceremoniale. Durkheim demonstreaza ca ceremoniile colective reafirm2:
solidaritatea de grup, în momentele când oamenii sunt nevoiti sa se adapteze uno::
schimbari majore care intervin în viata lor. Ritualurile funerare demonstreaza de
exemplu, ca valorile grupului supravietuiesc trecerii prin viata a indivizilor, asigurânc.
astfel oamenilor sarmani un mod de adaptare la circumstantele modificate. Doliu! m.:
este expresia spontana a durerii -sau, cel putin, este asa doar pentru cei afectaT:
personal de moartea cuiva. Doliul reprezinta o datorie impusa de grup.

În culturile traditionale mici, sustine Durkheim, aproape toate aspectele viet~:
sunt patrunse de religie. Ceremonialurile religioase creeaza idei noi si categorii ce
gândire si reafIrma valorile existente. Religia nu este doar o serie de sentimente s:

activitati; în realitate ea conditioneaza modurile de gândire ale indivizilor din culturile
traditionale. Chiar si cele mai elementare categorii ale gândirii, inclusiv felul în care
sunt concepute spatiul si timpul, au fost mai întâi formulate în termeni religiosi
Conceptul de "timp", de exemplu, a derivat, la origine, din numararea intervalele:
dintre ceremonialele religioase.

Previziunile lui Durkheim legate de schimbarea religioasa

O data cu dezvoltarea societatilor modeme, crede Durkheim, influenta religiei
scade. Gândirea stiintifica înlocuieste tot mai mult explicatiile religioase, iar activitatilo::
rituale si ceremoniale le ramâne sa ocupe doar o mica parte din viata indivizilor
Durkheim este de acord cu Marx ca religia traditionala -adica acea religie care
implica forte divine sau zei - este pe cale de disparitie. "Vechii zei, au murit" scrie
Durkheim, Totusi el spune ca într-un anumit sens, într-o forma modificata, religia
probabil ca va continua sa existe. Chiar si coeziunea societatilor modeme depinde
de ritualuri care le reafirma valorile; ne putem astepta ca noile activitati ceremoniale
în curs de aparitie sa le înlocuiasca pe cele vechi. Durkheim nu precizeaza care po:
fi acestea, dar probabil ca s-a gândit la celebrarea valorilor umaniste si politice, cum
ar fi libertatea, egalitatea si cooperarea sociala.
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S-ar putea afirma ca majoritatea statelor industrializate si-au croit în fapt religii
::'\-ile (Bellah, 1970). În Marea Britanie, simboluri ca steagul, cântece precum Land
_-c'Hope and Glory si ritualuri cum sunt încoronarile, actioneaza toate în sensul
~eafirmarii "modului britanic de viata". Ramâne discutabil daca putem demonstra ca
-.orbim depre "religie" în aceste împrejurari; aceste simboluri si practici coexista cu
~digiile traditionale. Dar nu se poate nega faptul ca simbolurile si ritualurile civile se
:'csfasoara dupa mecanisme similare cu cele descoperite în formele traditionale ale
::-digiei.

Weber si religiile lumii

Durkheim îsi bazeaza argumentele pe un numar restrâns de exemple, chiar
:iaca sustine ca ideile lui se aplica religiei, în general. Prin contrast, Max Weber a
:ntreprins un studiu masiv al religiilor din lumea întreaga. Nici un om de stiinta înaintea
3a sau de atunci încoace nu s-a !hai angajat la o sarcina de o asemenea anvergura.
El si-a concentrat atentia cu precadere asupra aceea ce a numit religiile lumii 
:ele care au atras mari mase de credinciosi si au influentat în mod decisiv cursul
:storiei globale. A lacut studii detaliate despre hinduism, budhism, taoism si iudaismul
:mtic (Weber, 1951, 1952, 1958, 1963), iar în lucrarea The Protestant Ethic and the
Spirit o/Capitalism (1976; publicata pentru prima data în 1904-1905), cât si în alte
parti, a scris pe larg despre impactul crestinismului asupra istoriei Occidentului.
Totusi, el nu a reusit sa termine studiul despre islamism, pe care-1 proiectase.

Scrierile lui Weber despre religie difera de cele ale lui Durkheim prin concentrarea
asupra legaturii dintre religie si schimbarea sociala, fapt caruia Durkheim i-a acordat
'J mai mica atentie. Acestea se afla în contrast si cu lucrarile lui Marx, deoarece
Weber sustine ca religia nu este în mod necesar o forta conservatoare; dimpotriva,
miscarile de inspiratie religioasa au determinat adesea transformari sociale importante.
Astfel protestantismul - si în mod special.purîtanismul- a fost sursa perspectivei
capitaliste descoperite de Occidentul modern. Primii antreprenori erau mai cu seama
calvinisti. Propensiunea lor spre succes, care a cOl1otribuitla initierea dezvoltarii
economice a Occidentului, a fost determinata la origini de dorinta de a-l sluji pe
Dwnnezeu. Succesul material reprezenta pentru ei un semn de natura dumnezeiasca .

. Weber si-a conceput cercetarile legate de religiile lumii ca.pe un singur proiect.
Discutiile sale despre impactul protestantismului asupra dezvoltarii Occidentului sunt
o parte dintr-o încercare mai cuprinzatoare de a întelege influenta religiei în viata
sociala si economica a diferitelor culturi. Analizând religiile orientale, Weber conchide
ca ele au ridicat bariere de netrecut în calea dezvoltarii capitalismului industrial, asa
cum a evoluat acesta în Occident. Aceasta nu s-a întâmplat deoarece civilizatiile
ne-occidentale erau înapoiate; pur si simplu, ele au acceptat valori diferite de cele
care au devenit predominante în Europa.

În China si India traditionale, arata Weber, s-a manifestat în unele perioade o
dezvoltare semnificativa a comertului, a manufacturi lor si a urbanismului, dar acestea
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nu au generat trasaturile majore ale s{:himbarii sociale implicate în aparitia
. capitalismului industrial din Occident. Religia a avut o influenta deosebita în inhibarea
unor asemenea schimbari. De exemplu, hinduismul este ceea ce Weber numeste o
religie "a lumii celeilalte". Cu alte cuvinte, cele mai înalte valori ale sale subliniaza
evadarea din truda lumii materiale catre un plan superior al existentei spirituale.
Sentimentele religioase si motivatiile produse de hinduism nu se focalizeaza pe
controlarea si modelarea lumii materiale. Dimpotriva, hinduismul considera realitatea
materiala ca pe un vaI care ascunde adevaratele preocupari catre care omenirea ar
trebui sa se oriimteze. Confucianismul a actionat de asemenea, pentru a îndeparta

. eforturile de la dezvoltarea economica, asa cum era ea înteleasa în Occident, punând
accentul mai degraba pe armonia cu lumea decât sa promoveze o stapânire activa a
acesteia. Desi China a fost multa vreme cea mai puternica si cea mai dezvoltata
civilizatie din lume, din punct de vedere cultural, valorile ei religioase dominante au
actionat ca o frâna împotriva.angajarii pe calea dezvoltarii economice.

Weber priveste crestinismul ca pe o religie salvatoare, care implica ideea ca
fiintele umane pot fi "salvate" daca adopta credintele unei religii si urmeaza preceptele

ei morale. Notiunile de pacat si de absolvire de acesta prin gratia divina sunt importante
în acest sens. Ele genereaza o tensiune si un dinamism emotional, absente în mod
esential din religiile orientale. Religiile salvatoare au un aspect "revolutionar". În
timp ce religiile Orientului cultiva o atitudine de pasivitate a credinciosului fata de
ordinea existenta, crestinismul implica o lupta constanta împotriva pacatului, astfel
ca poate stimula revolta împotriva ordinii existente a lucrurilor. Apar lideri religiosi 
precUm Iisus -, care reinterpreteaza doctrmeie existente astfel încât sa conteste
structurile de putere existente.

Evaluare

Marx, Durkheim si. Weber identifica fiecare unele, caracteristici generale
importante ale religiei, iar în unele privinte opiniile lor sunt complementare. Marx are
dreptate când sustine ca religia are adesea implicatii ideologice, care servesc pentru a
justifica interesele grupurilor conducatoare pe seama celorlalte: exista nenumarate
astfel de exemple în istorie. Sa luam influenta crestinismului asupra efortului
colonialistilor europeni de a subjuga alte culturi. Misonarii care au încercat sa
converteasca popoarele "pagâne'.' la credinta crestina erau fara îndoiala sinceri, totusi
efectul învataturilor lor a fost acela de a contribui la distrugerea culturilor traditionale si

la impunerea dominatiei albilor. Diferitele confesiuni crestine, aproape toate, au tolerat
sau au acceptat sclavia în Statele Unite si în alte parti ale lumii, pâna în secolul XIX
Au fost dezvoltate doctrine care sustineau ca sclayia se baza pe legi divine, sclavii
rebeli fiind vinovati de crima atât în fata lui Dumnezeu, cât si a stapânilor lor.

Dar Weber, are cu siguranta dreptate atunci când subliniaza impactul tulburator
si adesea revolutionar al idealurilor religioase asupra ordinii sociale prestabilite. Chiar
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daca s-a acordat sclaviei sprijinul timpuriu al bisericii în Statele Unite, multi lideri
religiosi au jucat mai târziu un rol esential în lupta pentru abolirea ei. Credintele
religioase au dat nastere multor miscari sociale, care încercau sa rastoarne sistemele
de autoritate nedrepte, jucând de exemplu un rol important în perioada miscarilor
pentru drepturile civile din 1960 din SUA. Religia a influentat de asemenea,
schimbarea sociala, provocând însa numeroase varsari de sânge, prin intermediul
conflictelor armate si al razboaielor întreprinse din motive religioase.

Aceste influente diferite ale religiei, atât de putemice în decursul istoriei, sunt
prea putin mentionate în lucrarile lui Durkheim. Durkheim subliniaza înainte de toate
rolul religiei în promovarea coeziunii sociale. Dar nu este greu sa redirectionam
ideile lui catre explicarea diviziunilor religioase, a conflictelor si a schimbarii, în aceasi
masura ca si a solidaritatii. În fond, o mare parte din puterea sentimentelor care pot
fi generate împotriva altor grupuri religioase deriva din atasamentul fata de valorile
religioase nascute în interiorul fiecarei comunitati de credinciosi.

Printre cele mai valoroase aspecte ale scrierilor lui Durkheim se numara accentul
pus pe ritual si ceremonia!. Toate religiile cuprind întâlniri cu regularitate ale
credinciosilor, în cadrul carora sunt respectate prescriptiile rituale. Asa cum pe buna
dreptate arata el, activitatile rituale marcheaza de asemenea, tranzitiile majore din
viata- nasterea, intrarea în maturitate (ritualuri asociate cu pubertate a se gasesc în
numeroase culturi), casatoria si moartea (van Gennep, 1977).

În continuarea acestui capitol ne vom folosi de ideile dezvoltate de cei trei
autori. Mai întâi, vom studia diferitele tipuri de organizatii religioase si vom analiza
proqlemele legate de religie si gen. Vom trece apoi la discutarea miscarilor religioase
aparute ca o provocare a ordinii sociale existente - miscarile milenariste din Europa
medievala si din unele culturi ne-epropene din secolul:XX. Vom discuta apoi unul
dintre cele mai importante aspecte ale renasterii religioase din vremurile modeme,
extinderea fundamentalismului islamic, înainte de a trece la discutarea religiei în
societatile occidentale de azi.

TIPURI nE ORGANIZATII RELiGIOASE,
Weber si Troeltsch: biserici si secte

Toate religiile implica comunitati de credinciosi, dar exista multe diferente în
modul de organizare a acestor comunitati. Una dintre modalitatile de clasificare a
organizatiilor religioase a fost propusa initial de catre Max Weber si colegul sau,
specialist în istoria religiilor Ernst Troeltsch (Troeltsch, 1981). Weber si Troeltsch
faceau deosebirea între biserici si sede. Biserica este un organism religios de
mari dimensiuni, bine organizat -cum ar fi biserica catolica sau cea anglicana.
Secta este o grupare restrânsa de credinciosi devotati, mai putin organizata si care
se constituie de obicei ca o forma de protest împotriva bisericii -:-asa cum au facut
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calvinistii sau metodistii. Bisericile au de obicei o structura formala, birocratica, cu o
ierarhie de functionari religiosi si tind sa reprezinte fata conservatoare a religiei,
întrucât sunt integrate în ordinea institutionala existenta. Fiind membri ai aceleiasi
biserici, între majoritatea adeptilor se pot stabili relatii de prietenie.

Sectele sunt relativ mici; ele de obicei, tind sa descopere si sa urmeze "calea
cea dreapta", încercând sa se retraga din comunitatea înconjuratoare în propria lor
comunitate. Membrii sectelor considera bisericile recunoscute ca fiind corupte.
Majoritatea lor au putini functionari religiosi sau deloc, toti membrii fiind considerati
participanti egali. Putini sunt cei care se nasc în interiorul sectelor, majoritatea
convertindu-se constient pentru a-si pune în practica convingerile.

Becker: confesiuni si culte

Alti autori au dezvoltat ulterior tipologia de biserica/secta, asa cum a fost descrisa
la început de catre Weber si Troeltsch. Un exemplu îl constituie lucrarea lui Howard
Becker, care a mai adaugat doua tipuri: confesiunea si cultul (Becker, 1950). O
confesiune este o secta care "s-a linistit", devenind mai curând o institutie decât un
grup protestatar. Sectele care supravietuiesc unei perioade de timp, oricât de lungi
ar fi acestea devin inevitabil confesiuni. Astfel calvinismul si metodismul au fost
secte la începutul formarii lor, când produceau o mare fervoare în rândul membrilor
lor; dar o data cu trecerea anilor au devenit mai "respectabile". Confesiunile sunt
recunoscute de catre biserici ca fiind mai mult sau mai putin legitime, existând alaturi
de ele si cooperând adesea în mod armonios cu acestea.

Cultele se aseamana cu sectele, dar au puncte de interes diferite. Acestea sunt
mai dezorganizate si cu o durata de existenta mai mica organizatiile religioase, fiind
compuse din indivizi care resping ceea ce considera drept valori ale societatii exterioare .

. Ele se concentreaza asupra experientei individuale, adunând laolalta indivizi care au în
general aceeasi convingere. Oamenii nu se înscriu formal într-un cult, mai curând ei

. urmeaza anumite teorii sau moduri prescnse de comportament. Membrilor li se permite
adesea sa pastreze si alte legaturi religioase. C~ si sectele, culte le se formeaza înjurul
unui lider care-i inspira. Exemplele de culte din Occident includ azi grupuri de persoane
care cred în spiritism, astrologie sau în meditatia transcedentala.

Evaluare'

Cele patru concepte pe care tocmai le-am discutat sunt folositoare pentru
analizarea trasaturilororganizatiilor religioase, dar trebuie sa fie aplicate cu atentie,
în parte deoarece reflecta traditii specific crestine. Asa cum ne arata cazul
islamismului, nu exista întotdeauna o biserica distincta, separata de alte institutii în
religiile non-crestine, iar alte religii recunoscute nu au o ierarhie birocratica dezvoltata.
De exemplu, hinduismul este o asemenea religie atât de eterogena intern, încât sunt
greu de gasit în interiorul ei trasaturile unei organizatii birocratice. Si ar fi lipsita de
sens o etichetare a diferitelor subdiviziuni ale hinduismului drept "confe~iuni".
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Conceptele de secta si cult probabil ca au o larga aplicabilitate, dar si aici este
necesar un grad de precautie. În interiorul religiilor maj ore ale lumii au existat adesea
grupari în genul sectelor. Ele prezinta majoritatea caracteristicilor sectelor occidentale
atasament, exc1usivism, departare de curentul normal. Totusi, multe dintre aceste
grupari, de exemplu, în hinduism, seamana mai mult cu comunitatile etnice traditionale
decât cu sectele crestine (E. Wilson, 1982). Multor asemenea grupari le lipseste
fervoarea "adevaratilor credinciosi", care se gaseste în mod curent în crestinism,
deoarece în "religiile etice" ale Orientului exista o mai mare toleranta în privinta
diversitatii de opinii. Un grup "îsi poate urma calea" fara sa se opuna în mod necesar
altor organizatii mai solid stabilite. Termenul "cult" are o larga uzanta, putând fi

aplicat, de exemplu, unor tipuri de miscari milenariste, ~ar sunt adesea mai asema
natoare cu sectele decât cu tipurile de culte la care se referea Becker atunci când
formula conceptul respectiv.
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Conceptele de biserica, secta si confesiune pot fi în oarecare masura det.ermi
nate cultural, dar ne ajuta sa analizam tensiunea pe care toate religiile tind sao
genereze între redesteptare si institutionalizare. Organizatiile religioase care exista

deja de câtava vreme tind sa devina birocratice si inflexibile. Dar simbolurile religioase
au o extraordinara putere emotionala pentru credinciosi si nu se accepta reducerea
lor la nivelul rutinei. Secte si culte noi apar în permanenta. Putem sesiza aici (.

aplicare a distinctiei lui Durkheim dintre sacru si profan. Cu cât activitatile religioase
sunt mai standardizate, devenind acte repetate în mod inconstient, cu atât se va
pierde latura de sacralitate, iar ritualuri le si credintele religioase vor deveni un fel de

elemente mondene ale vietii cotidiene. Pe de alta parte, ceremonialurile contribuie la
revitalizarea sentimentului unor calitati distincte ale experientei religioase, ducând 12.

experiente inspirationale ce se pot opune liniei oficiale. Gruparile se pot desprinde
din comunitatea principala, pot mobiliza miscari protestatare sau separatiste sau pOe

doar mentine trasaturi diferite fata de ritualuri le si credintele oficiale.

GENUL SI RELIGIA

Bisericile si confesiunile, asa cum a aratat discutia precedenta, sunt organizati:
religioase cu sisteme de autoritate definite. În aceste ierarhii, ca si în alte zone al.:

vietii sociale, femeile sunt de cele mai multe ori excluse de la putere. Aceasta este
un lucru clar delimitat în crestinism, dar este caracteristic pentru toate retigiile majore

Imagini religioase

Religia crestina este rezultatul muncii barbatilor, atât prin simbolismul ei cât s:
prin ierarhie. Daca fe.cioara Maria, mama Pruncului Iisus, poate fi considerata uneor.
ca având atribute divine, Dumnezeu este Tatal, un personaj masculin, iar Iisus fiu.:
divin a luat forma omeneasca a unui barbat. Despre femeie se spune ca s-a nascu:
dintr-o coasta a unui barbat. Exista multe personaje feminine în textele biblice, i2:

unele dintre ele sunt înfatisate drept milostive sau curaj oase, dar rolurile principale
sunt rezervate barbatilor. Nu exista nici o femeie asemeni lui Moise, de exemplu, i2.:

apostolii din Noul Testament sunt cu totii barbati.
Aceste fapte nu au trecutneobservate de catre cei implicati în miscarile feministe

În 1859, Elizabeth Cady Stantonpublica o serie de comentarii asupra Scripturilol'.
intitulate The Woman s Bible (Stanton, 1985). În opinia ei, divinitatea a creat barba;::
si femeile ca fiinte de aceeasi valoare, iar Biblia ar trebui sa reflecte pe deplin ace~~
fapt. Caracterul ei masculin, credea ea, nu reprezinta adevarata atitudine a le
Dumnezeu, ci faptul ca a fost scrisa de catre barbati. În 1870, biserica anglican"
stabilise un comitet care sa faca ceea ce mai fusese facut de multe ori - sa revad':

si sa reactualizeze textele biblice. Asa cum a aratat ea, acest comitet nu contine::.
vreo femeie. Ea sustinea ca nu exista nici un motiv pentru care sa ne închipuim c~
Dumnezeu este de sex masculin, întrucât din Scriptura reiesea clar ca toate fiintel'e
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umane au fost create dupa chipul si asemanarea Sa. Când una dintre colegele sale
a deschis o conferinta pentru drepturile femeilor cu o rugaciune adresata catre
"Dumnezeu, Mama noastra", reactia autoritatilor bisericesti a fost virulenta, dar
Stanton a continuat sa faca presiuni pentru organizarea unui Comitet Revizor al
Femeilor alcatuit din 23 de femei care sa o ajute la pregatirea Bibliei femeilor. În
introducere, ea si-a rezumat astfel pozitia:

Canonul si legea civila, biserica si statul, preotii si oamenii legii, toate partidele
politice si confesiunile religioase ne-au învatat deopotriva ca femeia a fost alcatuita
dupa chipul baroatului, din barbat, pentru barbat, o fiinta inferioara, supusa
barbatului. Modele, formele, cermoniile si obiceiurile societatii, ordonantele bisericii
si disciplina, toate s-au nascut din aceasta idee ... Cei care au puterea divina de a
traduce, a transpune si transfigura acest trist obiect de mila într-un personaj demn

si exaltat, care sa merite adoratia noastra ca mama a rasei umane, trebuie sa fie
felicitati, caci se împartasesc din puterea oculta mistica a unor Mahatma orientali.
(Stanton, 1985, pp.,7-8; vezi si Gage, 1980, publicat pentru prima data în 1893).

Zeitati femeiesti sunt prezente frecvent în religii din lumea larga. Acestea sunt·
uneori concepute ca "feminine", blânde si iubitoare; în alte împrejurari, zeite1e apar
ca înspaimântatori distrugatori. Femeile-zelati razboinice, de exemplu, se regasesc
des, chiar daca în viata sociala reala ele nu sunt decât cu totul întâmplator conducatori
militari. Înca nu a fost întreprins nici un studiu extins asupra implicarii simbolice si
materiale a femeilor în diferitele religii. Dar se pare ca sunt putine, daca exista
cmnva, religiile în care femeile sunt figurile dominarite, fie simbolic fie ca autoritati
religioase (Bynum si colab., 1986).

Sa luam exemplul btidhismului. Femeile apar ca personaje importante în
învataturile unor ordine budhiste. În mod special într-una din ramurile acestei religii,
budhismul Mahayana, femeile sunt reprezent~te într-o lumina deosebit de favorabila.
Dar asa cum a remarcat un binecunoscut om de stiinta într-o lucrare despre aceasta
problema, întregul budhism -la fel ca si crestinismul- "este o institutie coplesitor de
masculina, dominata de o structura de putere patriarhala", în care femininul este
"asociat mai cu seama cu secularul, neputinta, profanul si imperfectiunea" (Paul,
1985, p. xix). Portrete contrastante de femei apar în textele budhiste, reflectând rara
îndoiala atitudinile neclare ale barbatilor fata de femei în lumea seculara. Pe de-o
parte, sunt întelepte, materne si blânde; pe de-alta, sunt misterioase, murdare si
destTI;1ctive,o amenintare a raului.

Nu este surprinzator faptul ca religiile au pus accentul pe imaginile masculine,
daca acceptam punctul de vedere al Ici Feuerbach, dupa care religiile exprima valorile
adânc înradacinate ale societatii.

Femeile în organizatiile religioase

În budhism, femeilor li s-a îngaduit prin traditie rolul de calugarite, reprezentând
totodata principalul mod de rezolvare a exprimarii directe a convingerilor religioase
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în cadrul crestinatatii. Viata monastica deriva din practicile primelor grupuri de crestini,
care traiau într-o saracie extrema, dar se dedicau meditatiei. Acesti indivizi (dintre
care multi erau pustnici) si grupuri aveau adesea prea putine legaturi cu biserica
oficiala, dar la începutul evului mediu, biserica reusise sa câstige detinerea controlului
asupra majoritatii ordinelor pe care le fondasera. Mânastirile au devenit lacasuri cu
un sediu fix, cu slujitori legati de sistemul de autoritate al bisericii catolice. Unele
dintre ordinele monahale cele mai influente, cum ar fi cistercienii sau augustinienii,
au fost fondate în secolele XII-XIII - în aceeasi epoca cu cea a cruciade lor.

Majoritatea ordinelor feminine s-au stabilit abia cu aproximativ 200 de ani mai târziu.
Numarul ocupat de catre membre a ramas destufde mic pâna prin secolul XIX. în
acea vreme, multe femei deveneau calugarite, în parte datorita carierei care li se
deschidea astfel în învatamânt si asistenta, întrucât aceste ocupatii erau controlate
de catre ordinele religioase. Pe masura ce profesiile lor s-au separat de biserica,
procentul de femei din aceste ordine, a scazut.

Desi ritualurile si obiceiurile diferitelor ordine variaza, toate calugaritele sunt
privite ca "mireseale lui Christos". înainte .de a se fi întreprins unele schimbari în
câteva ordine prin anii' 50 si ' 60, uneori aveau loc ceremonii "de casatorie" destul
de elaborate, în cursul carora novicea îsi taia parul, primea un nume religios si un inel
de logodna ..O novice avea libertatea de a pleca sau putea fi îndepartata. Dar dupa
mai multi ani de la initiere se fac juraminte de devotiune definitiva.

Astazi, ordinele feminine prezinta o diversitate considerabila în credintele si
modurile lor de viata. în unele mânastiri, calugaritele se îmbraca în întregime în
hainele traditionale si îndeplinesc practica traditionala. Dimpotriva, în alte comunitati
nu numai ca sunt gazdui te în cladiri moderne, dar au si renuntat la multe dintre
reglementarile vechi, cal:ugaritele purtând îmbracaminte obisnuita. Restrictiile de a
vorbi în anumite perioade ale zilei au fost diminuate, o data cu regulile privitoare la
pozitia corpului, cum ar fi mersul cu mâinile împreunate si ascunse sub rasa. Aceste
schimbari au devenit posibile datorita unor edicte emise de autoritatile eclesiastice în
anii '60.

Cei aflati în ordine monastice, de regula, nu detin autoritate în interiorul ierarhiei
bisericii, chiar daca i se supun acesteia. Existenta ordinelor femeiesti nu a dat
niciodata femeilor vreo putere directa în cadrul marilor organizatii religioase, care

în biserica catolica si anglicana ramân aproape în exclusivitate doillinate de barbati,
desi acestea suporta în prezent presiuni puternice din partea organizatiilor de femei.
în 1977, Sfânta Congregatie pentru Doctrina Credintei, desfasurata la Roma, a
declarat formal ca femeile nu sunt admise pentru a deveni preoti catolici. Motivul
invocat a fost acela ca Iisus nu a chemat vreo femeie sa-i fie discipol (Noel,
1980). Anul 1987 a fost desemnat oficial de catre biserica catolica drept "An al
Madonnei", în care femeilor li se cerea sa-si aminteasca rolurile lor traditionale,
acelea de sotii si rp.ame.
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Într-a scrisaare publicata în mai 1994, papa Iaan Paul al II-lea a reafIrmat
interdictia bisericii catalice de a hirotani femei. Scrisaarea spunea: "De aceea, pentru
ca arice îndaiala sa fie îndepartata în privinta acestei prableme de mare importanta ...
declar ca Biserica nu are autoritatea de a canferi hirotanire ca preat femeilar si ca

aceasta hatarâre urmeaza sa fIe respectata de catre toti credinciasii bisericii."
În biserica anglicana, pâna la 1992, femeilar li se permitea sa fIe diacanese, dar

nu preati. OfIcial, ele faceau parte dintre laici si nu li se permitea sa savârseasca
unele ritualuri religia ase de baza, cum ar fI binecuvântarea sau consfIntirea de
casatarii. Pe de alta parte, sub canducerea unui prelat, a diacanesa putea sa exercite
anumite sfIntiri sau sa savârseasca batezuri, printre alte îndatoriri pe care le avea. În
1986 a fast difuzat un rapart al comitetului în vigaare pentru Sinodul General, institutia
care guverneaza biserica anglicana, pentru a examina legislatia necesara daca femeile
ar fI admise ca preoti. Grupul cansta din zece barbati si daua femei. Sarcina Iar era
de a lua în cansiderare "garantiile" necesare pentru a îndeplini abiectiile "celar din
cadrul biserici anglicane care nu pat accepta, dintr-un mativ sau altul, hirotanirea
femeilor ca preoti" (citat înA1dridge, 1987, p. 377). Sentimentele si aspiratiile femeilor
însesi, în general, nu-erau luate în cansideratie.

Religia crestina a luat,nastere din ceea ce a canstituit într-un sens fundamental
a miscare revalutianara; dar în atitudinile Iar fata de femei, unele dintre cele mai
impartante biserici crestine se situeaza printre cele mai conservata are arganizatii
din sacietatea maderna. Femeile-preoti au fast acceptate cu mult timp în urma în
unele secte si canfesiuni, dar biserica anglicana si cea catalica au insistat asupra
inegalitatilar de gen. Episcapul anglican al Landrei, Graham Leanard, a fast întrebat
în cadrul unei emisiuni la radia în august 1987, daca îsi imagina ca natiune a crestina
de Dumnezeu ar fI afectata de faptul de-a vedea în mad canstant a femeie slujind la
altar. El a raspuns: "Cred ca da. Instinctul meu, atunci când m-as afla în fata ei, ar fI
acela de a a lua în brate ..." Pasibilitatea atractiei sexuale dintre a femeie-preat si
membrii cangregatiei ei, sustine a el, este unul dintre mativele pentru care femeile nu
ar trebui sa fIe admise ca membri cu drepturi depline ai preatimii. În religie ca si în
alte damenii, "barbatul este acela care are initiativa si femeia e cea care accepta"
(Jenkins,1987).

În 1992, biserica anglicana a vatat în sfârsit pentru acceptarea practicarii de
catre femei a preatiei. Multe grupuri s-au apus fatis acestei decizii, inclusiv Qrganizatia
Femeile Împatriva Hiratanirii Femeilar, fondata de d-na Margaret Brown. Atât dupa
parerea ei, cât si a unar grupuri anglicane masculine, acceptarea deplina a femeilar

este, a deviatie blasfemica de la adevarul biblic revelat. Câteva grupuri s-au retras
din biserica anglicana drept urmare a acestei decizii. O data cu ceilalti, Graham
Leanard a anuntat hatarârea sa de a parasi biserica anglicana si de a se alatura celei
catalice.
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MISCARILE MILENARISTE

Existenta si numarul miscarilor milenariste arata cât se poate de clar ca
religia inspira frecvent activismul si schimbarea sociala. Un grup milenarist este cel
care anticipeaza salvarea. imediata, colectiva a credinciosilor, fie din cauza unor
schimbari cataclismice din prezent, fie prin redescoperirea unei vârste de aur care
se presupune ca ar fi existat în trecut. (Termenul "milenarist" provine de fapt de la
cei o mie de ani de domnie a lui Christos, mileniumul profetit în biblie). Miscarile

milenariste se împletesc adânc cu istoria crestinismului si au aparut în doua contexte
majore- în râp.dul saracilor din Occident în trecut si în rândul popoarelor colonizate
în alte parti ale lumii, mai recent.

Adeptii lui Ioachim

Miscarea medievala milemirista europeana a fost cunoscuta ca ioachimism si a
luat amploare în secolul XIII (Cohn, 1970a, 1970b). În aceasta perioada prosperitatea
economica a Europei crestea cu rapiditate, iar biserica catolica dominanta devenea
tot mai bogata. Multi calugari si-au transformat mânastirile în castele luxoase, episcopii
si-au construit palate unde au dus un trai de lux ca si seniorii feudali seculari, iar papii
întretineau niste curti deosebite. Ioachimismul s-a dezvoltat ca protest împotriva
acestor tendinte oficiale ale bisericii.

La mijlocul secolului XIII, un numar de frati franciscani (al caror ordin punea
accent pe refuzul placerilor materiale si al bogatiei), au protestat împotriva obiceiurilor
exagerate ale oficialilor bisericii. Ei îsi bazau miscarea pe scrierile profetice ale
abatelui Ioachim din Fiore, care murise cu aproximativ 50 de ani în urma. Scrierile
lui Ioachim fusesera interpretate astfel încât preziceau ca în anul 1260 "spiritualii",
asa cum se autonumeau, vor inaugUra a treia si ultima vârsta a crestinatatii. Aceasta
avea sa dureze pâna la sfârsitul mileniului; în timpul acesteia toate fiintele umane,
indiferent de apartenenta lor religioasa anterioara, se vor uni într-o viata de devotiune
crestina si saracie voluntara. S-a profetit ca biserica existenta se va dezmembra, iar
clerul va fi masacrat 'de catre împaratul German.

Dupa ce anu11260 a trecut fara ca acest cataclism sa se întâmple, data mileniumului
a fost amânata - iar si iar. Fervoarea adeptilor lui Ioachim însa nu a scazut. Condamnati

de catre autoritatile spirituale, spiritualii ioachimisti au considerat biserica oficiala
drept Târfa Babilonului si pe papa drept Anticrist si Fiara Apocalipsei. Ei asteptau
aparitia unui salvator chiar din rândurile lor, pentru a accede la tronul papal ca "Papa
angelic", ales de catre Dumnezeu pentru a converti întreaga lume la o viata de
saracie voluntara. Printre grupurile din interiorul miscarii se numara unul condus de
catre Fra Dolcino; cuprinzând mai bine de o mie de oameni înarmati" el s-a ridicat
împotriva armate lor papei în nordul Italiei, pâna când fortele au fost înfrânte si
masacrate. Dolcino a fost ars pe rug ca eretic, dar au existat multi ani dupa aceea.
grupuri care sustineau ca acesta este sursa lor de inspiratie.
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Dansul spiritelor

Un exemplu cu totul diferit de miscare milenarista este cultul Dansului spiritelor,
aparut în rândul indienilor piei-rosii din America de Nord, la sfârsitul secolului XIX.
Profetii au prezis ca va avea loc o'catastrofa universala, care va anunta împlinirea
mileniumului, în care furtuni, cutremure, tomade si inundatii îi vor distruge pe toti
intrusii albi. Indienii vor supravietui pentru a vedea preeriile acoperite de turme de
bizoni si alte vite. Dupa aceasta catastrofa, toate diferentierile etnice vor disparea si
toti albii care ar veni pe acele pamânturi ar putea trai în armonie cu indienii. Ritualul
Dansului spiritelor s-a raspândit în zona, din comunitate în comunitate, asa dupa cum
cultele religioase s-au raspândit de exemplu, de curând din sat în sat în Noua Guinee.
Ritualurile Dansului spiritelor, care include au cântece,psalmodieri si atingerea unor
stari de transa, se bazau în parte pe contactul cu crestinatatea si în parte pe traditionalul
Dans al soarelui, pe care indienii obisnuiau sa-I danseze înainte de ocupatia albilor.
Dansul spiritelor a disparut dupa masacrul de la Wounded Knee, în care 370 de
indieni, femei si copii au fost masacrati de catre soldatii albi.

Natura miscarilor milenariste

De ce apar miscarile milenariste? Se pot identifica un numar de elemente comune
tuturor. Practic toate par sa implice activitatea unor profeti (lideri sau învatatori
"inspirati"), care ataca ideile religioase oficiale, proclamând necesitatea de a le
revitaliza. Ei au succes în atragerea de adepti, daca reusesc sa fommleze în cuvinte
ceea ce altii doar au simtit vag, si pun accent pe emotii care îi determina pe oameni
sa ia atitudine. Profetia a fost dintotdeauna direct asociata cu reLigiile mântuitoare, în
special cu crestinismul, iar majoritatea celor care au condus miscari milenariste în
zone colonizate erau dintre cei obisnuiti cu practicile si credintele crestine. Multi au
fost de fapt predicatori misionari, care si-au îndreptat credinta religioasa adoptata
împotriva acelora care îi scolisera de fapt.

Miscarile milenariste apar adesea acolo unde exista fie o schimbare culturala
radicala, fie o crestere brusca a saraciei (Worseley, 1970). Ele tind sa-i atraga pe .
acei oameni care au un sentiment puternic al deposedarii, ca rezultat al unor

asemenea schimbari, ceea ce îi face sa renunte la acceptarea sta tus quo-ului lor
anterior. În Europa medievala, miscarile milenariste erau adesea ultima si cea mai
disperata resursa la care recurgeau cei care se trezeau brusc complet saraciti.
Taranii, în timpul foametei, de exemplu, erau determinati sa urmeze profeti care le
ofereau o viziune a unei "lumi întoarse pe dos", în care saracii aveau sa mosteneasca
în final, pamântul. Miscarile milenariste tind sa se dezvolte în rândul popoarelor
colonizate atunci când o cultura traditionala este distrusa de impactul colonizatorilor
occidentali, asa cum a fost cazul cu Dansul spiritelor.

Milenarismul a fost interpretat uneori ca fiind esentialmente o rebeliune a saracilor
împotriva celor privilegiati (Lantenari, 1963) sau a celor oprimati împotriva celor
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puternici, iar acest lucru este evident în multe cazuri. Dar ar fi prea simplist: unele
miscari milenariste, cum ar fi cea a spiritualilor ioachimi, iau nastere din sentimente

, si influente care, la început, nu se întâlnesc cu privatiunile materiale.

EVOLUTII ACTUALE ÎN RELIGIE: REVOLUTIA ISLAMICA

o opinie împartasita atât de Marx, Durkheim cât 'si de Weber, a fost aceea ca
religia traditionala devine din ce în ce mai limitata pentru lumea moderna si ca laicizarea
este un proces inevitabil. Dintre cei trei, probabil ca doar Weber va fi banuit ca un
sistem religios traditional, precum este islamismul, ar putea trece printr-un proces de
renastere majora, devenind premisa unor dezvoltari politice importante de la sfârsitul

secolului XX; este exact ceea ce s-a petrecut în Iran în 1980. În ultimii ani,
fundamentalismul islamic (o accentuare a interpretarii ad litteram a textelor scripturale)
a avut de asemenea, un impact semnificativ asupra altor tari, printre care Egipt, Siria,
Liban si Algeria. Cum se explica aceasta renastere pe scara larga a islamismului?

Dezvoltarea credintei islamice

Pentru a întelege acest fenomen, trebuie sa privim atât aspectele islamismului
ca religie traditionala, cât si schimbarile seculare care au afectat statele moderne, în

cadrul carora influenta lui este persistenta. Islamismul, ca si crestini.smu!, este o
religie care a stimulat continuu activismul: Coranul - cartea sffinta a Islamului 
cuprinde instructiuni catre credinciosi de "a lupta pentru calea Domnului". Aceasta
este o lupta atât împotriva necredinciosilor, cât si, a celor care aduc coruptia în
interiorul comunitatii musulmane. De-a lungul secolelor au existat generatii succesive
de reformatori musulmani, iar islamismul a devenit la fel de divizat în interior, ca si
crestinismul. Sectele kharigita si siita s-au desprins de trunchiul de baza al ortodoxiei
islamice înca de la începuturile istoriei lui. Kharigitii au fost prima secta distincta
care s-a dezvoltat în interiorul islamismului. Ei aveau convingeri puternic egalitariste,
respingând orice forma de privilegiu material si sustineau ca cei vinovati de pacate
grave nu ar mai trebui considerati musulmani. Existenta lor ca secta a fost de scurta
durata, dar în unele privinte au fost înaintasii tuturor miscarilor de renastere
fundamentalista musulmana ulterioare - adica a miscarilor care sustineau reîntoar
cerea la "esenta" islamismului.

Cealalta secta impOlianta, siitii, si-a pastrat influenta. Siismul este astazi, religia
oficiala a Iranului (cunoscut în trecut - Persia) si a fost ideologia care a stat la baza
revolutiei iraniene. Siitii considera ca secta lor a fost initiata de catre Imamul Ali, un
lider religios si politic din secolul al VII-lea, despre care se crede ca a demonstrat
calitati de devotiune personala fata de Dumnezeu si virtuti de conducator iesite din
comun printre guvernantii vremii. Descendentii lui Ali sunt considerati drept adevaratii
conducatori ai islamismului, întrucât se presupunea ca apartin familiei lui Mohamed,
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spre deosebire de dinastiile aflate în acel moment la putere. Siitii credeau ca domnia
mostenitorului de drept al lui Mohamed va fi instituita pâna la urma, înlaturând tirania
si nedreptatile asociate cu regimurile existente. Mostenitorul lui Mohamed avea sa
fie un lider condus direct de catre Dumnezeu, guvernând dupa legile Coranului.

Siismul este religia oficiala a Iranului înca din secolul XVI. Exista populatii
numeroase de siiti în tarile din Orientul Mijlociu, printre care Irakul, Turcia si Arabia
Saudita, cât si în India si Pakistan. Conducerea islamica din aceste tari apartine
totusi majoritatii, sunitii. Musulmanii suniti urmeaza "Calea Batatorita", o serie de
traditii care deriva din Coran si tolereaza o considerabila diversitate de opinii, în
comparatie cu convingerile mult mai rigide ale siitilor. Doctrinele sunite s-au modificat
în mod considerabil, mai ales dupa expansiunea puterii occidentale din timpul ultimelor
doua sau trei secole.

Islamismul si Occidentul

În timpul Evului Mediu a existat o lupta relativ continua între Europa crestina si
statele musulmane, care controlau portiuni mari din ceea ce a devenit mai apoi
Spania, Grecia, Iugoslavia, Bulgaria si România. Cea mai mare parte a pamânturilor
cucerite de musulmani au fost rec1amate de catre europeni, iar multe dintre posesiunile
lor din Africa de Nord au fost de fapt, colonizate pe masura ce puterea Occidentului
crestea, în decursul secolelor XVIII-XIX. Aceste rasturnari de situatie au fost
catastrofale pentru religia si civilizatia musulmana, despre care credinciosii erau
convinsi ca era cea mai înalta si mai avansata cu putinta, depasindu-le pe toate
celelalte. La sfârsitul secolului XIX, incapacitatea lumii musulmane de a respinge
eficient cultura occidentala a dus la miscari de reforma care încercau sa redea
islamismului puritatea si puterea lui originala. O idee de baza a fost aceea ca islamismul
ar fi trebuit sa raspunda provocarii occidentale prin afirmarea identitatii propriilor
sale convingeri si practici.

Ideea a fost dezvoltata în diferite moduri de-a lungul secolului XX, formând
baza ?,revolutiei islamice" din Inm, din 1978-1979. Revolutia a pornit initial din opozitia
fata de sah, Mohammed Reza, care acceptase si încercase sa promoveze forme de
modernizare modelate în Occident - de exemplu reforma agrara, acordarea dreptului
de vot femeilor si dezvoltarea educatiei seculare. Miscarea care l-a înlaturat de la
putere pe sah si a adunat laolalta oameni cu interese diferite, dar care nu erau
nicidecum atasati fundamentalismului islamic, personajul dominant fiind ayatolahul
Khomeini, care propovaduia o reinterpretare radicala a ideilor siite.

Khomeini a înfiintat o guvernare organizata în conformitate cu legea islamica
traditionala, numind-o "Reprezentanta lui Ali". Revolutia islamica facea din religie,
asa cum era ea prezentata în Coran, baza directa a întregii vieti politice si economice.
Sub legea islamica reînnoita, barbatii si femeile erau segregati-cu rigurozitate, femeile
erau obligate sa-si acopere corpul si capul în public, practicile homo sexuale erau
condamnate si trimise în fata plutonului de executie, iar adulterul era pedepsit prin

491



lapidarea cu pietre. Acest cod strict era însotit de o pozitie extrema, nationalista,
care se situa în special în opozitie cu influentele occidentale. Desi ideile care
sustinusera revolutia trebuiau sa uneasca întreaga lume islamica împotriva
Occidentului, guvernele tarilor în care sutii erau în minoritate nu s-au aliniat revolutiei
islamice din Iran. Totusi, fundamentalismul islamic a dobândit o popularitate
semnificativa în majoritatea acestor state, iar diferite forme de renastere islamica au
fost stimulate de aceasta în alte parti ale lm:nii.

Scopul Republicii Islamice din Iran a fost acela de a islamiza statul- organizând
guvernul si societatea în asa fel încât învataturile islamice sa devina predominante în
toate sferele vietii. Dar acest proces este departe de a se fi încheiat si exista forte
care i se opun activ. Zubaida (1996) a distins trei categorii de grupuri, angajate în
lupta unul împotriva celuilalt. Radicalii vor sa continue si sa adânceasca revolutia

islamica. Ei cred de asemenea, ca revolutia ar trebui sa fie exportata activ în alte tari
islamice.

Conservatorii sunt constituiti mai ales din functionarii religiosi, care cred ca
revolutia a ajuns destul de departe. Ea le-a asigurat o pozitie de putere în societate,
pe care ei doresc sa si-o mentina. Pragmaticii se pronunta în favoarea reformelor
de piata si a deschiderii economiei catre investitiile si comertul cu strainatatea. Ei se
opun impunerii stricte a codurilor islamice asupra femeilor, a familiei si a sistemului
de legi. Acest grup se afla în conflict direct cu radicalii.

Zubaida arata ca revolutia islamica a afectat fostul regim "occidentalizat" mai
putin decâtse credea în general. De exemplu, guvernul islamic amentinutmajoritatea
prevederilor referitoare la codul familiei preluate de la acel regim. De asemenea,

femeile joaca un rol public mult mai activ în Iran decât în alte câteva tari islamice,
cum ar fi Arabia Saudita.

Raspândirea miscarii de renastere islamica

Renasterea islamismului nu poate fi înteleasa pur si simplu în termeni pe

de-a-ntregul religiosi; ea repreZinta în parte o reactie impotriva impactului 'occidentului,
fiind o miscare de afirmare nationala sau culturala. Este îndoielnic faptul ca renasterea
islamica, chiar si în formele ei cele mai fundamentaliste, ar trebui perceputa doar ca
o reînnoire a ideilor traditionale. Ceea ce s-a întâmplat reprezinta un lucru destul de

complex. Practicile si modurile de viata traditionale au fost revitalizate, dar fiind
combinate cu preocupari legate în mod specific de epoca moderna ..

Miscarile fundamentalismului islamic au câstigat influenta în multe tari din Africa
de Nord, Orientul Mijlociu si Asia'de Sud, în ultimii 10-15 ani (vezi fig. 16.1): Vnastfel
de caz este Algeria. În decembrie 1991, Frontul Islamic al Salvarii a câstigat o victorie
confortabila în primul scrutin al alegerilor pentru Adunarea Nationala. Programul lui
era de a transforma Algeria într-un stat islamic dupa coordonatele Iranului. Totusi
armata a intervenit si a suspendat alegerile (Pilkington, 1992).
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o confruntare Între civilizatii?

Exista temerea conform careia, lumea islamica se va confrunta ,cu acele parti
ale lumii care nu împartasesc convingerile lor. Tarile islamice par sa se opuna valurilor
democratizarii, care au cuprins intre,aga lume. Din 39 de tari în care islamismul este
forma de religie dominanta, doar câteva pot fi considerate ca fiind democratii liberale.
Turcia este un asemenea exemplu, desi a suportat câteva încercari de guvernare
militara între 1960 si 1980.

În alte câteva tari care au fost pentru o scurta perioada de timp democratice,
cum ar fi Algeria, în care democratia a fost suspendata sau distrusa. Guvernul algerian
a permis alegeri libere în 1991, dar a refuzat sa permita un al doilea.tur de scrutin

atunci când a devenit clar faptul ca Partidul Islamic, puternic influentat de funda
mentalismul religios, se îndrepta spre victorie. Armata a preluat controlul si a urmat în
tara un fel de razboi civil permanent între guvern si gherilele islamice.

Daca miscarea islamica se va instala la putere în Algeria, se poate ca si alte tari
din apropiere sa o poata urma. Egiptul, cu o populatie de 55 de milioane de locuitori,
are propriii reheIi islamici, care doresc sa înfiinteze aici un stat religios. Acelasi lucru
se întâmpla cu multi musulmani din Maroc si Libia.

Politologul Samuel Huntington (1993) a sustinut ca luptele dintre punctele de
vedere islamic si occidental ar putea deveni parte dintr-un "conflict mondial al
civilizatiilor", o data cu sfarsitul "razboiului rece"si cu accentuarea globalizarii.
Statul-natiune nu mai reprezinta influenta principala în relatiile internatIonale, de
aceea rivalitatiIe si cont1ictele vor avea loc între culturi si civiiizatii întinse. Un
asemenea conflict a fost pornit în Bosnia, în fosta Iugoslavie, în care musulmanii
bosniaci lupta împotriva sârbilor, care reprezinta cultura crestina"

Islamismul si crestinismul reprezinta fiecare religii care îsi sustin adevarul, accesul
special la cuvântul Domnului. Crestinismul a învatat sa convietuiasca cu capitalismul
si democratia, iar daca Max Weber a avut dreptate, e posibil chiar sa fi inspirat
începuturile dezvoltarii lor. Pentru multi credinciosi islamici o asemenea acomodare
pare mult mai dificila. Întreprinderea capitalista si democratia liberala reprezinta

pentru ei impactul culturii accidentale. În plus, islamismul refuza sa faca o distinctie
între viata particulara a credinciosului si problemele publice.

Dar, în calitate de "civilizatii", crestinismul si islamismul- asa cum am aratat în
citatul din deschiderea capitolului - au mai multe lucruri comune decât diferente,
avându-si originea în surse care se suprapun. Fiecare dintre ele a inspirat sute de
razboaie sângeroase de-a lungul secolelor. Dar fiecare contine de asemenea, traditii
foarte puternice de toleranta si moderatie. Trebuie sa speram ca acestea permit
celor doua culturi sa traiasca în pace una cu alta.

Sa ne îndreptam acum atentia înspre recentele evolutii ale religiei în Occident,
concentrându-ne în special asupra Marii Britanii si a Statelor Unite.
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.1u. rug!:. J<t. Frontul Islamic al Salvarii
(FIS), legalizat În 1989, a câstigat 55%
din voturi la alegerile regionale din
iunie 1989 si 49% în primul tur de
scrutin al alegerilor generale din
decembrie 1991. Guvernul a interzis
cel de-al doilea tur de scrutin.

MajOlilatea liderilor FIS au fost închisi.
Partidul a fost interzis fonnal în martie
1992 iar consiliile locale aflate sub
controlul FIS au fost dizolva te.
Ilo--.

15. Tunisia. Membrii Partidului
EnnahdlJa (al Renasterii) au participat
la alegerile din 1989 ca indcpendenti.
Ile la Începutul lui 1990 partidul, care
IIU a intrat niciodata în legalitate, a fost
reprimat, ziarul lui desfiintat, iar
Iiii Ii•.mtii arestati În unlla unor ciocniri

1'llll()I{~asi adre.operirii unorpJllJluri
>lJI];llluntite vizând "revolutia isIa
II ", 'i1". Conducerea lui s-a împrâstiat
11IIlNI.-
14. Libia. Gruparile islamiste neor
g;mizate sunt cea mai mare amenintare
inlcmaaregimului~ care intra adesea în
conlJict cu {()11c1edcsccuntatc. Sute de
IlIi/il;1ll1; ~;l';lIi;'i III ÎIlc!lisoan:

13. Egipt. Fratia Musulmana,
înfiintata în 1928, a tTecut prin pe
rioaae de miIitanta si de persecutie.
Deocamdata este înca împiedicata
sa activeze ca partidpolitic, dar în
alegerile din 1987 a candidat în
alianta cu doua partide seculare,
castigand 37 de locuri. Grupa
rile radicalc, cum ar fi Jihad-ul (cea
care l-a asasinat pe Sadat),actioneza
În c1andestinitate. Au loc frecvente

ciocniri cu politia; sute de militanti
:IU fost areslati În J 992.

12. Sudan. O junta militara, sub
conducerea locotenent-generalului
Omar SasIiir a luat puterea în 1989
si este tot mai dominata de catre
Frontul National Islamic condus

de Hassan Turabi. Junta are legaturi
Cu Imnul, care a trimis 2.000 de
Gardieni ai Revolutiei în Sudan. Un

nou cod penal, bazat pe legea
sharia, a fost introdus în 1990, cu
exceptia a trei provincii crestine din
sud, devenind pe deplin legal anul
acesta. Gruparile radicale aduna
bani din Arabia Saudita pentru
iil/(ld-II1 ÎlI1polr;\'a Slllltl111i

rab.a sii.ditîi.- Mii -inulte

grupari clandestine radicale se opun
regimului"fundamentaJist al lui
Wahhabi. In noiembrie 1979 una

dintre acestea a ocnpat cu forta Marea
Moschee de la Mecca. Judecatorii
sauditi impun pedepse sharia:
executii publice prin decapitare si
taierea mâinilor pentru furt.

11.- lordania.Trafi"-Musulmana

este cel mai mare bl~c unic din parla
ment, cu 22 de locuri~În ianuarie
1991 a primit cinci fotolii în cabi
net, în preajma razboiului din Golf,
dar le-a pierdut în iunie, când regele
Hussein a pus la cale negocieri
pentru pace cu Israelul, carora Fratia
li se 0IHHh'<l.

7. Afganistan. Patru partide
fundamentaliste sunite - Hizb-i
islami, Hizb..i-islami-Khalis, lamiat-i
islami si Ittihad-i-islami - si mai multe
grupari siite mai mici se opun
presedintelui Najibullah. Pretentiile
lor pentru o republica strict isiamica
sunt SllStinutede o minOlitatcde afgani.

8. Asia Centrala. Tarile independente
Azcrbaijan, Kazilllstan, Turkrnenistan,
Uzbekistan, Kîrghizstan si Tadjikis
tan trec plintr-o renastere islamica, cu
multe constructii de moschei noi si
respectarea regulilor religioase. Iranul
si Ambia Saudita îsi disputa influenta
asupra lor. Unele vor un stat islamic,
cum este Imnul; altele prefera un slat
secular, prccwn Turcia. Partidul fun
damentalist islamic al Renasterii nu a
reusit sa creeze o miscare islamica
unitara în întreaga Asie Centrala.

9.Pakistan. AlimllaDemocrata Islamica

(!DA), care relUleste mai mulle partide
islamice si de dreapta, care sustin
adâncirea islarnizarii, a format guvernul
dupa ce a câstigat 105 locuri din tolalul
de 2 l 7 ale parlamentului. la alegerile
din octombrie 1990. !DA include
partidul fundarnenlalist islamicJamiat
i-islami, care unnareste instaurarea
statului islamic. Legea islamica este
operanta din 1979, dar pedepsele
islamice. cu exceptia biciuirilor
o(,;l'/inll:lh·, Slllll :1I-:IJ('orr ;lnl;•.;II•.

/"lt. I fi I I'lll' l'
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Sursa: Hutchinson Gallup, INFO 1995, (He1icon 1994), p. 183.

RELIGIA ÎN MAREA BRITANIE

Conform recensamântului religios din 1851, aproximativ 40% dintre adultii din
Anglia si Tara Galilor participau la slujba religioasa în fiecare duminica; în 1900
acest procent scazuse la 35%, în 1950 la 20%, iar azi totalul se apropie de 10%.
Majoritatea confesiunilor britanice au pierdut în jur de 5% dintre credinciosii practicanti
în anii ' 80, cel mai substantial declin (8%) înregistrându-se în rândul bisericii romano
catolice (HMSO, 1992).

Distributia acestora este însa întrucâtva inegala. Exista o diferenta, de exemplu,
între bisericile trinitariene si cele netrinitariene. Bisericile trinitariene, care includ
anglicani, catolici, metodisti si presbiterieni, printre altele, sunt cele care cred în
unitate a Sfintei Treimi într-un Dumnezeu unic. Numarul de membri ai bisericilor

trinitariene a scazut de la 8,8 milioane în 1970 la 6,5milioane în 1994. A existat însa
o crestere a numarului membrilor unora dintre bisericile netrinitariene, cum ar fi
mormonii si martorii lui Iehova, în aceeasi perioada (vezi tabelul 16.2).

Majoritatea populatiei adulte din Marea Britanie se considera ca apartinând
unei organizatii religioase. Într-un studiu, doar aproximativ 5% dintre britanici au
afirmat ca nu sunt afiliati niciunei religii. Aproape 70% din totalul populatiei s-au
declarat ca fiind membri ai bisericii anglicane, chiar daca cei mai multi nu fusesera
probabil la biserica decât de câteva ori în viata lor sau unii, daca fusesera vreodata.
Pe lânga biserica anglicana, biserica presbiteriana a Scotiei si cea catolica, evantaiul
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celorlalte grupuri religioase din Marea Britanie include evrei, musulmani, mormoni,
sikhsi si hindusi. Printre sectele mai .mici se numara Fratii din Plymouth, rastafarienii
si adeptii Misiunii Luminii Divme.

Un numar de miscari religioase noi au aparut de asemenea, în tarile occidentale,
inclusiv în Marea Britanie. Acestea provin din numeroase traditii religioase, dintre care
unele erau aproape complet necunoscute în Occident pâna de curând. Câteva, cum ar fi
Societatea Aestherius sau Fundatia Emin, au mai existat deja într-o perioada anterioara

în Marea Britanie, în timp ce altele au provenit din diferite tari europene. Dar majoritatea
îsi au originea în SUA sau în Orient. Apartenenta consta mai ales din convertiti, si mai
putin din indivizi crescuti într-o credinta anume. Cel mai adesea, membrii lor au un nivel
de educatie destul de ridicat si provin din rândurile clasei de mijloc.

Majoritatea miscarilor religioase noi solicita dela membrii lor mult mai mult
timp si credinta decât religiile vechi oficiale. Se stie despre unele grupuri ca au
folosit tehnica "hombard~rii cu dragoste", pentru a câstiga aderenta totala a individului.
Potentialul individ convertit este coplesit cu atentii si cu o constanta demonstratie de
afectiune spontana, pâna când este atras din punct de vedere emotional în grup. De
fapt, unele miscari au fost acuzate chiar de "spalarea creierului" adeptilor lor- cautând
sa le controleze mintea, astfel încât sa-i lipseasca de capacitatea de a lua decizii
independente. "Moonies" (vezi mai jos) au fost acuzati de asemenea practici. Dar,
în ansamblu, cercetarile indica faptul ca o asemenea interpretare este exagerata;
miscarile acestea arareori cauta sau reusesc, un asemenea grad de dominare asupra
membrilor lor, iar majoritatea membrilor potentiali sunt perfect capabili sa decline
invitatiile respectivelor miscari, daca nu doresc sa adere la ele.

În Marea Britanie se poate distinge o anumita structura a religiei, în functie de
vârsta, sex, clasa si situare geografica. În general', oamenii în vârsta sunt mai
credinciosi decât cei din grupurile de vârsta mai tinere. Frecventarea bisericii atinge
un punct culminant la vârsta de 15 ani, .dupa care nivelurile medii ale frecventarii
scad; când acestia ating vârsta de 30-40 de ani entuziasmul le revine; mai apoi,
obisnuinta de a merge la biserica creste o data cu vârsta. Femeile au mai multe
sanse de a se implica în organizatii religioase decât barbatii. În bisericile anglicane
aceasta este doar o problema minora, dar în cele scientologice, de exemplu, femeile
sunt de patru ori mai numeroase decât barbatii .. ,, ,

În general, frecventarea bisericii si practicarea credintelor religiqase sunt mai
sustinute în rândul grupurilor sociale mai avute decât printre saraci. Biserica anglicana
a fost supranumita "Partidul Conservator al rugaciunii" si exista anumit grad de adevar

. în aceasta. Catolicii se gasesc mai mult printre cei din clasa muncitoare. Aceasta

orientare de clasa se reflecta în structura votului: anglicanii tind sa voteze pentru
conservatori, iar catolicii pentru laburisti, la fel ca si multi metodisti, biserica metodista
fiind,Ia începuturi strâns legata de ascensiunea Partidului Laburist. Participarea
religioasa variaza de asemenea, în buna masura în functie de locul unde traiesc
oamenii: 35% dintre adu(tii din Merseyside si 32% dintre cei din Lancashire sunt
membri ai unei biserici, fata de doar 9% în Humberside si Il % în Nottinghamshire.
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lJnuldintre motivele acestei situatii este emigrare;1- Liverpool are o populatie numeroasa
de catolici irlandezi, la fel cum nordul Londrei îsi are evreii ei, iar Bradford musulmanii
si sikhsii sai.

În privinta consecintelor asupra comportamentului cotidian, diferentele religioase
sunt mult mai marcante în nordul Irlandei decât oriunde în alta parte în Marea Britanie.
Ciocnirile dintre protestanti si catolici care au loc aici implica doar o minoritate din
ambele credinte, dar sunt adesea acute si deosebit de violente. Influenta religiei în
Irlanda de Nord nu se poate separa cu usurinta de alti factori implicati în aceste
antagonisme; credinta într-o "Irlanda unita", în care Eire si Irlanda de Nord ar putea
deveni un stat unic, este sustinuta în general de catre catolici si respinsa de catre
protestanti. Dar considerentele politice si ideile nationaliste joaca de asemenea, un
rol important, în aceeasi masura ca si credintele religioase.

1970198019921994

Bisericile trinitariene romano-catolica (frecventarea

2.72.42.12.0

slujbei religioase) anglicana

2.62.21.81.8

presbiteriana

1.81.41.21.1
meto dista

0.70.50.40.4

baptista

0.30.20.20.2
alte biserici libere

0.50.50.60.7
ortodoxa

0.20.20.30.3
~'3Toate bisericiletrinitariene

8.87.46.66.5

Biserici ne-trinitariene
mOlmoni

0.10.10.20.2
martorii lui Iehova

0.10.10.10.1

alti ne-tril1itarieni
0.10.20.20.2

Totl ne-trinitarienii

0.30.40.50.5

Alte religii

musulmani
0.10.30.50.6

sikhsi
0.10.20.30.3

hindusi
0.10.10.10.1

evrei
0.10.10.10.1

altii
0.00.10.10.1

Toate celelalte religii

0.40.81.11.2

Sursa: Christian Research. Dupa Social Trends, 1996. 32.
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RELIGIA ÎN STATELE UNITE

Diversitatea religiei

Pozitia organizatiilor religioase din Statele Unite este neobisnuita din mai multe
puncte de veckre. Libertatea de exprimare religioasa a devenit un articol al Constitutiei
americane cu mult înainte ca toleranta si diferitele credinte religioase la care fusesera
supusi sa se raspândeasca în orice alta tara. Primii colonisti erau refugiati din cauza
oprimarilor religioase la care fusesera supusi de catre autoritatile politice locale si au
insistat pentru separarea statului de religie. SUA nu au o "biserica oficiala", asa
cum este biserica anglicana în Anglia.

Statele Unite contin de asemenea, o mai mare diversitate de grupuri religioase
decât orice alta tara industrializata. în cele mai multe societati occidentale, majoritatea
populatiei este afiliata formal la o singura biserica, cum ar fi biserica anglicana în
Anglia sau cea romano-catolica în Italia. Aproximativ 90% din populatia americana
este crestina, dar apartine unei diversitati de biserici si confesiuni. Multe grupuri
numara doar sute de membri, dar mai mult de 90 de organizatii religioase sustin ca
au peste 50.000 de membri, dintre care 22 raporteaza o participare de peste un
milion de membri. Cea mai larga institutie din Statele Unite este biserica catolica, cu
aproximativ 50 de milioane de membri. Totusi, ea acopera doar aproximativ 27% din
totalul membrilor organizatiilor religioase. 60% din populatie sunt protestanti, împartiti
în diferite confesiuni. Conventia Baptista din Sud este cea mai mare dintre ele,
având peste l3 milioane de membri, urmata de Biserica Metodista Unita, Conventia
Baptista Nationala, bisericile luterana si episcopala. Dintre grupurile necrestine, cele
mai numeroase suntcongregatiile evreiesti, care numara aproximativ sase milioane
de membri.

40% din populatia americana asista la slujba religioasa o data pe saptamâna.
Aproape 70% dintre acestia apartin unor biserici, sinagogi sau altor organizatii
religioase, iar majoritatea sustin ca sunt membri activi ai coIigregatiilor respective.

Capitanul Scott O' Grady din fortele aeriene ale SUA a fost împuscat în 1995
deasupra teritoriului bosniac. El a petrecut sase zile ascunzându-se si evitând sa fie
capturat de catre fortele sârbe, înainte de a fi gasit si salvat. "Chiar în toiul luptei, a
declarat ei în fata mass mediei mondiale, primul lucru pe care vreau sa-I fac este sa-i
multumesc lui Dumnezeu. Daca El nu m-ar fi iubit si eu nu L-as fi iubit, nu as fi
supravietuit. El m-a ajutat sa trec prin toate acestea si simt asta din tot sufletu1."
Daca un pilot britanic sau francez ar fi spus acelasi lucru în acea situatie, ar fi
produs o oarecare uimire. Dar venind de la un ofiter american, cuvintele au parut
perfect normale. America are un nivel de religiozitate mult mai ridicat decât
majoritatea societatilor europene. "Cred într-Unul Dumnezeu" apare pe fiecare
moneda americana, ca un memento al puterii religiei în Statele Unite.

Rezultatele studiilor arata ca 95% dintre americani îsi declara credinta în
Dumnezeu, 80% cred în miracole si în viata de apoi, 72% cred în îngeri si 65% în
diavol (Stark si Bainbridge, 1985). Un Studiu asupra Valorilor Mondiale publicat în
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1994 a aratat ca 82% dintre cei chestionati s-au declarat "persoane religioase", fata
de 55% în Marea Britanie, 54%. în Germania de Vest si 48% în Franta. Aceeasi
statistica a aratat ca 44% dintre americani au fost la biserica cel putin o data pe
saptamâna, fata de 14% în Marea Britanie, 10% în Franta si cel mult 4% în Suedia
(vezi fig. 16.2 si The Economist, 8.07.1995, p. 20).

Figura16.2 - Credinta religioasa în diferite tari, 1990-1993

Statele Unite ~I~~~~~_~__~_~'I·····-
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Sursa: World Values Study Group, Inter-University Consortium for Political and Social Researches.
Dupa The Economist, 8 iulie 1995, p. 20.

Dupa cel de-al doilea razboi mondial, SUA au asistat la o mai ampla proliferare a
miscarilor religioase decât în orice alta perioada istorica anterioara, inclusiv o serie
fara precedent de diviziuni si de aparitii noi între confesiuni. Majoritatea au avut o
existenta de scurta durata, dar câteva dintre ele au reusit sa faca un numar de adepti
remarcabil. Un exemplu este oferit de Biserica Unificarii, fondata de coreeanul Sun
Myung Moon. Secta a fost introdusa în Statele Unite la începutul anilor '60, prezen
tând toate caracteristicile miscarilor milenariste. Adeptii lui Moon au acceptat
prezicerea ca sfârsitul lumii va veni în anu11967, dar faptul ca lumea a continuat sa
existe dupa acel an nu a dus la destramarea sectei. Asa cum au procedat multi lideri
ai miscarilor milenariste, Moon si-a ajustat ideile prin prisma pref':icerii sale esuate.
În fapt, noiksale doctrine au câstigat chiar mai multi adepti decât mai înainte, sustinând
ca numara în prezent aproximativ 40.000 de persoane. Convingerile Bisericii
Unificarii uneste învataturi orientale cu elemente ale crestinismului fundamentalist si
cu anticomunismul, iar noii membri sunt supusi unei pregatiri religioase stricte.

Fundamentalismul crestin

Cresterea organizatiilor religioase crestine fundamentaliste în Statele Unite este
una dintre trasaturile cele mai remarcabile din ultimii aproximativ 25 de ani.
Fundamentalistii cred ca "Biblia este de-a dreptul un ghid practic pentru politica,
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guvernare, afaceri, familie si toate treburile omenirii" (Capps ,1990). Fundamentalismul
este o reactie împotriva teologiei liberale si a frecventarii bisericii de catre oameni
putin interesati de religie. Cele mai influente grupari fundamentaliste din Statele Unite
sunt Conventia Baptista din Sud, Adunarile Domnului si Adventistii de Ziua a Saptea.

"Biserica electronica"

Mass media electronice (televiziunea si radioul) au jucat un rol esential În
schimbarile care au afectat religia începând din anii '60. Reverendul Billy Graham a
fost primul care a predicat cu regularitate pe calea undelor, ia,rprin folosirea eficienta
a media, acest preot baptist s-a bucurat de o larga audienta. De-a lungul ultimilor 20
de ani, am fost martorii folosirii tot mai sofisticate si mai sistematice a mediilor
pentru a raspândi mesaje religioase si pentru a colecta bani pentru bisericL A luat
fiinta astfel "biserici electronice" - organizatii religioase care opereaza mai curând
prin intermediul media decât prin adunari ale congregatiilor locale. Cu ajutorul satelitilor
de telecomnicatii, programele religioase pot fi acum transmise în întreaga lume,
pâna în tarile Lumii a Treia (de exemplu, în Africa si Asia), cât si în alte societati
industrializate.

Fundamentalistii si celelalte grupari care vor sa-i converteasca pe necredinciosi
au fost principalii initiatori ai bisericii electronice. O explicatie pentru aceasta ar fi
"vedetismul", predicatorii inspirati care atrag dupa sine adepti datorita atractiei lor
personale. Unii dintre acesti predicatori sunt persoane considerate ideale pentru
mediile electronice, prin intermediul carora calitatile lor carismatice pot fiproiectate
spre o audienta de mii sau chiar de milioane de oameni. În afara lui Billy Graham, alti
"predicatori electronici" din SUA, cum ar fi Oral Roberts, Jerry Falwell, Jimmy
Swaggart, Pat Robertson, Jim Bakker si fosta sa sotie Tammy Faye, au facut din
mass rriedia principala lor preocupare, bazându-se aproape în totalitate pe emisiunile
transmise pentru a câstiga sustinatori.

Unii predicatori-radio,printre care Jim si Tammy Bakker si Jimmy Swaggart,
au fost implicati în scandaluri pe motive sexuale sau financiare, care le-au afectat
serios reputatia. Datorita faptului ca statutul unor asemenea indivizi a avut de suferit,
unii au sugerat c.apunctul culminant al influentei bisericii electronice a luat sfârsit.
Un lucru poate fi adevarat si anume ca gruparilerevitaliste si fundamentaliste încep
sa-si piarda pozitiile dominante, dar este putin probabil ca legaturile dintre organizatiile
religioase si mediile electronice sa se .apropie de sfârsit. Asa cum este aratat în
capitolul 14, televiziunea, radioul si alte forme de comunicare electronica constituie
o influenta primordiala în lumea moderna, iar acestea vor continua cu siguranta sa
stimuleze programele religioase.

Pat Robertson, un tele-evanghelist cunoscut, a esuat în Încercarea de a obtine
nominalizarea în cursa pentru presedintia Partidului Republican în 1988. În urma acestei
întreprinderi nereusite, el a înfiintat Coalitia Crestina, o miscare politica de orientare
religioasa, care a câstigat oarecare influenta. Coalitia are în prezent 1,6 milioane de

membri si mari resurse financiare, care-i dau posibilitatea sa investeasca în acest
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lobby si sa~si faca publicitate. În 1995 Coalitia a prezentat un "contract cu familia
americana", care prevedea interzicerea avorturilor, promovarea reducerii impozitelor
pentru familii, disciplinarea închisorilor si controlul asupra porno grafiei.

În replica, liderii bisericilor liberale au adresat o "chemare la reînnoire". Ei
acceptau argun1entul Coalitiei Crestine, care sustinea ca se simte nevoia aducerii
valorilor morale în dezbaterile politice, dar insistau ca aceste valori ar trebui sa fie
cele ale tolerantei si umanismului, nu valorile conservatoare ale Dreptei Republicane.

Predicarea electronica a religiei a devenit predominanta în special în America
Latina, unde sunt transmise programe nord-americane. Drept rezultat, miscarile
protestante, în majoritate de tip penticostal, au avut un impact extraordinar asupra
imor tari precum Chile si Brazilia, care sunt predominant catolice ..

CONCLUZTI: RELIGIA, LAICIZAREA
SI SCHIMBAREA SOCIALA

Când sunt chestionati cu ocazia unor studii, 70% dintre britanici declara ca ei
cred într-o divinitate de un fel sau altul, iar în SUA, dupa cum am vazut, multe secte
si culte prospera pe lânga bisericile recunoscute. În IraIi si în alte zone din Orientul
Mijlociu, Africa si India, un fundamentalism islamic foarte dinamic, se opune
occidentalizarii. În Irlanda de Nord, protestantii si catolicii mentin deschis un com
plex de convingerii religioase diferite, stabilite de secole, în timp ce membrii cei mai
activi ai fiecarei confesiuni sunt antrenati într-un adevarat razboi unul împotriva
celuilalt. Papa efectueaza untumeu în America de Sud si milioane de catolici entuziasti
îi urmaresc traseul. Vazând toate acestea, ar putea parea ciudat sa sugeram ca
influenta religiei în lumea moderna este în declin.
:> Totusi, sociologii sunt, în general, de acord ca un astfel de declin are loc,

considerându-l o tendinta pe termen lung. LAICIZAREA desemneaza procesul
prin care religia îsi pierde influenta asupra diferitelor sfere ale vietii sociale. Laicizarea
prezinta un numar de aspecte sau dimensiuni. Unul dintre acestea se refera la
numarul de membri ai organizatiilor religioase - câti oameni apartin unei biserici
sau altor institutii religioase si frecventeaza activ slujbele sau alte ceremonii. Cu
exceptia Statelor Unite, tarile industrializate au suferit toate o laicizare considerabila,
daca privim din acest punct de vedere. Structura declinului religios remarcat în
Marea Britanie se regaseste în cea mai mare parte a Europei Occidentale, inclusiv
în tari catolice cum ar fi Franta sau Italia. Mai multi italieni decât francezi merg la
biserica cu regularitate si participa la ritualurile principale, (cum ar fi împartasania
de Pasti), dar în ansamblu, structura declinului respectarii prescriptiilor religioase
este similara în cele doua cazuri.

O a doua dimensiune a laicizarii se refera la masura în care bisericile si alte
organizatii religioase îsi mentin influenta sociala, averea si prestigiul. În vremurile
trecute, organizatiile religioase puteau detine o influenta considerabila asupra
guvernelor si a agentiilor sociale si impuneau un mare respect comunitatii. În ce
masura se mai întâmpla astazi acelasi lucru? Raspunsul la aceasta întrebare este

.501



rI
t

clar. Chiar daca ne limitamdoar la acest secol, observam ca organizatiile religioase
au pierdut progresiv si mult din influenta politica si sociala detinuta anterior, iar aceasta
te!ldinta se remarca în lumea întreaga, desi exista unele exceptii. Liderii bisericilor nu
se mai pot astepta sa detina automat influenta asupra celor puternici. În timp ce unele
biserici recunoscute ramân la fel de bogate, dupa orice standarde, iar noile miscari
religioase se pot îmbogati cu rapiditate, situatia materiala a multor organizatii religioase
de lunga durata însa este nesigura. Biserici si temple sunt închise sau cad în ruina.

Cea de-a treia dimensiune a laicizarii se refera la credinte si valori. Putem numi
aceasta dimensiune religiozitate. În mod evident, masura în care oamenii
frecventeaza biserica si gradul de influenta sociala nu sunt cu predilectie o expresie
directa a pastrarii credintelor si idealurilor. Multa lume cu credinte religioase nu

. participa cu regularitate la slujbele religioase sau la ceremoniile publice; obisnuinta
frecventarii sau a participarii, pe de alta parte, nu implica întotdeauna existenta unor
convingeri religioase puternice - oamenii pot merge la biserica din obicei sau pentru
ca aceasta se asteapta ca ei sa faca în cadrul comunitatii.

Ca si în cazul celorlalte dimensiuni ale laicizarii, avem nevoie de o întelegere
precisa a trecutului, pentru a vedea cât de departe a ajuns declinul religiozitatii azi. În
multe societati traditionale, inc1usivîn Europa medievala, atasamentul fata de credintele
religioase era mai putin important în viata obisnuita decât s-ar putea crede. De exemplu,
cercetarile asupra istoriei Angliei arata ca în rândul oamenilor obisnuiti era comun un
usor atasament fata de convingerile religioase. Sceptici religiosi se pare s-au gasit în
majoritatea culturilor, mai ales în societatile traditionale mari (Ginzburg, 1980).

Dar nu este nici o îndoiala ca mentinerea de idei religioase, astazi este mai
scazuta decât era cazul în lumea traditionala - mai ales daca includem în termenul
,,religie" întreaga gama a supranaturalului în care credeau oamenii. Majoritatea dintre
noi pur si simplu nu mai simtim mediul nostru înconjurator ca fiind patruns de entitati
divine sau spirituale. Unele dintre tensiunile majore din lumea în prezent - cum ar fi

acelea care afecteaza Isra~lul si tarile islamice dimprejur - deriva în principal,- sau
macar în oarecare masura, din diferente religioase. Dar majoritatea conflictelor si a
razboaielor sunt actualmente mai mult de natura laica - datorate unor crezuri politice
divergente sau interese materiale.

Influenta religiei a scazut în fiecare dintre cele trei dimensiuni ale laicizarii. Ar
trebui sa conchidem ca autorii din secolul XIX aveau în fond dreptate? Probabil ca
decaderea religiei a durat mai mult decât anticipasera ei? O asemenea concluzie ar
putea fi discutabila. Chemarea religiei, în formele ei traditionale cât si în cele noi, este
probabil sa fie înca durabila. Gândirea rationalista moderna si perspectiva religioasa
coexista într-o stare de tensiune incomoda ..O perspectiva rationalista a cucerit multe
aspecte ale existentei noastre, iar puterea ei nu pare sa slabeasca în viitorul apropiat.
Cu toate acestea, vor exita cu siguranta reactii împotriva rationalismului, ce vor duce
la perioade de renastere religioasa. Exista probabil putini oameni în lume care sa nu fi
fost niciodata atinsi de sentimente religioase, iar stiinta si gândirea rationalista nu pot
raspunde în fata unor asemenea întrebari fundamentale cum ar fi scopul vietii în ge-

I neral- probleme care s-au aflat dintotdeauna în interiorul religiei.
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REZUMAT

o Religia exista în toate societatile cunoscute, desi credintele religioase si practicile
variaza de la o cultura la alta. Toate religiile implica un set de simboluri, care presupun
sentimente de veneratie, legate de ritualuri practicate de o comunitate de credinciosi.

f) Totemismul si animismul sunt tipuri comune de religie în culturile mai mici. În
totemism, un anume animal sau o planta sunt percepute ca posedând puteri
supranaturale. Animismul înseamna credinta în spiritul fantomelor, care populeaza
aceeasi lume ca si fiintele umane, posedându-Ie uneori.

€) Cele trei religii monoteiste cele mai influente (în care exista un singur Dumnezeu)
din istoria lumi sunt iudaismul, crestinismul si islamismul. Politeismul (credinta
în mai multi zei) este comuna altor religii. În unele religii, cum ar fi confucianismul,
nu exista zei sau fiinte supranaturale.e Abordarile sociologice ale religiei au fost cel mai influentate de ideile celor trei
gânditori "clasici": Marx, Durkheim si Weber. Toti acestia au considerat ca
religia este într-un mod fundamental o iluzie. Ei au crezut ca "lumea de apoi" pe
care o creeaza religia este de fapt lumea noastra, distorsionata vazuta prin
prisma simbolismului religios. Pentru Marx, religia contine un puternic element
ideologic: ea ofera justificare pentru inegalitatile de avere si putere existente în
societate. Pentru Durkheim, religia este importanta datorita functiei de coeziune
pe care o îndeplineste, în special prin aceea ca asigura faptul ca oamenii se
întâlnesc cu regularitate pentru a-si afirma credintele si valorile comune. Pentru
Weber, religia este importanta datorita rolului pe care îl joaca în schimbarea
sociala, mai ales în dezvoltarea capitalismului modem.

o Exista patru tipuri principale de organizatie religioasa. Bisericile sunt institutiile
religioase cele mai mari recunoscute, având de obicei, o structura birocratica
formala si o ierarhie alcatuita din functionari religiosi. Sectele sunt grupuri de
credinciosi mai mici si mai putin formale, înfiintate de obiceipentru a revigora biserica
recunoscuta. Daca o secta supravietuieste o perioada de timp si devine institutio
nalizata, capata numele de confesiune. Cultele se aseamana cu sectele, dar nu se
preocupa de revigorarea bisericii recunoscute ci cauta sa formeze o noua religie.

o Organizatiile religioase sunt în general dominate de barbati. În majoritatea religiilor
si în special în crestinism, imaginile si simbolurile sunt mai ales masculine; totusi,
zeitati le feminine sunt comune în unele religii.

& O miscare milenarista este aceea care anticipeaza mântuirea imediata, colectiva 
prin intermediul unor schimbari fundamentale din prezent sau al re gasirii epocii
de aur cu mult timp în urma pierduta. Practic toate miscarile de acest gen
implica activitatea unor profeti-interpreti profesionisti sau "inspirati" ai ideilor
religiilor recunoscute.

o Fundamentalismul a devenit comun printre credinciosii diferitelor grupuri
religioase din lume. ;,Fundamentalistii" sunt numiti astfel deoarece cred în
întoarcerea la fundamentele doctrinei lor religioase. Fundamentalismul islamic
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a fost prima sursa a revolutiei din Iran, care a instalat la putere un guvern de
inspiratie religioasa în acea tara.

€) Rata frecventarii cu regularitate a bisericii în Marea Britanie si în majoritatea
celorlalte tari europene este scazuta. În Statele Unite dimpotriva, un procent
mult mai mare din populatie merge în mod frecvent la biserica. Mult mai multi
oameni din Marea Britanie, Europa si Statele Unite îsi sustin credinta i'n
Dumnezeu însa fara a frecventa biserica cu regularitate.

CIi> Laicizarea se refera la declinul influentei religiei. Masurarea nivelului laicizarii
este.dificila, deoarece sunt implicate mai multe dimensimli ale credintei. Desi
influenta religiei a scazut fara îndoiala, se poate afirma cu hotarâre ca ea nu se
afla în pragul disparitiei, continuând sa uneasca dar si sa desparta oamenii în
lumea moderna. Religiile pot actiona în societate atât ca forte conservatoare
cât si revolutionare.
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ORASUL TRADITIONAL

În societatile traditionale, majoritatea oraselor erau de dimensiuni mici dupa
standardele modeme. Babilonul, de exemplu, unul dintre cele mai mari orase antice
din Orientul Mijlociu, se întindea pe o suprafata de numai 5 km2, iar în momentul
culminant al dezvoltarii sale, populatia sa nu d~pasea 15-20.000 de locuitori. Primele
orase din lume au aparut prin anii 3.500 î.Ch., în vaile fluviilor Nil din vechiul Egipt,
Tigru si Eufrat din actualul Iralesi Indus din Pakistanul de azi. Suhîmparatul Augustus,
Roma era cel mai mare oras din antichitate, cu exceptia celor din China, având înjur
de 300.000 de locuitori.

La majoritatea oraselor din lumea antica au fost descoperite anumite trasaturi
comune, chiar daca existau diferente ale civilizatiilor lor. Orasele erau în general,
împrejmuite cu ziduri; zidurile, construite la început pentru aparare militara, delimitau
separarea comunitatii urbane de cele rurale. Zona centrala, incluzând adesea un
spatiu public de mari dimensiuni, era uneori cuprinsa în interiorul unui al doilea zid,
interior. Desi continea de obicei o piata, centrul se deosebea de cartierele de afaceri
care se gasesc în orasele modeme. Cladirile principale erau de obicei religioase sau
politice, cum ar fi templele sau palatele si judecatoriile. Locuintele claselor dominante
sau ale elitei tindem! sa fie concentrate în centru sau în apropierea acestuia, în timp
ce oamenii mai putin privilegiati locuiau catre periferiile orasului, iar unii chiar în
apropierea zidurilor de incinta, si puteau patrunde în interior rapid daca erau atacati.

Diferitelor grupuri etnice si religioase le reveneau adesea cartiere separate, în
care membrii lor traiau si munceau. Uneori si aceste cartiere erau delimitate prin
ziduri. Piata centrala, unde aveau loc adunarile ceremoniale, era de obicei prea
neîncapatoare pentru a putea gazdui mai mult decât o mica parte dintre cetateni, iar
comunicatiile dintre oraseni erau de regula, intermitente; anunturile de interes public
se faceau verbal- prin strigate, de catre functionari oficiali care mergeau pe strazile
orasului. Desi câteva orase traditionale posedau bulevardeJargi, în majodtatea lor
existau prea putine "strazi", în sensul modern al cuvântului; ulitele constituiau de
obicei fâsii de pamânt pe care nU existau constructii. Pentru majoritatea oamenilor,
casa si atelierul se aflau în aceeasi cladire, uneori chiar în aceeasi încapere. "Drumul
pâna la serviciu" era o notiune aproape necunoscuta.

În câteva state traditionale, orasele erau legate între ele prin sisteme de drumuri
sofisticate, dar acestea existau mai ales în scopuri militare, iar comunicatiile erau în
cea mai mare parte lente si limitate.CaIatoria reprezenta o activitate specializata.
negustorii si soldatii fiind singurii care se deplasau cu regularitate pe distante mari. În
statele traditionale stiintele, artele si cultura cosmopolita se concentrau în orasele mari,
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iar nivelul influentei lor asupra zonelor rurale era întotdeauna destul de scazut. Doar un
mic procent din populatie locuia la oras, iar diviziunea dintre orase si sate era foarte
pronuntata. Cea mai mare parte locuiau în comunitati rurale mici, venind arareori în
contact si cu altcineva decât vreun functionar de stat sau negustor de la oras.

Studiind orasele moderne în acest capitol, vom analiza unele dintre cele mai
elementare schimbari care deosebesc lumea noastra de cea traditionala. Caci în toate
tarile industrializate majoritatea populatiei locuieste în zonele urbane. Mai mult, viata

. urbana moderna afecteaza pe toata lumea, nu numai pe cei care locuiesc în orasele
propriu-zise. Vom comenta mai întâi masiva crestere a numarului de oraseni, care s-a
produs de-a lungul ultimului secol si vom analiza câteva dintre teoriile principale despre
urbanism, înainte de a trece la compararea diferitelor modele de urbanizare, atât de
contrastante în Marea Britanie, Stale Unite si orasele din Lumea a Treia.

TRASATURILE URBANISMULUI MODERN

Toate societatile industrializate moderne sunt puternic urbanizate. Cele mai mari
orase din tarile industrializate numara pâna la 20 milioane de locuitori, iar
conglomeratele urbane - manunchiuri de orase care alcatuiesc suprafete întinse
de constructii - pot adaposti mult mai multa lume. Forma extrema de viata urbana
este reprezentata azi de ceea ce unii au numit megalopolis, "orasul oraselor".
Termenul a fost creat initial în Grecia antica pentru a desemna un oras-stat care
urma sa stârneascainvidia tuturor civilizatiilor, dar în prezent folosirea termenului nu
mai are legatura cu acel deziderat. În vremurile moderne, a fost folosit pentru prima
data referitor la tarmul nord-estic al Statelor Unite, un conglomerat urban acoperind
aproximativ 450 de mile, din nordul Bostonului pâna dincolo de Washington D.C. În
aceasta regiune locuiesc aproximativ 40 milioane de persoane, cu o densitate de
peste 700 de locuitori pe mila patrata. O populatie urbana aproape la fel de numeroasa
si de densa este concentrata îll zona Marilor Lacuri dintre Statele Unite si Canada.

Marea Britanie, prima societate care a trecut prin industrializare, a fost totodata
prima care, dintr-o tara rurala, a devenit una predominant urbana. În 1800, traiau în
orase de peste 10.000 de locuitori cu mult sub 20% din populatie. În 1900, acest
procent devenise de 74%. Capitala, Londra, adapostea aproximativ 1,1 milioane de
persoane în 1800; la începutul secolului XX, populatia ei crescuse pâna la sapte
milioane. În acel moment, Londra era cel mai mare oras întâlnit în lume vreodata, un '
vast centru de productie, comercial si financiar aflat în centrul unui Imperiu britanic
înca în expansiune.

Urbanizarea majoritatii celorlalte tari europene si a Statelor Unite a avut loc
întru câtva mai târziu - dar în unele cazuri, o data declansata, s-a accelerat si mai
rapid. În 1800, Statele Unite reprezentau o societate mai curând rurala decât
principalele tari europene la aceeasi data. Sub 10% din populatie locuia în comunitati
care depaseau 2.500 de persoane. Astazi, în aceasta situatie se afla peste trei sferturi
dintre americani. Între 1800 si 1900, populatia orasului New York a crescut de la
60.000 de persoane la 4,8 milioane!
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Figura17.) - o lume a oraselor: zonele urbane cu o populatie de peste zece
milioane de locuitori în 1950, 1994 si previziunile pentru 2015
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Urbanizarea în secolul XX este un proces global, în care sunt atrase tot mai mult
si tarile din Lumea a Treia (vezi fig. 17.1). Înainte de 1900, aproape toate orasele în
expansiune se aflau în Occident; a existat si o oarecare extindere a oraselor din Lumea
a Treia în decursul urmatorilor 50 de ani, dar principala perioada a cresterii lor au fost
aproximativ ultimii 40 de ani. Între 1960 si 1992, numarul orasenilor din lumea întreaga
a crescut cu 1,4 miliarde si se preconizeaza ca va mai creste cu înca un miliard în
urmatorii 15 ani. În tarile din Lumea a Treia, numarul de persoane care traiesc la oras

sporeste în fiecare an fiind comparate cu echivalentul populatiei Spaniei în prezent.
. Populatiile din mediile urbane se dezvolta mult mai rapid decât populatia lumii în

general: 39% din populatia lumii traia în localitati urbane în 1975; cifra prevazuta
pentru anul 2000 este de 50% si de 63% în 2025, conform estimarilor Natiunilor
Unite. Asia de Sud si de Est vor contine aproximativ jumatate din populatia lumii în
2025, data la care populatiile urbane din Africa si America de Sud o vor depasi
fiecare pe cea a Europei actuale.

Dezvoltarea oraselor moderne: constiinta si cultura

Abia la începutul secolului XX, statisticienii si observatorii sociali au mcut distinctia
dintre oras si metropola. Metropole1e cu populatii numeroase erau de obicei, recunoscute
ca fiind mai cosmopolite decât centrele mai mici, influenta lor Întinzându-se dincolo
desocietatea nationala din care faceau parte.

Expansiunea metropole1or s-a produs ca rezultat al cresterii populatiei, împreuna
cu migrarea strainilor proveniti de la ferme, sate si mici orasele. Aceasta migrare a
fost adesea internationala, oamenii mutându-se din zonele satesti direct în metropole,
în tarile În care se stabileau. Imigratia unor grupuri foarte numeroase de europeni
din zonele sarace, de fermi eri, în Statele Unite, reprezinta exemplul cel mai elocvent.

Imigratia încrucisata între orase a fost de asemenea, raspândita în tarile
Europei. Taranii si satenii migrau catre orase (asa cum fac astazi pe scara larga
în tarile din Lumea <t Treia), din cauza lipsei de posibilitati din zonele rurale,
îmbinate cu aparentele avantaje si atractii ale oraselor, unde strazile erau "pavate

cu aur" ,Oocuri de munca, avere, o gama larga de bunuri si servicii). În plus,
metropolele deveneau centre concentrate ale puterii financiare si industriale,
antreprenorii creând noi zone urbane uneori chiar din ramasite. Chicago a cunoscut
o crestere a populatiei de peste doua milioane în 1900, într-o zona care era
complet nelocuita pâna în 1830.

Dezvoltarea oraselor moderne a avut un impact semnificativ, nu numai asupra
obiceiurilor si modurilor de comportare, ci si asupra structurilor mentale si afective.
înca de la începutul marilor aglomeratii urbane, în secolul XVIII, opiniile despre
efectele oraselor asupra vietii sociale au fost polarizate, si ramân si În prezent.
Unii considerau orasele ca reprezentând" virtutea civilizata", izvorul dinamismului
si al creativitatii culturale. Pentru acesti autori, orasele sporesc oportunitatile de
dezvoltare economica si culturala, asigurând mijloace de trai confortabile si o
existenta satisfacatoare. James Boswell lauda adesea calitatile Londrei, pe care o
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compara cu "un muzeu, o gradina, niste combinatii muzicale fara sfârsit" (Byrd,
1978, p. 92). Altii au etichetat orasul ca fiind un infern fumegând, în care se
îmbulzesc cu neîncredere reciproca multimi agresive, bântuit de criminalitate,
violenta si coruptie.

Interpretari ale vietii la oras

De-a lungul secolului XIX si la începutul secolului XX, pe masura ce orasele se
dezvoltau, aceste opinii diferite si-au aflat noi forme de exprimare. Criticii au gasit
tinte usoare pentru atacurile lor, deoarece conditiile de viata ale celor saraci din
zonele urbane cu dezvoltarea cea mai rapida erau adesea îngrozitoare. George Gissing,
un romancier englez si analist social, a trait saracia extrema, atât în Londra cât si la
Chicago, în anii 1870. Descrierile sale despre cartierele londoneze din East End, sectoarele
cele mai sarace din oras, ne ofera un tablou sumbru. Gissing descria zona ca pe:

O suprafata cu strazi comercialeurât mirositoare, cu fabrici,depozite de cherestea,
antrepozite cenusii, cu ulite colcaind de mici pravalioare si ateliere, curti infecte si
bolti care respirau o posomorâre pestilentiala; peste tot truda în formele cele mai
degradante;strazilelargipline cu carutegemândsubîncarcatura,pavajele strabatute
de tropaitul muncitorilor de speta ce mai joasa, cotloanele si gaurile aratând
decaderea si urâtenia. (Gissing, 1973, pp.25-26).

În acelasi timp, saracia din orasele americane atragea mai putin atentia decât
saracia europeana. Totusi., catre srnrsitul secolului,reformatorii au condamnat tot
mai sever mizeria unor zone întinse din New York, Boston, Chicago sau alte orase
importante. Un imigrant danez, Jacob Riis, care a devenit reporter pentru New York
Tribune, a calatorit în Statele Unite, documentându-se asupra conditiilor de saracie
si tinând conferinte despre reformele necesare. Cartea lui Riis, How the Other
HalfLives, care a aparut în 1890, s-a bucurat de un mare succes (Riis, 1957; Lane,
1974). Apoi i s-au alaturat si alte opinii. Asa cum spunea un poet, vorbind despre
saracii din Boston:

Într-un mare oras crestin s-au stins fara prieteni, de foame!
Înfometati în mijlocul atâtor sali de bal!
Într-un oras al spitalelor, au murit în puscarie!
Lipsiti de adapost, au murit într-o tara care se faleste ca ofera tuturor un acoperis!
Într-imoras al milionarilor,aumurit saraci-lipiti!

(CitatdinLees, 1985,pp. 128-9).

Dimensiunile saraciei urbane si marile diferente dintre cartierele orasenesti
s-au numarat printre principalii factori care au determinat primele analize
sociologice ale vietii urbane. De aceea, nu este de mirare ca primele studii sociologice
importante despre conditiile urbane moderne si teoriile referitoare la acestea au
aparut la Chicago, un oras marcat de o fenomenala rata a dezvoltarii, cât si de
inegalitati foarte prqnunta.te.
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TEORII DESPRE URBANISM

Scoala de la Chicago

:) Unii autori proveniti de la Universitatea din Chicago între 1920 si 1940, printre
care Robert Park, Emest Burgess si Louis Wirth, au formulat idei care au constituit
multa vreme baza teoretica si de cercetare în sociologia urbana. Doua concepte
dezvoltate de "Scoala de la Chicago" merita o atentie speciala. Unul este asa-zisa
abordare ecologica a analizei urbane; celalalt este caracterizarea URBANISMULUI
ca mod de viata, formulata de Wirth (Park, 1952; Wirth, 1938).

Ecologia urbana

Ecologia este un termen preluat din stiintele fizice si se refera la studiul adaptarii
organismelor plantelor si animalelor la mediul înconjurator. (Acesta este sensul în
care este folosit termenul "ecologie" în contextul problemelor mediului înconjurator
în general se dezvolta (vezi cap. 19). În lumea naturala, organismele tind sa fie
distribuite sistematic în teritoriu, astfel încât sa se mentina un echilibru între diferitele
specii. Scoala de la Chicago considera ca înfiintarea unor mari asezari urbane si
distributia diferitelor tipuri de cartiere din interiorul acestora pot fi întelese dupa
principii similare. Orasele nu se dezvolta întâmplator, ci ca raspuns la trasaturile
avantajoase ale mediului înconjurator. De exemplu, vaste zone urbane din societatile
modeme tind sa se dezvolte de-a lungul malului fluviilor, în câmpiile fertile sau la
intersectia drumurilor comerciale ori a cailor ferate., ,

Dupa cum se exprima Parks, "o data înfiintat, un oras este, se pare, un mare
mecanism de triere care ... selecteaza fara greseala din întregul populatiei pe acei
indivizi mai potriviti pentru a locui într-o anumita regiune sau un anumit mediu"
(Parks, 1952, p. 79). Orasele se ordoneaza în "zone natura1e" în urma unor procese

de ,competitie, invazie si succesiune, toate acestea având loc si în ecologia biologica.
Daca luam în considerare ecologia unui lac din mediul înconjurator natural, constatam
competitia dintre diferitele specii de pesti, insecte si alte organisme care opereaza în
sensul obtinerii unei distributii stabile între ele. Acest echilibru devine instabil daca
noi specii "invadeaza" teritoriul, încercând sa se stabileasca în acel lac. Unele dintre
organismele care proliferau în zona centrala a lacului sunt nevoite sa suporte o
existenta precara îndreptându-se spre periferiile lui. Speciile invadatoare vor fi
succesorii lor în zonele centrale.

Modelele asezarii, miscarii si reasezarii oraselor au o forma similara, din
perspectiva ecologica. Diferitele cartiere se dezvolta prin reajustari facute de 10Guitorii
care lupta pentru a-si câstiga existenta. Un oras poate fi reprezentat ca o harta de
zone cu caracteristici sociale distincte si contrastante. În stadiile initiale ale cresterii
oraselor modeme, industriile se concentreaza pe terenuri accesibile pentru materiile
prime de care au nevoie, în apropierea cailor de aprovizionare. Populatia se strânge
în jurul acestor locuri de munca, care se diversifica tot mai mult, pe masura ce
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sporeste numarul de locuitori ai orasului. Dotarile astfel asigurate devin tot mai
atractive si apare o competitie tot mai strânsa pentru achizitionarea lor. Valoarea
pamântului si impozitele pe proprietate cresc, permitând din ce în ce mai greu familiilor
sa continue sa locuiasca în cartierele centrale, cu exceptia caselor mici sau darapana te,
cu o chirie redusa. Centrul devine dominat de afaceri si agrement, în timp ce locuitorii
cei mai înstariti se muta catre suburbiile noi, în curs de formare în jurul acelui
perimetru. Acest proces urmareste traseele de transport, întrucât acestea reduc
timpul necesar deplasarii pâna la locul de munca; zonele dintre aceste drumuri 'se
dezvolta mai lent.

Orasele pot fi concepute ca fiind formate din inele concentrice, împartite în
segmente. În mijloc se' afla zonele din centrel orasului, un amestec de mare
prosperitate de afaceri si case particulare aflate în ruina. Dincolo de acestea se afla
cartierele mai vechi, care adapostesc lucratorii angajati în ocupatii manuale stabile. Si
în afara se afla suburbiile, unde tind sa se stabileasca cei cu venituri mai mari. Procesele

de invazie si de succesiune au loc în interiorul segmentelor inelelor co~centrice. Astfel,
pe masura ce proprietatile particulare se deterioreaza în zona centrala sau în apropierea
acesteia, grupurile etnice minoritare încep sa se mute spre interior. Pe masura ce se

întâmpla aceasta, o tot mai mare parte din populatia preexistenta se muta, producând
o precipitare a lichidarilor, catre alte cartiere ale orasului sau spre suburbii.

Desi Pentru o perioada abordarea ecologiei urbane si-a pierdut din credibilitate,
a fost mai târziu revitalizata si reelaborata în scrierile unui numar de autori, printre
care Amos Hawley (Hawley, 1950; 1968). Nu s-a concentrat asupra competitiei

pentru niste resurse sarace, asa cum facusera predecesorii lui, Hawley ci a subliniat
interdependenta diferitelor zone ale orasului. Diferentierea - specializarea rolurilor
de grup si a celor ocupationale - este principala modalitate în care fiintele umane se
adapteaza la mediul lor înconjurator. Grupurile de care depind multi altii vor avea un
rol dominant, reflectat adesea în pozitia lor geografica centrala. De exemplu, grupurile
de afaceri cum ar fi marile banci sau companiile de asigurari, ofera servicii de baza
pentru o mare parte a comunitatii, deaceea se gasesc de obicei, în zonele centrale
ale asezarilor. Dar Hawley subliniaza ca zonele care se dezvolta în ariile urbane se
formeaza nu doar ca urmare a relatiilor spatiale, ci si a celor temporale. De
exemplu, dominanta afacerilor se exprima nu doar în functie de folosirea spatiului,
ci si de ritmul activitatilor din viata cotidiana - o ilustratie a acesteia fiind ora de
vârf. Ordonarea temporala a vietii zilnice a oamenilor reflecta ierarhia cartierelor
din oras.

Abordarea ecologica a fost importanta si prin cantitatea de cercetari empirice
la colectarea carora a contribuit, si de asemenea, prin valoarea ei ca perspectiva
teoretica.' Multe studii asupra oraselor în ansamblu si asupra anumitor cartiere au
fost determinate de gândirea ecologica -preocupata, de exemplu, de ·procesul
"invadarii" si al "succesiunii" mentionate mai sus. Totusi, i se pot aduc numeroase
critici si pe buna dreptate. Perspectiva ecologica tinde sa minimalizeze importanta
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proiectarii constiente si al planificarii în organizarea oraselor, considerând dezvoltarea
urbana doar ca pe un proces "natural". Modelele de organizare spatiala dezvoltate
de Parks, Burgess si colegii lor, au fost extrase din experienta americana si se aplica
numai anumitor tipuri de orase din Statele Unite, lasând la o parte Europa, Japonia
sau Lumea a Treia.

Urbanismul ca mod de viata

Teza lui Wirth referitoare la urbanism ca riwd de viata se preocupa mai putin
de diferentierea interna dintre orase, si mai mult de ceea ce este urbanismul ca
forma de existenta sociala. Wirth observa ca:

Gradul în care se poate spune despre lumea contemporana ca este "urbanizata", nu
este masurat pe deplin s~lUcu precizie de procentul din totalul populatiei care
locuieste la oras. Influentele pe care le exercita orasele asupra vietii sociale a omului,
sunt mai mari decât ne-o indica rata populatiei urbane; caci orasul devine tot mai
mult nu doar locul de domiciliu si de munca al omului modern, ci este centrul de
iradiere si control al vietii economice, politice si culturale, care a atras si cele mai
îndepartate comunitati ale lumii în orbita sa, împletind diverse domenii, populatii si
activitati într-un univers propriu. (Wirth, 1938, p. 342).

În orase, arata Wirth, mari mase de oameni locuiesc foarte aproape unii de altii,
fara sa se cunoasca personal în majoritatea lor - o deosebire fundamentala fata de
satele mici, traditionale. Majoritatea contactelor dintre oraseni sunt fugitive si partiale
si sunt destinate altor scopuri decât acelora de a fi relatii satisfacatoare în sine.
Interactiunea cu vânzatorii din magazine; casierii de la banca, calatorii sau controlorii
din tren, sunt'întâlniri pasagere, care nu au loc întâmplator, ci în vederea anumitor
scopun.

Întrucât cei care locuiesc la oras tind sa fie deosebit de mobili, între ei legaturile
sunt relativ slabe. Oamenii sunt implicati în multe activitati si situatii diferite în fiecare
zi - "ritmul de viata" este mai rapid decât în zonele rura1e. Competitia prevaleaza
asupra cooperarii. Wirth este de acord ca densitatea vietii sociale din orase duce la
formarea de cartiere cu trasaturi distincte, dintre care doar unele pot pastra
caracteristicile comunitatilor mici. De exemplu, în zonele de imigranti se gasesc
tipuri traditionale de legaturi între familii, majoritatea oamenilor cunoscându-se
personal între ei. Cu cât aceste zone sunt mai absorbite în structura larga a vietii de
la oras, cu atât mai putin vor supravietui 'caracteristicile lor.

Ideile lui Wirth s-au bucurat, pe buna dreptate, de o larga recunoastere.
Impersonalitatea contactelor zilnice în orasele moderne este incontestabila - si în
oarecare masura aceasta este valabil si pentru viata sociala în general, în societatile
moderne. Teoria lui Wirth este importanta deoarece recunoaste ca urbanismul nu
face doar parte din societate, ci exprima si influenteaza natura sistemului social în
întregul sau. Unele aspecte ale modului de viata urban sunt caracteristice pentru
viata sociala în general, nu doar pentru activitatile celor care din întâmplare locuiesc
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în marile orase. Dar ideile lui Wirth au si limite evidente. Ca si perspectiva ecologica,
cu care are multe în comun, teoria lui Wirth se bazeaza mai ales pe observarea
oraselor americane, generalizata însa la urbanismul de pretutindeni. Urbanismul nu
se prezinta la fel peste tot si în toate epocile. Asa cum s-a mentionat, orasele din

antichitate, de exemplu, erau în multe privinte foarte diferite de cele din societatile
modeme. Pentru majoritatea locuitorilor, viata din marile orase în epocile vechi nu
era cu mult mai impersonala sau mai anonima decât a celor care traiau în comunitati
satesti.

Wirth exagereaza de asemenea, trasatura impersonala a oraselor modeme.

Grupurile în interion:l carora se mentin relatii de prietenie apropiate sau rudenie sunt
mai persistente în comunitatile urbane decât credea el. Everett Hughues, coleg cu
Wirth la Universitatea din Chicago, scria despre acesta: "Louis 'spunea toate chestiile
astea, despre cât de impersonal este orasul, desi traia în mijlocul unui întreg clan de
rude si prieteni, cu care avea relatii foarte personale" (citat în Kasarda si Janowitz,
1974). Grupuri cum ar fi cele pe care Herbert Gans le numeste "satenii urbani", sunt
obisnuite în orasele modeme (Gans, 1962).,,satenii urbani" sunt italienii americani,
care traiesc într-un cartier din centrul Bostonului. Asemenea zone de "etniei albi"

devin probabil, treptat mai putin importante în orasele americane decât înainte, dar
sunt înlocuite de comunitati din centru, care cuprind imigranti nou-veniti.

Si mai important, cartierele în care se regasesc legaturi de rudenie si personale
apropiate par adesea a fi create realmente de catre viata de la oras; ele nu sunt doar
ramasite ale unui mod de viata preexistent, care supravietuieste o perioada de timp
în interiorul orasului. Claude Fischer a propus o interpretare a tendintei actuale a
urbanizarii pe scara larga de a promova diversele subculturi, mai curând decât de a
aduna pe toata lumea într-o masa anonima. El arata ca aceia care locuiesc în orase

pot colabora cu altii proveniti din medii sau cu interese similare, pentru a-si forma
legaturi la nivel local; ei pot adera la grupuri distincte religioase, etnice, politice si alte
grupuri subculturale. Un orasel sau un sat nu permite dezvoltarea unei asemenea

diversitati subculturale (Fischer, 1984). Cei care formeaza comunitati etnice, în

interiorul oraselor, de exemplu, se poate sa se fi cunoscut prea putin sau deloc în tara
lor de origine. Dupa sosirea lor, ei graviteaza catre zone în care locuiesc ceilalti indivizi
apartinând Uneiproveniente lingvistice si culturale similare, formând astfel noi structuri
subcomunitare. Un artist poate gasi putine alte persoane cu care sa se asocieze într-un
sat sau un orasel, dar într-un oras mare ar putea face parte dintr-o sub cultura
semnificativa din punct de vedere artistic s~u intelectual.

Un oras mare este "o lume de straini", dar care sustine si creeaza relatii
personale. Acesta nu este un paradox. Trebuie sa disociem experienta urbana în
sfera publica a întâlnirilor cu strainii de lumea privata a familiei, prietenilor si colegilor
de munca. Poate fi greu "sa cunosti lume", atunci când te muti pentru prima data
într-un oras mare. Daroricine se muta într-o mica comunitate rurala bine stabilita
poate descoperi ca prietenia locuitorilor este în mare masura o problema de politete
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publica - ar putea trece ani, înainte de a fi "acceptat". Nu la fel se întâmpla si la
oras. Asa cum comenta EdwardKrupat:

Oul urban ... are o coaja mai groasa. În lipsa ocaziei si a împrejurarilor în care ar
putea sa-si faca intrarea, multe persoane care se vad zilnic în autobuz sau la gara,
la bufet sau trecând pe holurile de la locul de munca, nu devin niciodata mai mult
decâtniste "straini familiari". De asemenea, unii oameni pot ramâne total pe dinafara
deoarece le lipseste priceperea sau initiativa în relatiile sociale. Dar dovada
coplesitoare este aceea ca, datorita diversitatii strainilor - fiecare putând fi un
prieten potential - si a marii varietati de stiluri de viata si de interese din oras,
oamenii continua sa se mute din afara spre interior. Iar odata patrunsi în interiorul
unui grup sau retele, posibilitatile lor de a-si extinde relatiile se multiplica
considerabil. Drept rezultat, datele arata ca ocaziile favorabile oferite de oras par de
cele mai multe ori sa depaseasca fortele de constrângere, permitând astfel indivizilor
sa-si c1adeasca si sa-si mentina relatii satisfacatoare (Krupat, 1985, p. 36).

Ideile lui Wirth îsi mentin oarecum valabilitatea, dar în lumina contributiilor
ulterioare devine clar faptul ca ele generalizeaza excesiv. Orasele moderne implica
adesea relatii sociale impersonale, anonime, dar sunt de asemenea, surse ale diver-'
sitatii - si uneori, ale intimitatii.

Urbanismul si mediul înconjurator creat

Teoriile mai recente despre urbanism au evidentiat faptul ca acesta nu este un
proces autonom, analiza lui trebuind corelata cu modelele de baza ale schimbarii
politice si economice. Cei doi autori principali de lucrari despre analiza urbanistica,
David Harvey si Manuel Castells, au fost puternic influentati de catre Marx (Harvey,
1973,1982,1985; Castells, 1977, 1983).

Harvey: restructurarea spatiului

Harvey subliniaza ca urbanismul este un aspect al mediului înconjurator creat,
produs de raspândirea capitalismului industrial. În societatile traditionale, orasele si
satele erau clar delimitate. În lumea moderna, industria estompeaza diviziuni1e dintre
orase si sate. Agricultura devine mecanizata si este gestionata pur si simplu în functie
de pret si de profit, exact ca si munca industriala, iar acest proces micsoreaza
diferentele dintre modul de viata, sociala al locuitorilor urbani si rurali., ,

Harvey sustine ca în urbanismul modem, spatiul se afla într-o continua
restructurare. Acest proces este determinat de locul în care marile firme decid sa-si
amplaseze fabricile, centrele de cercetare si dezvoltare s.a.m.d.; controlul pe care
guvernul îl exercita atât asupra pamântului cât si a productiei locale; ca si activitatile
investitorilor particulari, care cumpara si vând case si terenuri. De exemplu, firmele de
afaceri cântaresc în permanenta avantajele relative ale unor amplasamente noi,
cornparându-Ie cu cele existente. Pe masura ce productia devine mai ieftina într-o

zona fata de alta, sau firma se reorienteazade la fabricarea unui produs catre altul,
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birourile si fabricile vor fi închise într-un loc si deschise într-altul. Astfel, la un moment
dat, atunci când exista posibiltatea de a obtine profituri considerabile, se poate produce
un excedent de blocuri construi te, pentru birouri în centrul oraselor mari. Dupa ce
biJ.:ourileau fost construite, iar zona centrala "s-a redezvoltat", investitorii cauta în 'alta

parte potentiale constructii pentru speculatii viitoare. De multe ori, ceea ce este profitabil
într-o anumita perioada nu va mai fi la fel într-alta, atunci când climatul financiar se va
modifica.

Activitatea cumparatorilor particulari de imobile este puternic influentata de
situarea, ca zona si fata de centru, a spatiilorcumparate în interes de afaceri, cât si

de rata împrumuturilor si a impozitelor fixate de guvernul local si central. Dupa cel
de-al doilea razboi mondial, de exemplu, a avut loc o mare expansiune a dezvoltarii
suburbane în cele mai importante orase din Statele Unite. Aceasta s-a datorat în
parte discriminarilor etnice, cât si tendintei albilorde a se îndeparta de zonele centrale
ale oraselor. Totusi, Harvey sustine ca acest lucru a fost posibil doar datorita hotarârii
guvernului de a face concesii impozitelor platite de cei care cumparau case si firmelor
de constructii, cât si oferirii de credite speciale de catre organizatiile financiare,

. Acestea au asigurat baza pentru construirea si cumpararea de case noi la periferia
oraselor, totodata promovând cererea de produse industriale cum ar fi autotuiismele.

Cresterea în dimensiuni si prosperitate a oraselor mici si D;laridin sudul Angliei

începând cu anii' 60 este legata direct de declinul industriilor mai vechi din nord si de
deplasarea în consecinta a investitiilor catre noi oportunitati industriale.

Castells: urbanismu/ si miscarile sociale

Ca si Harvey, Castells subliniaza faptul ca forma spatiala a societatii este strâns
legata de mecanismele generale ale dezvoltarii ei. Pentru a întelege orasele, trebuie

sa întelegem procesel,e prin care formele spatiale sunt create si transformate.
Desfasurarea si trasaturile arhitecturale ale oraselor si cartierelor exprima lupta si
conflictele dintre diferitele grupuri dintr-o societate. Altfel spus, mediile înconjuratoare
urbane reprezinta manifestari simbolice si spatiale ale unor forte sociale mai ample.
De exemplu, zgârie-norii pot fi construiti deoarece se asteapta ca ei sa aduca profit,
dar aceste cladiri gigantice "simbolizeaza totodata puterea banilor asupra orasului,
datorita tehnologiei si încrederii în sine, fiind catedralele perioadei expansiunii

capitalismului corporatii1or" (Castells, 1983, p. 103).
Spre deosebire de sociologii din Chicago, Castells concepe orasul nu doar ca pe

o localizare distincta - zona urbana - ci si ca pe o parte integranta a proceselor de

consumism colectiv, care sunt la rândullor aspecte ale capitalismului industrial.
Casele, scolile, serviciile de transport si dotarile de agrement sunt moduri în care
.oamenii "consuma" produsele industriei moderne. Sistemul de impozitare determina
cine si unde poate cumpara sau închiria si cine, unde construieste. Marile corporatii,
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bancile si companiile de asigurari, care pun la dispozitie capitalul pentru proiectele

de constructii, au ornare influenta asupra acestor procese. Dar si agentiile
guvernamentale afecteaza direct multe aspecte ale vietii de la oras, construind drumuri
si case de raport, planificând centuri de verdeata s.a.m.d. Forma fizica a oraselor
devine astfel produsul atât al fortelor de piata cât si al puterii guvernarii.

Dar natura mediului înconjurator creat nu este doar rezultatul activitatii unor
oameni puternici si bogati. Castells subliniaza importanta stradaniei grupurilor
defavorizate de a-si ameliora conditiile de viata. Problemele urbane stimuleaza o
varietate de miscari sociale, legate de îmbunatatirea conditiilor de locuit, proteste
împotriva poluarii, apararea parcurilor si a spatiilor verzi si combaterea construirii de
cladiri care conduc la modificarea naturii unei zone. De exemplu, Castells a studiat

miscarea homosexualilor din San Francisco, care a determinat restructurarea unui
întreg cartier în jurul propriilor sale valori culturale -- permitând înfiintarea multor
organizatii de homosexuali, cluburi si baruri - si a câstigat astfel o pozitie de vaza în
politica locala.

Atât Harvey cât si Castells subliniaza faptul ca orasele sunt în marea majoritate
medii înconjuratoare artificiale, construite de catre noi. Nici chiar cele mai rurale
zone nu scapa influentei interventiei umane si a tehnologiei modeme, caci activitatea
umana a reformat si reordonat lumea naturala. Hrana nu mai este produsa doar
pentru locuitorii din zona, ci pentru pietele nationale si internationale, iadn agricultura

mecanizata pamântul este subdivizat cu rigurozitate si are o întrebuintare specializata,
ordonata dupa modele fizice care sunt tangentiale cu trasaturile naturale ale mediului
înconjurator. Cei care locuiesc în ferme si în zone rurale sunt legati din punct de
vedere economic, politic si cultural de societatea în ansamblul ei, oricât de diferite
ar fi unele din modalitatile lor de comportament fata de cele ale locuitorilor de la
oras.

Evaluare

Opiniile lui Harvey si Castell au fost dezbatute intens, iar lucrarile lor au prezentat
o deosebita importanta pentru redirectionarea analizei urbane. Spre deosebire· de.

abordarea ecologista, ele nu pun accentul pe procesele spatiale "naturale", ci pe
modul în care terenul si mediul înconjurator creat reflecta sistemele de putere sociala
si economica. Aceasta marcheaza o schimbare esentiala de accent. Totusi, ideile lui
Harvey si Castells sunt adesea exprimate într-un mod foarte abstract si nu au stimulat
o varietate de studii de cercetare la fel de mare ca si cele ale Scolii de la Chicago.

În unele privinte, opiniile avansate de catre Harvey si Castells si cele ale Scolii
de la Chicago se completeaza reciproc într-un mod profitabil, putând fi combinate
astfel încât sa ne ofere un tablou cuprinzator al proceselor tlrbanizarii. Contrastele
dintre zonele orasului, descrise în urbanismul ecologic chiar exista, la fel si
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impersonalltateagenerala a vietii de la oras. Dar acestea sunt mai variabile decât
credeau membrii Scolii de la Chicago, fiind în primul rând guvernate de influentele
sociale si economice analizate de catre Harvey si Castells. John Logan si Harvey

Molotch au sugerat o abordare care conecteaza în mod. direct perspectivele unor
autori precum Harvey si Castells cu unele trasaturi ale punctului de vedere ecologic
(Logan si Molotch, 1987). Ei sunt de acord cu Harvey si Castells în privinta faptului
ca, trasaturile generale ale dezvoltarii economice, care se întind pe plan national si
international, afecteaza viata urbana într-un mod cât se poate de direct. Dar acesti
factori economici de o mare diversitate, sustin ei, sunt focalizati prin intermediul

organizatiilor locale, printre care cartierele de afaceri, bancile si agentiile guverna
mentale, împreuna cu activitatile cumparatorilor individuali de locuinte.

Locurile- terenul si cladirile - sunt cumparate si vândute, dupa afirmatiile lui
Logan si Molotch, exact la fel ca oricare alte bunuri din societatea moderna, pietele
care structureaza mediile înconjuratoare urbane sunt influentate de modul în care
diferitele grupuri de oameni doresc sa foloseasca proprietatea pe care o cumpara
sau o vând. Ca urmare a acestui proces iau nastere multe conflicte si tensiuni - iar

acestea reprezinta factorii-cheie în structurare a cartierelor oras~nesti. De exemplu,
un bloc de apartamente este vazut ca "o casa" de catre locatarii sai, dar ca ,;0 sursa

de chirie" de catre proprietar. Afacerile imobiliare sunt mai interesate de cumpararea
si vânzarea de proprietati într-o anumita zona, pentru a obtine cele mai bune
amplasamente pentru productie sau profituri din speculatii imobiliare. Interesele si
preocuparile lor sunt cu totul diferite decele ale locatarilor, pentru care cartierul nu
este decât ,Jocul unde locuiesc".

Logan si Molotch arata ca în orasele moderne marile firme financiare si de
afaceri încearca în mod continuu sa intensifice folosirea pamântului în anumite zone.

Cu cât reusesc mai bine sa faca acest lucru, cu atât vor fi mai multe oportunitati
pentru speculatii cu terenuri, cât si pentru construirea profitabila de cladiri noi. Aceste
companii nu se preocupa de efectele sociale sau fizice ale activitatii lor asupra unui
anumit cartier - daca, de exemplu, resedintele mai vechi si mai frumoase sunt sau
nu distruse pentru a face loc noilor blocuri de birouri. Procesele de crestere determi
nate de firmele mari implicate în dezvoltarea proprietatii se situeaza adesea în
contradictie cu interesele de afaceri locale sau cu cele ale locuitorilor, care pot
încerca sa li se opuna activ. Oamenii formeaza grupuri pe cartiere, pentru a-si apara
interesele de locatari, de exemplu. Asemenea asociatii locale pot sustine campanii
pentru extinderea restrictiilor zonale, a construirii de blocuri noi pe spatiile verzi sau

în locul unor parcari, sau fac presiuni pentru obtinerea d~ reglementari de închiriere
mai favorabi1e.
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-STRUCTURA POSTBELICA A DEZVOLTARII URBANE
aCCIDENTALE

Mult mai multe cercetari asupra proceselor urbane au fost facute în Statele
Unite decât în Marea Britanie, dar modele le generale ale dezvoltarii urbane în Marea
Britanie în perioada postbelica le-au reflectat pe cele care avusesera loc mai înainte
în Statele Unite. De aceea ne vom opri asupra experientei americane, înainte de a
discuta problemele urbane din Anglia.

Urbanismul în Statele Unite

Suburbanizarea

Una dintre cele mai evidente tendinte ale oraselor din Statele Unite în perioada
postbelica au fost suburbiile. Cuvântul "suburbie" îsi are originea în latinescul sub
urbe, ceea ce înseamna "sub controlul orasului". Suburbiile erau mici grupuri de
locuinte dependente de centrele urbane în privinta dotarilor si a mijloacelor de existenta.
În vremurile noastre, cuvântul este folosit pentru a desemna orice zona construita în..
apropIerea unUl oras mare.

În Statele Unite, procesul suburbanizarii a atins punctul culminant între anii
,50 si ' 60. În decursul acestor decenii, centrul oraselor a avut o rata a cresterii de 10%,
în timp ce cea a zonelor suburbane a fost de 48%. Cea mai mare parte a miscarilor
catre suburbii a implicat familiile de albi. Aplicarea mixtarii rasîaleîn scoli a contribuit
la mutarea albilor din zonele centrale ale oraselor, multi dintre ei dorind sa-si dea copiii

la scoli doar pentru albi. Desigur, mai erau si alte motive. Oamenii se mutau ca sa
scape de poluare, de aglomeratie si de ratele înalte ale criminalitatii din zonele centrale
ale oraselor; ei erau de asemenea atrasi de impozitele pe proprietate, mai scazute si
de perspectiva unei case mai spatioase sau de a avea o casa cu gradina si nu un
apatament de bloc. În acelasi timp, un program cuprinzator de constructie de drumuri
a facut ca zonele odinioara îndepartate sa devina mai accesibile pentru locurile de
munca, conducând la stabilirea de industrii si servicii chiar în zonele suburbane
respective. Multe zone suburbane au devenit orase separate, conectate prin autostrazi
rapide la cele dimprejur. Începând cu anii' 60, procentul celor care se mutau dintr-o
suburbie într-alta a început sa creasca mai rapid decât al celor care se mutau la oras
(o trasatura care se regaseste astazi în Marea Britanie).

Desi suburbiile din Statele Unite sunt dominate de albi, tot mai multi membri
ai minoritatilor rasiale si etnice se muta aici. Între 1980 si 1990, populatia suburbana
de negri a crescut cu 34,4%, cea de hispanici cu 69,3% si cea de asiatici cu
125,9%. Spre deosebire de acestea, populatia suburbana de albi a crescut cu doar
9,2%. Membrii grupurilor minoritare se muta catre suburbii din motive asemanatoare
celor care le-au precedat: conditii mai bune de locuit, educatie si dotari. La fel ca
si cei care au pornit exodul catre suburbii în anii '50, ei sunt în majoritate profesionisti
apartinând clasei de mijloc·. Dupa parerea presedintelui Autoritatii Locative din
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Chicago, "suburbanizarea nu' este în prezent o problema de rasa, ci de clasa.
Nimeni nu doreste sa locuiasca în preajma unor oameni saraci din cauza tuturor

problemelor care însotesc saracia: scoli slabe, strazi nesigure, bande de vagabonzi"
(citat din DeWitt, 1994).

Totusi, suburbiile ramân în cea mai mare parte locuite de albi. Grupurile de
minoritari constituiau numai 18% din totalul populatiei suburbane în 1990. Trei din
patru afro-americani continua satraiasca în interioml oraselor, fata de proportia un

alb din patru. Majoritatea rezidentilor negri din suburbii locuiesc în. cartiere
preponderent de negri, în oraselele existente la marginea oraselor mari.

Deteriorarea centrului oraselor

Deteriorarea centrului oraselor care a marcat toate metropolele americane de-a
lungul ultimelor. câteva decenii este o consecinta directa a cresterii suburbiilor.
Migrarea grupurilor cu venituri ridicate dinspre centru catre margini înseamna o
scadere a veniturilor oraselor din impozitele locale. Cum printre cei care ramân sau
îi înlocuiesc se numara multi oameni saraci, sansele de a recupera veniturile pierdute
astfel sunt scazute. Daca taxele municipale cresc în centrul orasului, grupurile mai
înstarite si firmele de afaceri tind sa se mute si mai departe.

Situatia este înrautatita de faptul ca aceste cladiri deja existente în centrul oraselor
devin mai deteriorate decât cele din suburbii, rata criminalitatii sporeste, la fel si cea
a somajului. De aceea se cheltuieste tot mai mult pe servicii de asistenta sociala,
scoli, întretinerea cladirilor, precum si pentm politie sipompieri. Ia nastere un ciclu al
deteriorarii, în care cu cât se dezvolta mai mult suburbiile, cu atât devin mai mari
problemele centrelor oraselor. În multe zone urbane americane, efectul a fost
dezastruos, în mod special în orasele mai vechi, cum ai fi New York, Boston sau
Washington D.C. În unele cartiere din aceste orase, deteriorarea proprietatilor
imobiliare este probabil mai grava decât în marile zone urbane din orice alta parte a

lumii industrializate. Blocurile de locuinte darapanate si cladirile în ruina (proptiteîn
scânduri si arse), alterneaza cu terenurile virane, acoperite cu gunoaie.

Deteriorarea urbana siconjlictele urbane

În primavar<t anului 1992 au izbucnit revolte în Los Angeles. Henry Cisneros,
secretarul Departamentului pentru Locuinte si Dezvoltare Urbana, s-a deplasat
imediat la fata locului pentru a investiga cele întâmplate:

Am vazut un oras în care era fum peste tot. Mirosea a sârma arsa si a plastic. Fumul
era atât de dens încât întuneca farurile unui elicopter care se învârtea în cerc chiar
deasupra capetelor noastre. Sirenele urlau o data la câteva secunde, în timp ce
niste echipaje de pompieri escortate pe autostrada spre California de masini de
patrula - formau adevarate convoaie de câte 20 de vehicule, aceste masini de
patrula care trebuiau sa protejeze pompierii - alergau de la un incendiu la altul... În
acea noapte de joi, Los Angeles era cu adevarat apocalipsa urbana Într-un fel de
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portocaliu fumegând, toate simturile erau agresate, oamenii aveau ochii exorbitati,
si se panicau la un simplu sunet puternic din departare (Cisneros, 1993).

Ati putea crede ca Los Angeles este diferit. Poate ca este mai violent, traieste
mai mult sub tensiune nervoasa, decât majoritatea oraselor. De asemenea, este'
asezat pe o "pânza de paianjen" de falii geologice; în februarie 1994 un cutremur

.puternic a produs scene nu cu mult diferite de cele descrise mai sus. Totusi, Los
Angeles are multe lucruri în comun cu majoritatea celorlalte orase mari din Statele
Unite - cât si cu metropolele din Marea Britanie si din alte parti ale lumii. Orasul
este o expresie concentrata si intensificata a problemelor sociale care afecteaza
societatea americana în întregul ei.

Una dintre aceste probleme este saracia; o alta o reprezinta divizarea etnica si
diferentele, în mod special între albi si negri; a treia este criminalitatea; a patra, pur
si simplu, lipsa de siguranta. Insecuritatea si nesiguranta iau nastere din primii trei
factori, indiferent daca indivizii sunt sau nu sunt direct afectati de acestea.

Ca si in Marea Britanie, saracia s-a raspândit mai mult în Statele Unite în decursul
anilor '80. Procentul din populatie care traieste sub plafonul oficial al saraciei este la
mijlocul anilor '90 cel mai ridicat de un sfert de secol încoace. Mai ales atunci când
duce la crearea unor subclase de defavorizati, saracia separa segmente largi din
populatie de societate în ansamblul ei; multe dintre grupurile cele mai sarace se
concentreaza în zonele sau mahalalele centrale, în curs de dezintegrare.

Diviziunile etnice si cele de clasa se suprapun. În decursul anilor '80, în Statele
Unite au venit mai multi imigranti decât în deceniile anterioare, începând cu 1920.
Cei mai multi s-au stabilit în orasele mari, crescând numarul populatiei ne-albe deja
stabilite acolo. Atlanta, Washington D.e, BaItimore, Chicago, Detroit, New Orleans
si Oakland, toate contin "populatii minoritare" -o denumire devenita de mult
inadecvatal- de peste 60%. Detroit, cel mai segregat dintre toate orasele americane,
are o "minoritate" de aproape 80%. Cea mai mare parte a vechii populatii albe a
parasit orasul în ultimii 50 de ani, din lipsa de încredere dar si datorita resentimentelor.

Delictele însotite de violenta au atins proportii epidemice în orasele mari. Un
procent mai mare din populatia americana se afla în închisori, decât în orice alta
tara. În fiecare zi, zece tineri sunt împuscati mortal în orasele din Statele Unite, iar
30 sunt ra..citi.Totodata, penuria de locuinte accesibile în cartierele centrale ale oraselor
este atât de mare, încât multi dintre saracii de la oras sunt nevoiti sa-si aloce doua
treimi din venituri pentru chiria locuintelor.

Asa cum se exprima Cisneros:

Toate aceste greutati si violente tragice nu se întâmpla doar în Los Angeles, ci
peste tot. La focul mocnit la care ard sute de comunitati, noi cuIe gem atât o recolta
a lipsei de atentie, a retragerii, cât si a lipsei de vointa sau de capacitate de a investi
în poporul nostru ... Chiar daca nu petrecem preamult timp în interiorul orasului,
vitalitatea urbana este esentiala pentru ca întTeaga tara sa genereze productivitate,
sa creeze posibilitati si sa-si îndeplineasca promisiunile pentru un viitor mai bun
(1993).
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LOSANGELES: CONFLICTELKETNTCE SI
RESTRUCTURAREA ECONOMICA

Cele trei grupuri etnice - negri, hispanici si
coreeni - se afla în conflict între ei si în competitie
unii cu altii pentru locuri de munca, locuinte si
redusele resurse publice. O parte din a<;estcon
flict provinedin faptul ca economia orasului
Los Angeles a trecut printr-o restructurare
dramatica în decursul ultimelor doua decenii.

Aceasta restructurare include, pe de o parte,
declinul industriilor producatoare de bunuri,
traditionale, sindicalizate, cu salarii mari, iarpe
de alta, cresterea numarului locurilor de munca
în sectoarele economiei care se ocupa de
producerea de înalta tehnologie,specialitati
artizanale si servicii de înalta calificare. Centrul
industrial traditional al orasului - South Central
Los Angeles - a suportat socul principal al
declinului industriilor manufactu-riere, pierzând
70.000 de locuri de munca stabile si bine platite
între 1978 si 1982. În timp ce, aceste locuri de
munca stabile si bine platite dispareau din South
Central Los Angeles, patronii locali erau În
cautare de alte localizari pentru activitatile lor
de productie. Ca o consecinta a acestor decizii,
aparent de rutina, o crestere a locurilor de munca
s-a produs În faza initiala unor "tehnopolisuri"

noi În San Fernando ValIey, În San Gabriel Val
ley si În El Segundo, În apropierea aeroportului

districului Los ~ngeles, cât si În tinutul Orange
din vecinatate. In plus, un numar de firme cu.
sediul În Los Angeles, printre care Hughues
Aircraft, Northrop si RockwelI, ca si o serie de
firme mai mici, au participat la acest proces de
descentralizare. Aceasta "fuga" a capitalului,
conjugata cu închiderea uzinelor, a redus drastic
accesul rezidentilor din South Central Los Angeles
la ceea ce erau cândva locurile de munca bine

platite si sindicalizate.
Este important sa observam ca, În timp ce noi
spatii industriale se înfiintau În alte parti din
tinutul Los Angeles (si În tinutul Învecinat Or
ange, cât si de-a lungul granitei dintre SUA si
Mexic), apareau noi oportunitati de locuri de
munca În interiorul sau În apropierea zonei
industriale traditionale din South Central Los
Angeles. Dar, spre deosebire de locurile de munca
din industria producatoare de bunuri, care
disparusera din zona, cele noi sunt În sectorul
industriilor competitive, care se bazeaza în primul
rând pe o forta de munca ilegala si platita, În cel
mai bun caz, la tariful minim.
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Urbanismul în Marea Britanie

Suburbanizarea si deteriorarea centrului oraselor

Majoritatea trasaturilor principale ale schimbarii urbane existente în America
postbelica apar si în Marea Britanie. În decursul ultimilor 30 de ani, populatia tuturor
zonelor centrale din orasele importante a scazut, în mare parte ca urmare a migratiei
catre suburbiile în curs de dezvoltare si orasele-dormitor (orasele existente în afara
limitelor orasului, unde locuiesc multi oameni care lucreaza în oras) sau sate. Populatia
zonei municipale a Londrei a scazut cu aproximativ o jumatate de milion în perioada
1970-1985, în timp ce aceea a multor orase mai mici si orasele a crescut în aceeasi
perioada - de exemplu, Cambridge, Ispwich, Norwich, Oxford si Leicester. Centrele
oraselor au trait o rapida pierdere a industriilor producatoare de bunuri, mai ales în
Nord.

Cu unele exceptii, "fuga catre suburbii" nu a fost la fel de pronuntata ca si în
SUA, iar degradarea zonelor centrale care i-a urmat a fost mai putin marcata.
Totusi, centrele unor orase - Liverpool, de exemplu - arata la fel de ruinate ca multe
cartiere din marile orase americane. Raportul bisericii anglicane din 1985, Faith in
the City, descria zonele din centrul orasului în culori sinistre: "Ziduri cenusii, o
aglomerare de strazi, ferestre batute în scânduri, graffiti, demolari si gunoaie sunt
oribilele trasaturi standard ale sectoarelor si parohiilor care ne intereseaza ... locuintele
din centrul orasului sunt mai vechi decât în orice alta parte. În termeni generali, un
sfert din casele din Anglia au fost construite înainte de 1919, dar în centrele oraselor
procentul se situeaza între 40-60%" (Bisericaanglicana, 1985, p. 18).

La fel ca si în Statele Unite, industriile noi se dezvolta departe de centrul oraselor,
înjurul centurii lor exterioare sau în oraselele mai mici. Acest proces a fost sustinut
în parte, în mod deliberat prin crearea oraselor noi planificate, cum ar fi Milton

Keynes din Buckinghamshire. O serie de proiecte nationale - printre car~
împrumuturile în scopul consolidarii caselor de catre proprietarii lor sau facilitati
fiscale menite sa atraga investitorii - au fost adoptate cu scopul de a se încerca
revitalizarea destinului centrelor oraselor, dar în general succesul lor a fost de mici
proportii. Raportul Scarman din 1982, rezultat al unei anchete oficiale asupra revoltelor
din cartierul londonez Brixton din anul precedent, remarca faptul ca nu exista o
abordare ,coordonata a problemelor centrului orasului (Scarman, 1982). În 1985 au
avut loc noi revolte în mai multe zone (incluzând iar cartierul Brixton, plus proprietatea
Broadwater Farm din Tottenham, în nordul Londrei, unde un politist a fost ucis).
Alte revolte urbane s-au declansat în 1990 si 1991 la Oxford, Bristol si în alte orase.
În 1995 în Brixton au avut loc din nou revolte.

Descriind Hackney-ul, una dintre mahalalele cele mai sarace ale Londrei, Paul
Harrison caracteriza astfel atmosfera de disperare ce domnea acolo:

Politia se confrunta cu, pmctic, imposibila sarcina de a tine închis capacul amestecului
exploziv de ingrediente pe care dinamica societatii britanice l-a adunat în interiorul
orasului. Acest amestec, înfierbântat de recesiune si de nivelul ridicat al somajului,
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g;enereaza în mod inevitabil o rata înalta a criminalitatii. La râdul ei, aceasta determina
o prezenta mult mai numeroasa si mai ubicua a politiei decât în altfel de zone, mult
mai frecvente .contacte neplacute cu publicul ca potentiali suspecti si mult mai
numeroase posibilitati ca politia sa actioneze gresit sau abuziv (Harrison, 1983,
p.369).

De aici rezulta un cerc vicios. Cei mai defavorizati nu numai ca sunt victimele
mai multor delicte decât alte grupuri, dar trebuie sa se obisnuiasca si cu o mai
serioasa prezenta a fortelor de politie. La rândullor, mai multi dintre ei savârsesc
acte delictuale, decât s-ar întâmpla în alte conditii. În cartiere precum Hackney,
avertiza Harrison, începe sa se formeze "o societate care se baricadeaza pentru a
se apara", marcata totodata de "o constanta eroziune a libertatilor civile",

În unele cartiere londoneze, în 1995 somajul depaseste 40% în rândul barbatilor
sub 25 de ani, iar printre negri ajunge uneori la 60%. Lipsa de locuinte a devenit
probabil o problema la fel de mare la Londra ca si la New York: la Londra, numarul
de persoane fara adapost a crescut de patru pâna la cinci ori între începutul anilor
,80 si anii '90. O comisie guvernamentala care a prezentat un raport asupra centrului
Londrei în 1987 conchidea ca managementul urban slab - în special lipsa serviciilor
publice - contribuise la accentuarea problemelor New York-ului si ca Londra se
îndrepta în aceeasi directie.

Programul guvernamental Action for Cities din 1988 s-a orientat totusi mai
mult spre investitiile particulare si fortele libere de piata pentru a determina
îmbunatatirea situatiei, decât spre interventia statului. Cu tQate acestea, Michael
Heseltine, ministrul de resort, a lansat o chemare la "parteneriat", o combinatie între
initiativa privata si finantarea publica. Pâna în 1990, dupa cum sustine guvernul,
aproximativ 900 milioane de lire din banii pentru redezvoltarea privata fusesera livrati
zonelor în dificultate, ca rezultat al împrumuturilor si asistentei acordate prin fonduri
publice. Dar raspunsul din partea cercurilor de afaceri a fost mult mai slab decât se
anticipase.

Studiile arata ca, lasând la o parte proiectul citat, a oferi încurajari asteptând ca
întreprinzatorii particulari sa faca totul este un mod ineficient de a rezolva problemele
sociale fundamentale generate de centrele oraselor. Atât de multe circumstante

oprimante se aduna în centrul orasului, încât a face reversibil procesul de deteriorare
odata pornit este o sarcina excesiv de grea. Dar fara cheltuieli majore din fondurile
publice - ceea ce este prea putin probabil sa fie propus de guvern -, perspectivele
de îmbunatatire a situatiei sunt realmente foarte slabe (Macgregor si Pimlott, 1991).

Criza financiara fn orasele britanice

Crizele financiare au afectat multe zone centrale din Marea Britanie. Legea
Guvernarii Locale din 1972 a stabilit sase noi "zone metropolitane" - Merseyside,
Greater Manchester, South Yorkshire, \Vest Midlands, West Yorkshire si Tyne si
Wear. Consiliile lor zonale au primit responsabilitati legate de planificarea regiunilor
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urbane, având în subordine consilii mai mici care sa se ocupe de educatie, de unele
servicii sociale, locuinte si alte dotari. Londra avea un sistem diferit. Timp de 21 de
ani, ea fusese administrata de Consiliul Municipal al Londrei (GLC), înfiintat în 1965.
Aproximativ jumatate din veniturile de care depind zonele metropolitane, cum era
cazul cu GLC înainte de desfiintarea sa în 1985, provin din surse central
guvernamentale.

Începând cu sfârsitul anilor '70, asupra autoritatilor locale au început sa se
exercite presiuni puternice pentru a-si limita bugetele si a reduce serviciile locale,
chiar si în zonele centrale cele mai supuse degradarii. O ordonanta guvernamentala
aprobata de parlament în 1980 instituia amenzi pentru autoritatile care aveau sa
depaseasca nivelul cheltuielilor stabilit de guvernul national. Unele dintre consiliile
care conduceau cele mai defavorizate zone centrale nu au reusit sa se încadreze în
bugetele prestabilite, ceea ce a dus la conflicte deschise între guvern si câteva
consilii municipale, în special cele conduse de catre laburisti - cum ar fi Liverpool
sau Sheffield. La început unii au refuzat sa accepte limitele impuse de catre guvern;
80 de consilieri din Liverpool si Lambeth fiind amendati personal, în martie 1986
pentru lipsa lor de cooperativitate.

Catre sfarsitul anilor ,,80, fmantele locale guvernamentale au fost afectate de
introducerea asa-zisei Poll Tax (numita oficial "impozitul comunitar"). Intentia era de
a se asigura ca oricine ar fi votat pentru, sau ar fi beneficat de pe urma unor cheltuieli
Ioeale guvemamentale sporite, va deveni constient de costurile implicatiilor acestui
fapt printr-un impozit aplicat asupra fiecarui individ - fie el bogat sau sarac -, mai
degraba decât prin intermediul taxelor locale, care erau un fel de impozit pe proprietate.
În ciuda acestor modificari, noile impozite s-au dovedit greu de colectat, si desi pâna
la urma s-a renuntat la ele, efectele lor au fost semnificative. Numeroase consilii
orasenesti au descoperit ca au mai putine venituri decât înainte, fiind silite sa reduca
din ceea ce era considerat de catre toata lumea a fi serviciile esentiale. Procentul

din populatie care refuza sa plateasca impozitul era mult mai mare în centrele oraselor
decât în alte parti, iar în încercarea de a se sustrage de la plata, multi oameni din cele
mai sarace grupuri au disparut pur si simplu, din registrele electorale, pierzându-si
astfel dreptul de vot.

Finantele publice si locuintele particulare

O lege adoptata în 1980 acorda celor care traiau în case comunitare - apartamente
cu chirie oferite de catre autoritatile Iocale - dreptul de a-si cumpara locuintele cu
reduceri de pret de pâna la 60%, în functie de timpul cât le locuisera. Aceasta
politica s-~ dovedit a fi foarte populara, si multa lume a profitat de ocazia oferita.
Aproximativ 85% dintre proprietatile vândute erau case sinu apartamente, ceea ce
indica faptul ca, majoritatea cUluparatorilor se situau în afara zonelor centrale ur
banc. În 1988 erau cu 1,3 milioane de case închiriate mai putin în întreaga tara decât
cu opt ani mai înainte.
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------------------
S-a ajuns la aceasta situatie, în parte datorita faptului ca nu exista o posibilitate

de înlocuire echivalenta pentru locuintele comuni tare vândute, în parte, ca rezultat al
declinului pietii imobilelor închiriate. Sectorul privat cu chirie a continuat sa se diminueze
decenii de-a rândul, dar si înainte fusese acoperit de catre construirea de noi locuinte
publice de închiriat. O Ordonanta a Locuintelor adoptata în 1988 a dereglat piata
proprietatii închiriate, facând sa dispara unele dintre pârgiile de control ale chiriilor
care existasera pâna atunci. Marimea proprietatilor închiriate disponibile a crescut
dar nu semnificativ.

Stocul de case comunitare a fost, în mod inevitabil, cumparat în cea mai mare
parte de catre chiriasii mai înstariti. Astfel s-a renuntat în"mare parte la cele mai
atractive proprietati. Pericolul consta în faptul ca locuintele comunitare ramase se
vor degrada în continuare, devenind locuri unde oamenii stau atunci când nu mai au
unde sa se duca. În multe dintre casele, comuni tare ramase procesul de deteriorare
s-a instalat deja, în oarecare masura datorita consttângerilor financiare la care au
fost supuse unele consilii locale (Raynsford, 1991).

Pe fundalul unei recesiuni prelungite în Marea Britanie, de la sfarsitul anilor' 80
si începutul anilor '90, valoarea imobiliara a scazut drastic. Multi oameni, dintre care

unii îsi cumparasera locuintele comunitare si le ipotecasera pentru mari sume, într-un
moment când se parea ca valoarea caselor va creste, ceea ce le promitea mari
câstiguri de capital atunci când aveau sa le vânda. Norocul pe care îl asteptau nu
s-a materializat însa, iar numarul de re intrari în posesie a proprietatilor celor care
nu putusera sa-si, onoreze ipotecile s-a multiplicat. Marea Britanie are un numar
de proprietari-locatari mult mai mare decât orice alta tara, iar majoritatea oamenilor
prefera sa datoreze bani unei societati de constructii si sa fie proprietarii casei în
care locuiesc, decât sa stea în locuinte închiriate. Totusi, vânzarea caselor
comuni tare a avut un efect negativ asupra celor care sperau sa câstige cel mai
mult din vânzare a lor.

Gentrificarea sau" reciclarea urbana JJ

Reciclarea urbana - refacerea cladirilor vechi pentru a le folosi în scopuri noi
a devenit un lucru comun în marile orase. Ocazional, s-a încercat aceasta solutie ca
parte a unor programe de urbanizare, dar cel mai adesea este rezultatul renovarii
unor cladiri din cartierele mai deteriorate ale orasului, pentru a fi folosite de cei din

grupurile cu venituri mai mari si prevederea cu dotari cum ar fi magazinele si
restaurantele care sa le deserveasca.

Un prim exemplu este renovare a zonei Docklands din Londra. Aceasta

reprezinta o poveste de succes unica în istoria regenerarii urbane sau un dezastru, "
aproape total? Fiecare dintre cele doua atitudini îsi are sustinatorii ei, desi toata
lumea accepta ca, o data ce economia a intrat în recesiune, nivelul progresului în
întinerirea zonei Docklands a fost mai lent, fata de ceea ce se scontase. Zona
Dock1ands ocupa aproximativ 15 km2 de teritoriu în Bast London, pe malul Tamisei -
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zona ramasa fara functionalitate economica în urma închiderii docurilor si a declinului
industrial. A fost numita "cea mai mare zona de redezvoltare din Vestul Europei" si
"cea mai importanta oportunitate de la Marele Foc al Londrei încoace".

Docklands este situata în apropierea cartierului financiar al Londrei, dar se
învecineaza pe de alta parte si cu zone de muncitori saraci. Din 1960 au avut loc
dispute aprige- care contina si azi - referitoare la ceea ce ar trebui sa se întâmple
cu aceasta zona. Multi dintre cei care locuiesc în, sau în apropiere de Docklands au
sustinut redezvoltarea prin intermediul unor proiecte de dezvoltare comunitare, care
sa protejeze interesele rezidentilor saraci. În aceste împrejurari, prin înfiintarea
Corpotatiei pentru Dezvoltarea zonei Docklands în 1981, regiunea a devenit o parte
centrala a strategiei de încurajare a initiativei private, pentru a o face sa ocupe un rol
de frunte în regenerarea urbana.

Astazi zona este vizibil si izbitor diferita de cartierele saracacioase cu care se
învecineaza. Abunda cladirile noi, adesea cu un design necorespunzator. Depozitele au
fost transformate în apartamente de lux, iar de-a lungul lor au fost construite blocuri noi.
Un impunator sediu pentru birouri, cu o cladire centrala vizibila din multe alte parti ale
Londrei, a fost construit la Canary Wharf Dar în mijlo(;ul stralucirii mai exista cladiri
darapanate si parc ele de teren viran. Spatiile destinate birourilor ramân adesea neocupate,
la fel ca si unele cladiri de locuit noi, care s-au dovedit nevandabile la preturile pentru
care fusesera proiectate. Mahalalele din Docklands ascund unele dintre cele mai
saracacioase case din tara, iar cei care ocupa asemenea locuinte au beneficiat prea
putin de pe urma constructiilor care s-au ridicat în preajma lor. S-au proiectat un mare
numar de locuinte "accesibile"; cu toate acestea, doar un mic procent dintre rezidentii
locali au vrut sau aU'putut sa le cumpere. În 1991, Canary Wharfa intrat într-o severa
criza financiara si multa vreme majoritatea cladirilor au ramas nelocuite.

Docklands este împartit între bogati si saraci, într-o masura aproape fara egal în
alte locuri. Desi a adus multe renovari si constructii noi, cu siguranta nu a produs si o
integrare zonala. S-a spus despre aceasta zona ca este "prajitura de duminica oferita
pentru strângere a de fonduri, fara o reala implicare afectiva si fara mila fata de
arhitectura clasica, transportul sau spatiile publice" (Brownhill, 1990, p..177).

Expunându-si argumentele împotriva unei dezvoltari precum aceea din Docklands
în cartea sa despre istoria orasului, The Conscience of the Eye (1993), Richard Sennett
sustine ca, urbanistii ar trebui sa încerce sa pastreze sau sa revina la. ceea ce el
numeste "orasul uman". Cladirile mari, impersonale, dinmetropble, îi fac pe oameni sa
se interiorizeze, sa se izoleze. Dar orasele ar putea face ca oamenii sa se deschida,
punându-i în contact cuo variet<ttede culturi si moduri de viata. Ar trebui sa cautam sa
cream strazi care sa nu fie doar lipsite de pericole, ci si "pline de viata", altfel decât
sunt "arterele de trafic rutier, cu toata forfota lor motorizata". Bulevardele comerciale
din suburbii, cu aleile si magazinele lor standardizate sunt tot atât de departe de "orasul
uman" ca si traficul de pe autostrada. Ar trebui sa avem în vedere zonele vechi ale
oraselor, asa cum se gasesc în multe centre din Italia, unde sunt construite la scara
umana si îmbina diversitatea cu eleganta designului.
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URBANISMUL SI INFLUENTELE INTERNATIONALE

În prezent, în analiza fenomenelor urbane - ca si în multe alte zone ale societatii 
trebuie sa fim pregatiti sa asociem problemele globale cu cele locale. Unii dintre
factorii care influenteaza centrele oraselor îsi au originea în schimbarile care au loc
dincolo de granitele Marii Britanii. De exemplu, problemele cu care s~au confruntat

Liverpool sau Tesside au aparut în mareparte din cauza declinului unora dintre
industrii le principale concentrate înainte acolo, în fata competitiei internationale.

Discutând modUlile în care zonele urbane sunt tot mai mult legate de un sistem
international de relatii economice, Logan si Molotch au distins cinci forme de orase în
curs de aparitie (Logan si Molotch 1987, cap.7). Primul este orasul-cartier general.
Orasele de acest tip sunt centrele, în care corporatiile transnationale si-au stabilit
activitatile de baza si care sunt orientate catre preocupari globale~Londra, de exemplu,
a devenit unul dintre cele mai importante orase-cartier general din lume - centrul
tranzactiilor financiare si industriale, cât si al unor retele de comunicatii si transport
care se întind în lumea întreaga.

Un al doilea tip de oras este centrul de inovatii. Acesta este o zona urbana în
care s-au concentrat cercetarea si industrii le de dezvoltare, pentru a realiza procesele
tehnice si stiintifice folosite la fabricarea bunurilor produse în alte parti. Cambridge
este un asemenea exemplu, unde Universitatea este în legatura cu un vast "parc
stiintific". Cel mai influent centru mondial se afla în zona Silicon VaIley din nordul
Californiei. Centrele de inovatii din Statele Unite si, în mai mica masura,cele din
Marea Britanie sunt adesea conectate direct la necesitatile de productie ale armatei.
Bugetul de cercetare si dezvoltare al Departamentului Apararii echivaleaza cu.
aproximativ o treime din totalul cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare ale Statelor
Unite; încheierea de contracte importante influenteaza puternic nivelul de prosperitate
al centrelor de inovatii.

Silicon Valley este un amestec de orase raspândite pe o suprafata de multe mile
patrate. Cam acelasi lucru se poate întâmpla si în alte industrii. Valea Padului, din
nordul Italiei, de exemplu, este locul central al industriei modei. Acolo locuiesc oameni

care lucreaza Într-o varietate de ocupatii interdependente - ca designeri, croitori,
tesatori sau vopsitori. Ea consta dintr-un sir de orasele, cum ar fi Prato sau Biella,
care produc, împreuna 80% din totalul de confectii din lâna al tarii.

Al treilea tip de oras este locul de productie în module. În complexa diviziune
internationala a muncii existenta azi, bunurile sunt fabricate si asamblate în regiuni
aflate la mare distanta între ele, în parti opuse ale lumii. În uneie zone urbane se
produc parti ale obiectelor, asamblarea produsului finit având loc în alte tari sau
regiuni. De exemplu, multe companii transnationale au deschis fabrici în Belfast,
unde construiesc componente folosite în productia [mita în alte parti.

O a patra forma o constituie depozitele pentru Lumea a Treia, legate si
mai direct, decât celelalte tipuri de influentele internationale. Orasele de acest fel
sunt centre de granita, cu populatii substantiale de noi imigranti, proveniti din tarile
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Lumii a Treia. Un astfel de exemplu ar fi Marsilia, un punct de intrare principal
pentru nord-africanii care patrund în Franta. În Statele Unite, cele mai bune exemple
sunt orasele legate de societatile din sudul Americii, cum ar fi Miami, cu o populatie
cubaneza numeroasa sau Los Angeles, cu zone mexicane în continua extindere.

În ultimul rând, sunt orasele care se dezvolta în calitate de centre pentru
pensionari. Pensionarii se muta din ce în ce mai mult în locuri cu o clima agreabila.
Aceasta înseamna în parte o migrare interna; de exemplu, în Anglia oamenii se duc
sa locuiasca în statiuni de pe coasta de sud, cum ar fi Bournemouth sau Worthing.
Zonele de odihna au de asemenea, un puternic parfum cosmopolit: britanicii care au
case de vacanta în Spania s-ar putea muta acolo definitiv dupa ce se pensioneaza.

Orasul global

Cele mai importante orase-cartier general ofera exemple pentru ceea ce Saskia
Sassen (1991) numeste orasul global. Ea îsi bazeaza lucrarea pe studierea a trei
asemenea orase: New York, Londra si Tokio. Dezvoltarea contemporana a economiei
mondiale, sustine ea, a creat un nou rol strategic pentru orasele de prima importanta.

Majoritatea lor sunt de multa vreme centre comerciale internationale, ~ar în prezent
aucapat;tt patru trasaturi noi:

1. Au devenit "posturi de comanda" - centre de directionare si de stabilire a
politicilor economiei globale.

2. Asemenea orase sunt localizarile-cheie pentru firmele financiare si cele de servicii
. specializate, care au devenit mai importante în influentarea dezvoltarii economice
decât productia însasi.

3. Constituie amplasamentul productiei si inovatiei în aceste industrii recent extinse.
4. Aceste orase sunt pietele pe care "produsele" finantelor si ale industriilor de

servicii sunt cumparate, vândute sau tranzactionate în mod diferit.

New York, Londra si Tokio au istorii foate diferite, tofusi putem descoperi evolutii
similare ale naturii lor de-a lungul ultimelor doua-trei decenii. În cadrul economiei
mondiale puternic dispersate de azi, orase ca acestea asigura controlul central al
unor operatii esentiale. Cu cât viata economica devine mai globalizata, sustine Sassen,
cu atât managementul ei se concentreaza într-un numar tot mai mic de centre. Dar
orasele globale sunt mai mult decât simple locuri de coordonare; ele sunt contexte
ale productiei. Ceea ce este important aici, nu este producerea bunurilor materiale,
ci producerea de servicii specializate, cerute de organizatiile de afaceri pentru
administrarea birourilor si a fabricilor dispersate peste tot în lume, cât si producerea

de inovatii financiare si de piete. Serviciile si bunurile financiare sunt "lucrurile" pe
care le asigura orasul global.

Zonele din centrul oraselor globale sunt amplasamente concentrate, în interiorul
carora grupuri întregi de "producatori" pot lucra într-o strânsa interactiune, adesea
implicând contacte personale reciproce. În orasul global, firmele locale se unesc cu
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organizatiile nationale si multinationale, inclusiv cu o multitudine de companii straine
Astfel, 350 de banci straine îsi au birourile în New York City, împreuna cu 2.500 de
alte corporatii financiare; fiecare al patrulea functionar bancar din City lucreaz~
pentru o banca straina. Orasele globale se afla în competitie între ele, dar constituie
totodata un sistem interdependent, partial separat de natiunile în care sunt localizate

Orasul global prezinta si dezavantaje. Cei care lucreaza în domeniul finantelor
si al serviciilor globale primesc salarii mari, iar zonele în care locuiesc dev~
gentrificate. În acelasi timp, locurile de munca în industria traditionala producatoare
de bunuri dispar si procesul de gentrificare însusi creeaza o rezerva solida de locur:
de munca slab platite - în restaurante, hoteluri si magazine. Alaturi de bunastare2
stralucitoare se afla saracia: aceeasi contradictie în termeni, s-ar putea spune.
exprimata de peisaj ele puternic contrastante din cartierul londonez Docklands.

URBANIZAREA LUMII A TREIA

Zonele urbane în curs de dezvoltare rapida, în prezent, în tarile din Lumea a
Treia difera fata de orasele mari din tarile industrializate. Oamenii sunt atrasi catre
orasele din Lumea a Treia fie datorita faptului ca sistemul lor traditional de productie
s-a dezintegrat, fie pentru ca zonele urbane ofera mai multe sanse de locuri de
munca. Se poate ca ei sa intentioneze sa migreze catre orase doar pentru o perioada
relativ scurta de timp, urmând sa se întoarca în satele lor dupa ce au câstigat suficienti
bani. Unii chiar se întorc acasa, dar majoritatea sunt fortati sa ramâna întrucât si-au
pierdut, dintr-un motiv sau un altul, pozitiile detinute în comunitatile lor anterioare.
Acestia ocupa zonele de provizorat care prolifereaza în jurul oraselor. În zonele
urbane din Occident, 'este cel mai probabil ca noii veniti sa se aseze în partile centrale
ale orasului, dar în tarile Lumii a Treia tendinta este exact inversa, migrantii populând
ceea ce s-a numit "zona tampon" a oraselor. Multi locuiesc în conditii inimaginabile
pentru cineva obisnuit cu conditiile de viata occidentale, chiar si cele din mahalalele
cele mai sordide.

Putem lua spre exemplificare orase din India si din America de Sud. Populatia
indiana continua sa creasca foarte rapid, iar numarul ei tot mai mare nu poate fi

absorbit de economia traditionala a zonelor rurale. Rata migrarii catre orase, chiar si
dupa standardele Lumii a Treia, este deosebit de ridicata. Capitala Delhi a cunoscut
cea mai rapida crestere dintre toate, dar si Calcutta, Bombay si Madras au fiecare
mai multe milioane de locuitori. Aceste orase sufera de o congestionare masiva. În
unele zone, multi indivizi hoinaresc pe strazi în timpul zilei si dorm noaptea tot pe
strada. Acestia nu au nici un fel de locuinte.

Altii traiesc în salasuri improvizate din musama sau din carton, înjghebate în
jurul marginilor orasului, oriunde gasesc Unmic loc. Chiar daca unii imigranti gasesc
de lucru, rata migrarii urbane este mult prea ridicata pentru a se putea asigura o
cazare permanenta. Locuitorii colibelor din orasele indiene nu au practic nici un fel
de bunuri personale., dar adesea exista aici forme de comunitate si de autoajutorare
puternic dezvoltate.

530



MEGALOPOLIS~ULACTUAL:JAKAR.TA

Noile metropole asiatice nu dato
reaza nimic idealului european de peisaj
de carte postala ilustrata cu dealurile
Toscanei si nici cu bulevardele Parisului.
Sunt dense, aspre, haotice si întinse.

Au bulevarde comerciale si zgârie
nori, aeroporturi si centre de afaceri.
Dar toate aceste jaloane aparent fami
liare au fost convertite în ceva foarte

diferit de originalele occidentale. Arhi
tectii de aici au o slabiciune pentru ti
glele albe lucioase, geamurile de oglinda
si crom. Spatiile publice, planurile mari,
orizonturile pitoresti sunt practic inexis
tente.

Europa a uitat cum e sa traiesti într-o
metropola în care populatia se dubleaza la
fiecare generatie, unde grilajul unui
supraveghetor, înjghebat din tarusi si sfori
în câmp deschis se poate transforma în
zgârie-nori cât ai clipi din ochi, cu o viteza
care sugereaza fotografia cu timp mare
de expunere. Dar aceasta este exact ceea
ce se întâmpla în jurul Oceanului Pacific,
într-un boom al constructiilor nemaivazut
de când Londra si Parisul s-au transformat
în cele mai mari orase din lume, în timpul
secolului XIX. În comparatie cu acestea,
preocuparile actuale ale Europei legate de
centura de verdeata si de degradarea
centrului oraselor par mofturi.

Ca în multe dintre orasele Lumii a Treia, în Jakarta, Indonezia, cladiri noi lustruite stau alaturi de zone
darapanate ale orasului.
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Delhi

Pentru a demonstra felul în care structura organizarii cartierelor difera de cea
din orasele occidentale, vom lua drept exemplu Delhi, capitala Indiei. Zona urbana a
orasului Delhi incorporeaza un "oras vechi?' si New Delhi, o sectiune construita mult
mai târziu, în care sunt concentratecladirile guvemamentale. Ca si alte orase mari

indiene, unele zone au o populatie extrem de densa pe suprafete relativ mici, în timp
ce în altele densitatea este destul de scazuta. Orasul vechi este un labirint contorsionat
de stradute, în vreme ce unele cartiere alaturate dispun de bulevarde largi. Majoritatea
populatiei se deplaseaza pe jos sau cu bicicleta, mai curând decât cu mijloace de
transport motorizate.

Nu exista un cartier al afacerilor anume, dupa modelul oraselor occidentale:
bancile si birourile se afla în majoritate în afara centrului. În orasul vechi exista
nenumarate mici pravalii, în special legate de comert, multe dintre magazine nefiind
mai largi de câtiva metri. Este un lucru obisnuit sa gasesti atelierul de productie si

locul de vânzare împreuna în aceste cladiri. Vânzatorii stradali si ambulanti sunt
numerosi. Sectoarele din New Delhi ale metropolei sunt relativ deschise si linistite.
Cei care lucreaza aici locuiesc în general în suburbiile mai bogate situate la câteva

mile de marginile orasului. Dar locuintele temporare improvizate înconjura marginile
orasului si se gasesc de-a lungul a numeroase cai de.acces. Colibele încropite tind sa
rasara în orice zona degajata sau neconstruita înca, inclusiv în parcurile publice, iar
uneori chiar în cartiere care odinioara au fost îndestulate. Cocioabele se gasesc
uneori în mici manunchiuri, dar mai adesea în câteva mii. Autoritatile municipale
curata periodic unele dintre zonele de colibe, dar cocioabele improvizate reapar în
alta parte.

Mexico City

Cele mai importante metropole latina-americane sunt înconjurate în acelasi mod

de cartiere saracacioase de mari dimensiuni, printre ocupantii carora se numara atât
imigranti recenti cât si familii stramutate din alte sectoare în urma înnoiri lor si a
constructiilor de autostrazi. În Mexico City, mai mult de o treime din populatie traieste
în locuinte sau în cartiere fara apa potabila curenta, iar aproape un sfert dintre
aceste cladiri sunt lipsite de canalizare. Orasul contine un centru vechi, cartiere de
afaceri si de divertisment, precum si zone rezidentiale (care reprezinta cam tot ceea
ce vad turistii). Aproape întreg perimetrul exterior este însa ocupat de cocioabe sau
case de mahala. Exista un mare numar de locuinte asigurate de stat, dar acestea
necesita un nivel al veniturilor pe care nu-l atinge mai mult de 40% din populatie,
Doar aproximativ lO% dintre locuitori îsi pot permite sa cumpere sau sa închirieze
de pe piata imobiliara privata. De aceea, majoritatea populatiei orasului nu are acces
la locuinte accesibile. Majoritatea locuintelor sunt realizate de catre locatarii însisi.
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care au îngrijit pamântul si si-au construit propriile case. Cele mai multe dintre aceste
asezari sunt de fapt ilegale, dar sunt tolerate de catre autoritatile municipale.

În Mexico City se gasesc trei tipuri de cartiere de "locuinte populare". Colonias
proletarias sunt compuse din casute darapanate construite de locatarii lor, în
majoritate ilegale, la marginea orsului. Peste jumatate (tinpopulatia zonei metropolitane
din Mexico City traieste în astfel de locuinte. Cele mai multe asemenea zone n-au
fost colonizate în mod spontan cu colibe, ci au fost organizate de coniventa cu
autoritatile locale si constructorii particulari ilegali. Constructorii îsi au propria lor
retea locala de organizatori, carora cei care locuiesc aici trebuie sa le plateasca cu
regularitate o anumita suma. Cea mai mare parte a pamâtului ocupat de colonias a
fost de fapt la început teren public sau comunal, teoretic protejat de constitutia
mexicana împotriva vânzarii sau a transferarii.

Un al doilea tip de locuinte sunt vecinidadas sau mahalalele. Acestea se gasesc
de cele mai multe ori în sectoarele vechi ale orasului si sunt caracterizate prin
ocuparea multifamiliala a unor cladiri de închiriat deteriorate. Doua milioane de
oameni traiesc în asemenea mahalale, în conditii cel putin la fel de precare ca si cele
din zonele de cocioabe. Al treilea tip îl constituie ciudades perdidas sau orasele de
carton. Acestea sunt similare cu colonias proletarîas, dar apar mai degraba în

mijlocul orasului decât la periferia lui. Unele dintre aceste asezari au fost demolate
de catre autoritatile municipale în ultimii ani, iar locuitorii lor au fost stramutati în
zone exterioare.

94% din districtul federal Mexico City consta din zone construite si doar 6% din
teren reprezinta spatii deschise. Nivelul "spatiilor verzi" - parcuri sau ochiuri de
verdeata - este cu mult sub cel gasit chiar si în cele mai dens populate metropole
nord-americane sau europene. Poluarea este o problema majora, provocata mai
ales de masinile, autobuzele si camioanele care sufoca strazile inadecvate ale orasului,
restul provenind de la marii poluanti industriali. S-a estimat ca a locui în Mexico City
este echivalent cu a fuma 40 de tigari pe zi. În martie 1992, poluarea a atins cel mai
înalt nivel întâlnit vreodata. În timp ce un nivel al ozonului de pâna la 100 de puncte
este considerat ca fiind "satisfacator" pentru sanatate, în acea luna nivelul lui a
urcat pâna la 398 puncte. Guvernul a fost nevoit sa ordone închiderea fabricilor
pentru o perioada de timp, scolile au fost închise si a fost interzis accesul a 40%
.dintre masini pe strazi o data la doua zile. Un observator a descris orasul în acea
perioada în felul urmator: ,,vazut din aer ... cu liniile abia vizibile printr-o ceata densa

cenusiu-cafenie, Mexico City arata ca si cum ar fi fost victima unei furtuni torentiale ..
Jos pe pamânt, orasul era însa uscat ca iasca si prafuit - dar "se scalda" în ozon"

(Reid',1992).
Si totusi, cu doar 30 de ani mai înainte, Carlos Fuentes îsi intitula romanul despre

Mexico City La Region Mas Transparente - "Zona cea mai limpede".
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Metropolele si suprapopularea

Cele mai mari metropole din Lumea a Treia sunt suprapopulate, pe de o parte
din cauza ratei cresterii populatiei, pe de alta parte parte ca rezultat al celor care
cauta locuri de munca sau cel putin încearca sa se sustraga saraciei extreme din
regiunile din care provin. În orase, ei nu traiesc neaparat mai bine; dar o data ce s-au
mutat, majoritatea ramân acolo în continuare.

Aceia dintre noi care locuim în tari industrializate am putea crede ca aceasta
crestere a populatiei în tarile din Lumea a Treia nu tine de ocupatia noastra si ca
societatile respective ar trebui sa se descurce cum pot mai bine cu explozia lor
demografica. Acesta atitudine nu poate fi însa justificata din doua motive, fara a mai
pune la socoteala imoralitatea unei pozitii de detasare fata de soarta a trei sferturi
dintre fiintele umane din lume.

Primul este acela ca, cresterea populatiei din tarile Lumii a Treia se datoreaza
în mare parte unor factori ce deriva din influente exercitate de Occident. Unele sunt
benefice în sine, în special îmbunatatirea conditiilor de igiena si de îngrijire sanitara.
Dar altele, cum ar fi dependenta de comertul international, au distrus modurile de
viata traditionale. Daca va continua în ritmul actual, cresterea populatiei prezinta
riscul unei catastrofe globale. Presiunea la care sunt supuse resursele limitate ale
Pamântului ar putea duce la conflicte globale, care ar declansa razboaie distrugatoare.

Astazi, practic toate tarile industrializate au rate ale natalitatii si ale mortalitatii mai
mici decât în propriul lor trecut istoric. Atunci, cum de a crescut populatia mondiala
atât de dramatic? În majoritatea tarilor din Lumea a Treia, din cauza introducerii relativ
rapide a medicinii moderne si a metodelor de igiena, a avut loc o scadere drastica a
mortalitatii. Aceasta combinatie a produs o structura de vârsta în tarile Lumii a Treia
complet diferita de cea din tarile industrializate. în Mexico City, de exemplu, 45% din

populatie este în vârsta de sub 15 ani. În tarile industrializate, mai putin de un sfert se
afla în aceeasi grupa de vârsta. Distributia dezechilibrata din tarile neindustrializate se
adauga la dificultatile lor sociale si economice. O populatie tânara are nevoie de
întretinere si de educatie, timp în care membrii ei nu sunt productivi economic. Dar
multora dintre tarile Lumii a Treia le lipsesc resursele pentru a asigura o educatie
generala si drept rezultat copiii trebuie fie sa munceasca cu norma întreaga, fie sa-si

. petreaca zilele pe strada, cersind mice li se poate oferi. Dupa ce copiii strazii cresc,
majoritatea devin someri, persoane rara adapost, sau si una si alta.

Perspective ale schimbarii

Fertilitatea ramâne ridicata în societatile din Lumea a Treia, deoarece atitudinile
traditionale referitoare la marimea Jamiliei s-au mentinut. A avea copii numerosi
este considerat înca drept un lucru dezirabil, deoarece asigura mâna de lucru pentru
munca de familie. Unele religii fie ca se opun planing-ului familial, fie afirma ca este
de dorit sa ai multi copii. Liderii islamici se opun contraceptiei în mai multe tari
islamice, ca si biserica catolica, a carei influenta este deosebit de puternica în America
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Centrala si de Sud. Motivatia pentru reducerea fertilitatii nu a fost întotdeauna
favorizata de catre autoritatile politice. În 1974 mijloacele anticonceptionale au fost
interzise în Argentina, ca parte a unui program de dublare cât mai repede cu putinta
a populatiei tarii; aceasta era vazuta ca unmijloc de a dezvolta puterea economica si
militara a tarii.

Dar în unele tari din Lumea a Treia a avut loc o scadere a nivelului fertilitatii.
Un exemplu este China, care are în prezent o populatie de peste un miliard de
locuitori- aproape un sfert din întreaga populatie a lumii. Guvernul chinez a stabilit
unul dintre cele mai cuprinzatoare programe de control al natalitatii adoptat vreodata
de o tara, în vederea stabilizarii populatiei tarii cât mai aproape de nivelul actual.
Guvernul a instituit recompense (cum ar fi conditii de locuit mai bune sau gratuitatea
serviciilor sanitare si a învatamântului) pentru a promova familiile cu un singur copil,
în timp ce familiile cu mai multi copii se confrunta cu mari greutati (salariul le este
redus celor care au un al treilea copil). Ca rezultat al acestui program guvernamental,
unele familii au cazut în extrema de a-si omorî nou-nascutii de sex feminin. Exista
dovezi ca politica antinatala a Chinei, asa dura cum este, a avut un impact substantial
asupra populatiei sale. Dar în interiorul tarii se manifesta o rezistenta îndâ1jita. Oamenii
înca nu îi considera pe parintii cu un singur copil drept o familie adevarata.

Programul Chinei necesita un grad de control guvernamental centralizat, care
este inacceptabil sau inaccesibil pentru majoritatea celorlalte tari în curs de dezvoltare.
În India, de exemplu, s-au încercat multe planuri pentru promovarea planing-ului

familial si folosirea anticonceptionalelor dar cu un succes foarte limitat. În 1988
India avea o populatie de 789 milioane de locuitori. Între 1975 si 1985, rata anuala
medie a cresterii populatiei sale a fost de 2,3%; se intentioneaza ca aceasta sa
scada pâna la 1,8 % în decursul a doua decenii, Între 1980 si 2000. Dar în ultimul an,
populatia sa va fi totusi de un miliard de oameni. Chiar daca rata cresterii populatiei
va scadea, cresterea reala va ramâne extrem de mare.

Progresele tehnologice în agricultura si în industrie sunt imprevizibile, asa ca
nu se poate spune cu siguranta cât de numeroasa ar fi populatia pe care Pamântul
ar putea-o hrani. Dar chiar si la nivelul actual al populatiei, resursele globale ar
putea fi deja mult sub cele necesare pentru a crea în Lumea a Treia standarde de
viata comparabile cu cele din tarile industrializate. Consumul de energie electrica,
materii prime si alte bunuri, este mai mare în tarile occidentale decât în alte parti
ale lumii. Fiecare persoana din Statele Unite consuma de 32 de ori mai multa
energie electrica decât un individ din tari precum China sau India. În plus, aceste
niveluri ale consumului depind de resurse transferate din regiuni ale Lumii a Treia.
Daca nu vor avea loc schimbari majore în structura consumului de energie electrica
cum ar fi folosirea energiei solare si a celei eoliene - posibilitatile de a extinde
nivelul occidental al consumului de energie electrica în întreaga lume vor fi extrem
de reduse. Este probabil ca nu exista suficiente resurse energetice cunoscute
pentru toata lumea.
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CONCLuzn

Ce le rezerva viitorul oraselor locuitorilor lor, din punct de vedere al cresterii
populatiei? Elementele analizate în acest capitol formeaza un mozaic complicat, din
care nu se desprinde o tendinta unica generala. În tarile industrializate, expansiunea
oraselor pare ca s-a oprit. Sistemele îmbunatatitede comunicatii permit oamenilor
sa locuiasca mai departe de locurile lor de munca decât înainte. În acelasi timp,
locurile de munca le sunt tot mai aproape, pe masura ce industriile noi se stabilesc în
afara centrelor oraselor. Populatia unor orase mai vechi, în special a celor bazate pe
industriile producatoare de bunuri, va continua sa scada, pe masura ce oamenii sunt
atrasi catre alte zone. Dar aceleasi împrejurari vor stimula si continuarea gentrificarii.
De fapt, cu cât se deterioreaza mai mult centrele oraselor, cu atât sunt mai mari
sansele pentru gentrificarea lor; proprietatea devine atât de ieftina, încât renovarea
poate fi întreprinsa la costuri relativ scazute. ,

În timp ce populatia oraselor mari din tarile industrializate ramâne stabila sau
descreste, cea a metropolelor din societatile în curs de dezvoltare va continua sa
creasca. Conditiile de viata în orasele Lumii a Treia par sa se deterioreze tot mai
mult, cel putin în ceea ce-i priveste pe saracii de la oras. Problemele care exisa în
tarile industrializate, oricât de importante ar fi, par aproape nesemnifictive daca le
comparam cu cele cu care se confrunta Lumea a Treia.'

REZUi~lAT

o Orasele traditionale se deosebeau în numeroase moduri de zonele urbane
moderne. Majoritatea erau foarte mici dupa standardele moderne, erau
înconjurate de ziduri, iar centrul lor era dominat de cladiri religioase si palate.8În societatile traditionale, doar o mica minoritate din populatie locuia în zonele
urbane. În tarile industrializate din zilele noastre, aici locuiesc între 60% si 90%.
Urbanismul se dezvolta foarte rapid si în societatile din Lumea a Treia.

€) Primele abordari ale sociologiei urbane au fost dominate de lucrarile Scolii de la
Chicago, ai carei membri concepeau procesele urbane în termenii modelelor
ecologice preluate din biologie. Louis Wirth a dezvoltat conceptul de urbanism
ca mod de viata, sustinând ca. viata de la oras produce impersonalizare si
distantare sociala. Aceste abordari au fost criticate, fara a fi însa cu totul
contestate. Criticii lor au aratat ca viata de la oras nu este întotdeauna
impersonala: numeroase legaturi apropiate, personale, pot fi mentinute în
cartierele moderne.

O Cele mai recente lucrari ale lui David Harvey si Manuel Castells pun în legatura
el~mentele urbanismului de societatea în ansamblul ei, desi ar trebui sa trateze

procesele urbane ca si cum ar fi independente. Modurile de viata pe care si le
formeaza oamenii în orase, cât si aspectul fizic al diferitelor cartiere, exprima
trasaturi esentiale ale dezvoltarii capitalismului industrial.
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o Expansiunea suburbiilor si a oraselor-dormitor a contribuit la deteriorarea
centrelor oraselor. Grupurile de oameni mai înstariti si afacerile tind sa se
îndeparteze de centrul orasului, pentru a profita de impozitele locale mai scazute.
Astfel ia nastere cu cerc vicios al decaderii, prin care cu cât se dezvolta mai
mult suburbiile, cu atât mai mari devin problemele cu care se confrunta cei care
locuiesc în centrul oraselor. Reciclarea urbana - renovarea cladirilor vechi pentru
a fi folosite în scopuri noi - a devenit obisnuita în multe orase mari, dar în
prezent par sa fie prea putin semne de reversibilitate a tendintei de degradare a
centrelor oraselor.

o Analiza urbanistica actuala trebuie sa fie pregatita sa puna în legatura problemele
globale cu celelocale. Factorii care influenteaza dezvoltarea urbana pe plan
local fac uneori parte din procese de lunga durata. Structura cartierelor locale,
cât si modelele lor de crestere si declin, reflecta adesea schimbarile din productia
industriala internationala.

fi Ca si multe alte domenii ale sociologiei, urbanismul este supus influentei
globalizarii.Un nou model de clasificare a identificat cinci tipuri de metropole:
orasul-cartier general, centrele de inovatii, locurile de productie în module,
depozitele din Lumea a Treia si centrele pentru pensionari.

fi) În tarile din Lumea a Treia au loc procese masive de dezvoltare urbana .
. Metropolele din aceste societati difera în câteva privinte majore de cele din
Occident, fiind adesea dominate de construirea ilegala de colibe improvizate, în
care conditiile de viata sunt extrem de precare.
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18. REVOLUTIILE SI MISCARILE SOCIALE

CONCEPTE DE BAZA

DEFINITIA REVOLUTIEI

REVOLUTIA RUSA

TEORII DESPRE REVOLUTIE
Teoria lui Marx. James Davies: din

ce motiv au loc revolutiile? • Teoria
despre protest a lui Charles Tilly

MUL TIMI, REVOLTE SI ALTE
FORME DE ACTIUNE
COLECTIVA

MISCARILE SOCIALE
Clasificarea miscarilor sociale
• Miscarile feministe. Revigorarea
miscarilor feministe. Miscarile
feministe: interpretare

MISCARILE SOCIALE SI
SOCIOLOGIA

REZUMAT

LECTURISUPLIMENTARE

TERMENI IMPORTANTI

539



În 1989, Zidul Berlinului - care separa Gennania de Vest, de ceea ce pe atunci era
Gennania de Est - a fost deschis de catre autoritatile est-germane. Mii de est-germani,
care nu mai avusesera posibilitatea de a vedea partea occidentala a orasului despartit,
au trecut dincolo. Oameni de ambele parti ale Zidului, care nu~si vazusera rudele
vreme de aproximativ 20 de ani, s-au reîntâlnit cu cei dragi. '

Caderea Zidului Berlinului simboliza o tranzitie majora în cadrul istoriei mondiale
modeme: sfârsitul Razboiului Rece. Ea facea patie dintr-o serie zguduitoare de
schimbari descrise anterior (capitolul!3), care au dus la disparitia comunismului în
Europa de Est si la fragmentarea, în cele din unna, a ceea ce era pe atunci Uniunea
Sovietica. Tulburarile de masa au reprezentat prjncipala forta sociala, care a produs
aceste schimbari. În acelasi an, mii de oameni din tarile mari ale Europei de Est 
incluzând, pe lânga Geffi)ânia de Est, Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria si România
au iesit în strada, pentru a protesta împotriva dominatiei Uniunii Sovietice asupra
tarilor lor si pentru a cere libertatile politice si economice, care le fusesera interzise
sub regimul comunist Actiunile lor de protest au dus în cele din urma la caderea
guvernelor comuniste din aceste tari si la înlocuirea lor cu forme de guvernamânt
asemeni celor din Europa Occidentala si Statele Unite.

Anul 1989 a fost numit "anul revolutiilor" si, într-adevar, transformarile care au
avut loc în Europa de Est si în Uniunea Sovietica, atunci si ulterior, au avut o importanta
majora. Dar ce anume este o revolutie? Care sunt conditiile sociale care conduc la
o schimbare revolutionara? Cum am putea analiza cel mai bine miscarile de protest
sau de razvratire? Aceste întrebari vor fi studiate în acest capitol.

Una dintre revolutii a afectat istoria mondiala într-o masura mai mare decât
oricare alta din secolul XX: Rovolutia rusa din 1917. Aceasta a dus la formarea
Uniunii Sovietice si la raspândirea societatilor comuniste în Europa de Est. Exact
acestea au fost societatile darâmate de revolutiile din 1989.

Mai întâi de toate însa, trebuie avut în vedere ce anume înseamna de fapt
termenul "revolutie".

DEFINITIA REVOLUTIEI, ,

~ Trebuie sa definim conceptul de REVOLUTIE cât se poate de precis. Exista
mai multe caracteristici necesare:

• O revolutie este o miscare sociala de masa. Acest lucru serveste la
excluderea împrejurarilor în care, fie un patiid ajunge la putere, prin procese electorale,
fie un grup mic, cum ar fi conducatorii armatei, ajung la putere.
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• Revolutia duce la procese majore de reforma sau schimbare (Stockpol, 1979).
John Dunn a subliniat ca, aceia care preiau puterea trebuie sa fie cu desavârsire mai
capabili sa guverneze societatea, asupra careia si-au asumat rolul de control, decât cei
care au fost îndepartati; conducerea trebuie sa fie capabila sa îndeplineasca macar o
parte din scopurile sale (Dunn, 1972). O societate în care o miscare reuseste sa
dobândeasca însenmele formale ale puterii, dar care ulterior este incapabila sa conduca
efectiv, nu se poate spune ca a trecut printr-o revolutie; este mai degraba o societate
cazuta prada haosului sau amenintata cu dezintegrarea .

• Revolutia implica amenintarea cu violenta sau folosirea ei de catre

participanti. Revolutiile reprezinta schimbarile politice, savârsite din pricina opozitiei
manifestate de catre autoritatile pre-existente, care nu pot fi convinse sa renunte la
putere tara amenintarea cu recurgerea la mijloace violente si folosirea acestora.

:) Combinând aceste trei criterii, putem defini o revolutie drept luarea în stapânire,
implicând deseori folosirea VIOLENTEI, a puterii politice de catre conducatorii
miscarii de masa, în care aceasta putere este ulterior folosita pentru initierea unor
procese majore de reforma sociala. În acesti termeni, evenimentele din 1989, din
Europa de Est, au fost definite drept revolutii. Au fost implicate miscari sociale de
masa. S-a amenintat cu folosirea violentei, iar uneori, ca în România, de exemplu, ea
a fost realmente întrebuintata împotriva autoritatilor guvernamentale. Evenimentele
au condus cu siguranta la procese majore de reforma sociala.

Însa revolutiile din 1989 sunt doar cele mai recente evenimente din istoria de
schimbari revolutionare din cadrul societatilor moderne, care au început în secolul al
XIII-lea. Revolutia americana si revolutiile franceze - din 1776 si respectiv 1789
au fost cele mai importante exemple din secolul al XVIII-lea. Idealurile de libertate,
drepturi cetatenesti si de egalitate, în numele carora au avut loc aceste revolutii, au
devenit valori politice fundamentale. Într-adevar, acestea au fost valorile care aughidat
miscarile din 1989, din Europa de Est. Revolutiile din secolul al XVIII-lea au jucat de
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fapt un rol important, în întemeierea sistemelor politice din majoritatea societatilor
occidentale, nu doar din Statele Unite si Franta. Dar majoritatea revolutiilor care au
avut loc în lume, în secolul XX, înainte de evenimentele din 1989, s-au petrecut în
societati în curs de dezvoltare, precum Rusia, China, Mexic, Turcia, Egipt, Vietnam,
Cuba si în alte tari din Lumea a Treia:.

În sectiunea care urmeaza vom analiza originile si consecintele Revolutiei ruse,
folosind-o ca exemplu în cercetarea cauzei pentru care au loc revolutiile. Apoi vom
analiza, într-o maniera mai generala, una dintre influentele cele mai importante pentru
revolutii - anume miscarile sociale. Toate revolutiile implica miscari sociale, dar
acestea pot depasi cu mult situatiile de schimbari revolutionare. Ele au forme si

amplitudini diferite si exercita o foarte puternica influenta în societa~ea moderna.

REVOLUTIA RUSA

Înainte de 1917, Rusia era o societate înapoiata. din punct de vedere economic,
condusa într-o maniera autocratica de tari (denumire slava pentru regi). Majoritatea
populatiei traia în mediul rural, în saracie, iar regimul tarist era în cea mai mare parte
dictatorial, folosindu-se de politia secreta si de informatori pentru a-i tine sub control
pe disidenti. Serbia (sau sclavia) a fost abolita în Rusia dupa 1860. Hotarârea
guvernului de a-i elibera pe sclavi reprezenta, partial, o încercare de modernizare, a
unei societati care nu mai avea capacitatea de a concura, din punct de vedere
militar, cu puterile europene de prim rang. Rusia fusese învinsa în razboiul din Crimeea
dintre anii 1845-1855 si în razboiul cu japonezii, purtat între 1904-1905. În mare
masura, ca reactie la aceste înfrângeri,au fost instituite programe de investitii în
vederea dezvoltarii industriale, incluzând construirea de noi drumuri si cai ferate. Cu
toate ca ali fost repurtate anumite succese economice, guvernul tarist era prea
conservator pentru a permite reformele sociale profunde, care aveau loc în tarile
europene.

În 1905, Rusia era deja o societate aflata sub o considerabila tensiune.
Începuturile industrializarii rapide produse sera o clasa în dezvoltare de muncitori în
industrie, a caror viata era la fel de mizera ca si cea a majoritatii taranimii. Fiind
împiedicati sa-si organizeze sindicate eficiente si total desprinse de sub influenta
politica, muncitorii au devenit din ce în ce mai ostili fata de guvern. (Pentru o perioada
mai lunga, în rândurile unei parti a taranimii, existase o ostilitate crescânda la adresa
tarilor). Pe parcursulrazboiului ruso-j aponez, din 1904-1905, unii muncitori din fabrici
si membri ai fortelor armate, dezamagiti de felul în care se desfasura razboiul, au
organizat o revolta. Aceasta a fost înabusita rapid, datorita tratatului semnat de
catre guvern cu japonezii, disciplinând astfeltrupele disidente si obligându-Ie sa-i
reprime pe muncitorii rasculati. Tarul Nicolae al II-lea a introdus câteva reforme
cum ar fi înfiintarea unui parlament reprezentativ, dar le-a retras imediat ce a realizat
ca puterea sa este din nou cQnsolidata.
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Între 1905 si 1907 au existat numeroase nemultumiri, în rândurile muncitorilor
din industrie si a taranilor, exprimate prin greve. Unele dintre acestea erau conduse
de bolsevici - un partid care manifesta devotamentul fata de socialism si marxism.
Influenta unor asemenea partide a sporit în anii de început ai primului razboi mondial
(1914-1918), în care Rusia a avut din nou un comportament slab - cu mai multe
consecinte majore decât în razQoaiele anterioare, datorita numarului urias de oameni
implicati. Rusia avea 15 milioane de oameni în annata sa, dar nu avea posibilitatea
de a-i echipa corespunzator, pentru a-i înfrânge pe germani. Câteva milioane de
oameni au fost ucisi, raniti sau luati prizonieri.

Criza de alimente si de combustibili a provocat considerabile suferinte în rându1
civililor, datorita faptului ca majoritatea resurselor erau dedicate efortului de razboi.
Grupurile mai bogate, dar si cei saraci, au început în mod decisiv sa se întoarca'
împotriva guvernului. Tarul Nicolae al II-lea, care-si pastrase dreptul la guvernare
absoluta si era ghidat de consilierul sau Rasputin, a devenit tot mai izolat. În martie
1917, muncitorii si soldatii din Petrograd au initiat o serie de greve si tulburari, care
s-au extins rapid în partea vestica a Rusiei. Tarul a fost obligat sa abdice si a fost
infiintat un nou guvern provizoriu.

În aceasta perioada, armata se dezintegrase aproape complet, iar majoritatea
soldatilor se întorsesera la casele lor. Taranii au luat cu forta pamânturi de la marii
latifundiari, iar guvernul provizoriu nu a fost capabil sa stapâneasca tulburarile si
violenta din rândurile muncitorilor si ale soldatilor demobilizati. Lenin, conducatorul
Jolsevicilor, a hotarât sa preia puterea, folosind sloganul: "Fabricile - muncitorilor,
?amântul- taranilor, pacea - soldatilor" - reprezentând un apel catre masele saracite.
în octombrie 1917, bolsevicii au demis cu forta guvernul provizoriu. Dupa
:eorganizarea si remobilizarea fortelor armate în noua Armata Rosie si dupa depasirea
2U succes a perioadei de razboi civil, noul guvern sovietic a initiat efectuarea unor

schimbari sociale fundamentale punând în acest fel bazele a ceea ce a devenit cea
ie-a doua mare putere industriala si militara din lume.

Revolutia rusa a fost neobisnuita în anumite privinte. Revolte1e, care initial au
subminat regimul tarist, erau spontane si aveau loc la o scara mai mare decât în
:najoritatea celorlalte revolutii din acest secol. La începutul anului 1917, nici macar
:::olseviciinu anticipau ca o revolutie ar putea avea loc într-un timp atât de scurt. Dar
~xperienta rusa ne poate învata foarte multe lucruri despre revolutiile modeme în
;eneral. În primul rând, se observa ca exista tendinta ca revolutiile sa aiba loc pe
:=Undalulunui razboi - nu a fost cazul celor din 1989. Razboaiele prelungite pun sub
:::resiune institutiile acceptate si pot avea ca rezultat o scadere a sprijinului fata de
;uvern. Nemultumirile din rândurile fortelor armate înlatura mijlocul principal al unui
~~gimde a-i reprima pe cei care i se opun. În al doilea rând, taranii - muncitori în
~-erme,rurali - pot juca un rol important. Înaintea Revolutiei ruse, multi oameni
~nclusiv Lenin) credeau ca taranii reprezinta o forta conservatoare, fidela unor
-_~oduritraditionale de viata, incapabila de a se alatura unei miscari pentru schimbari
: )Ciale radicale. Aceasta presupunere s-a dovedit însa a fi falsa.
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TEORII DESPRE REVOLUTIE,
Întrucât revolutiile au fost atât de importante în istoria lumii, de-a lungul ultimelor

doua secole, nu este surprinzator faptul ca exista teorii care încearca sa le explice.
Unele dintre ele au fost formulate la începutul studiului istoriei stiintelor sociale; cea
mai importanta a fost aceea a lui Karl Marx. Acesta, care a trait cu mult înainte ca
revolutiile petrecute în numele idealuri lor sale sa aiba loc, dorea ca opiniile lui sa fie
considerate nu doar ca o analiza a conditiilor schimbarilor revolutionare, ci ca modalitati
de promovare a unor atari schimbari. Indiferent de valoarea lor intrinseca, ideile lui
Marx au avut un impact practic imens asupra schimbarilor sociale din secolul Xx.

Vom analiza trei modele pentru studiul revolutiei: viziunea lui Marx, explicarea
revolutiei si a asteptarilor economice spori te, conform opiniei lui James Davies, si

interpretarea protestului colectiv, propusa de catre sociologul istoric Charles Tilly .

.Teoria lui Marx

Opinia lui Marx despre revolutie se întemeiaza pe interpretarea pe care o da istoriei
în general (vezi cap. 1), Conform lui Marx, dezvoltarea societatilor este marcata de
conflicte periodice de clasa, care, atunci când devin acute, au tendinta de a se smrsi
printr-un proces de schimbari revolutionare. Luptele de clasa deriva din contradictiiIe
tensiuni nerezolvabile - care exista în societate. Principalele surse de contradictii pot fi
identificate în schimbarile economice sau în schimbarile suferite de fortele de productie.
În orice societate stabila exista un echilibm între structura economica, relatiile sociale si
sistemul politic. Pe masura ce se modifica fortele de productie, contradictiile se intensifica

conducând la ciocniri deschise între clase si în cele din urma la revolutie.
Marx a aplicat acest model atât asupra dezvoltarii feudalismului, în trecut, cât si

la ceea ce el a socotit a fi probabila evolutie viitoare a capitalismului industrial.
Societatilefeudale traditionale dili Europa se bazau pe productia realizata de catre
tarani; producatori erau serbii, guvernati de clasa de aristocrati latifundiari si mici
nobili din mediul rural. Schimbarile economice din cadrul acestor societati au dat
nastere oraselor mari .si mici, unde s-au dezvoltat comertul si manufacturile. Acest
nou sistem economic, creat în cadrul societatii feudale,îsi ameninta propria temelie.
În loc sa fie bazata pe relatia traditionala nobil-serb, noua ordine economica îi
încuraja pe industriasi sa produca bunuri, pentru a fi vândute pe pietele deschise.
Contradictiile dintre vechea economie feudala si noua economie capitalista, care
îsi facea aparitia, au devenit în cele din urma acute, luând forma unor conflicte
violente între clasa capitalista - care se nastea ~ si latifundiarii feudali. Rezultatul
acestui proces a fost revolutia, cel mai important exemplu fiind Revolutia franceza
de la 1789. Marx a sustinut ca, prin intermediul unor asemenea revolutii si schimbari
revolutionare - care au avut loc în alte societati europene - clasa capitalista a reusit
sa obtina suprematia.
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Dar, dupa opinia lui Marx, aparitia capitalismului industrial a generat noi
contradictii, care au condus în cele din urma la o alta serie de revolutii, inspirate de
idealurile comunismului. Prin comunism, Marx întelegea detinerea mijloacelor de
productie industriale de catre societate în ansamblul sau, nu de catre indivizi.
Capitalismul industrial (o ordine economica întemeiata pe urmarirea profitului de
catre persoane private si pe concurenta între firme în vederea vânzarii produselor)
creeaza o prapastie între minoritatea bogata, care controleaza resursele industriale,
si majoritatea saraca, alcatuita din muncitorii salariati. Muncitorii si capitalistii intra.
într-un conflict mult mai intens unii cu altii. Miscarile sindicale si partidele politice,
care reprezinta masa populatiei muncitoare, devin în cele din urma o provocare
pentru stapânirea clasei capitaliste si înlatura sistemul politic existent. Marx era de

parere ca, atunci când pozitia clasei domiminte este deosebit de consolidata, este
nevoie de violenta pentru a produce tranzitia necesara. În alte împrejurari, acest
proces ar putea avea loc în mod pasnic, prin intermediul actiunii parlamentare; o
revolutie (în sensul definit mai sus) nu ar fi necesara.

James Davies:din ce motiv au loc revolutiile?

Criticându-l pe Marx, sociologul James Davies a subliniat ca au existat numeroase
perioade de-a lungul istoriei, când oamenii au trait într-o saracie crunta, fara sa
protesteze. Saracia constanta sau lipsurile existente nu îi transfoffi1a pe oameni în
revolutionari, iar ei acceptau de obicei aceste conditii cu resemnare sau cu disperare
tacita. Protestul social si, în cele din urma revolutia, au mai multe sanse sa se petreaca,
acolo unde exista o îmbunatatire a conditiilor de viata ale poporului, sustinea Davies.
În momentul în care standardele de viata au început sa creasca, acelasi lucru se
întâmpla si cu nivelul de asteptare al poporului. Daca îmbunatatirea conditiilor efective
îsi încetineste ulterior ritmul, se creeaza înclinatii spre revolta, datorita faptului ca nu
sunt realizate asteptarile (Davies, 1962).

Astfel, nu saracia absoluta este cea care duce la protest, ci saracia relativa 
discrepanta dintre existenta pe care oamenii sunt obligati sa o duca si ceea ce ei
considera ca ar putea fi dobândit în mod real. Teoria lui Davies este folositoare
pentru întelegerea conexiunilor dintre revolutie si dezvoltarea economico-sociala

moderna. Influenta idealurilor de progres, o data cu asteptarile referitoare la cresterea
economica, au tendinta de a induce asteptari sporite care, în cazul în care nu sunt

împlinite, produc scânteia protestului. Un astfel de protest se poate manifesta si
datorita raspândirii ideilor de egalitate si de participare politica democratica.

Asa cum numea si Charles Tilly, teoria lui Davies nu arata cum si de ce diferite
grupuri mobilitate cauta schimbarea prin revolutie. Protestele pot adesea surveni
împotriva si pentru înabusirea asteptarilor; ca sa întelegem cum acestea se transfoffi1a

în actiuni revolutionare, trebuie saidentificam cum devin grupurile colective organizate
sa faca efectiv schimbarea politica.
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Teoria despre protest a lui Charles Tilly

:> În From Mobilization ta Revolution, Charles Tilly a analizat procesele .de
schimbari revolutionare, în contextul unor forme ample de protest si violenta (Tilly,
1978). El a distins patru componente principale al ACTIUNII COLECTIVE - acea
actiune întreprinsa pentru a contesta sau înlatura o ordine sociala existenta.

1. Organizarea grupului sau a grupurilor implicate. Miscarile de protest sunt
organizate în multe fonne, variind de la fOlmarea spontana a multimilor la grupurile
revolutionare extrem de disciplinate. De exemplu, miscarea pe care a condus-o
Lenin în Rusia a început prin formarea unui grup restrâns de activisti.

2. Mobilizarea - modul în care un grup dobândeste suficiente resurse pentru a face
posibila actiunea colectiva. Aceste resurse pot include aprovizionarea cu bunuri
materiale, sprijinul politic si armamentul. Lenin a reusit sa dobândeasca sprijin
material si moral din partea taranimii dar si a multor oameni din mediul urban.

3. Interesele comune ale celor ce se angajeaza într-o actiune colectiva, ceea ce
ei con~idera drept câstiguri sau pierderi cu sanse de a se manifesta prin politica
lor. Anumite scopuri comune stau întotdeauna la baza mobilizarii, în vederea
actiunii colective. Lenin a reusit sa unifice o larga coalitie de sustinatori, pentru
ca multi oameni aveau ca interes comun îndepartarea guvernului existent.

4. Oportunitatea. Pot avea loc evenimente întâmplatoare, care ofera ocazia atingerii
scopurilor revolutionare. Numeroase forme de actiune colectiva, inclusiv revolutia,
sunt puternic influentate de astfel de ~venimente incidentale. Succesul lui Lenin
nu a cuprins nimic inevitabil, el depinzând de mai multi factori accidentali - inclusiv
succesul în lupta. Daca Lenin ar fi fost omorât, ar mai fi existat revolutia?

Reînceperea de catre Franta a testarii annelor nucleare în 1995 a produs proteste de masa si demonstratii
în Asia în zona Pacificului.
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Actiunea colectiva este aceea, a unui grup de oameni care actioneaza împreuna
pentru a-si satisface interesele comune - de exemplu, întâlnindu-se pentru a
demonstra în sprijinul cauzei lor. Unii dintre ei pot avea o implicare intensa, altii pot
acorda un sprijin pasiv sau secvential. Actiunea colectiva efectiva, ca aceea care
culmineaza cu revolutia, de obicei parcurge toate cele patru etape,

În opinia lui Tilly, miscarile sociale tind sa se dezvolte ca mijloace de mobilizare
a resurselor de grup, fie atunci când oamenii nu au modalitati institutionalizate de
a-si face auzite opiniile, fie în cazul în care necesitatile lor sunt reprimate, de-a
dreptul, de catre autoritatile statului. Cu toate ca actiune a colectiva implica în
anumite momente confruntarea deschisa cu autoritatile politice - "iesitul în strada" 
confruntarea are sanse de a avea un impact puternic asupra configuratii lor stabile
ale puterii, atunci când o asemenea activitate este sprijinita de grupuri organizate
într-un mod sistematic.

Modelele tipice de actiune si protest colectiv variaza în functie de circ~mstantele
istorice si culturale, De exemplu, în Marea Britanie, în prezent, majoritatea oamenilor
sunt familiarizati cu unele fonne de manifestare - precum marsurile în masa,adunalile
ample si tulburarile de strada - indiferent daca au participat sau nu la asemenea
activitati. Însa alte tipuri de protest colectiv au devenit mai putin comune sau au
disparut complet în majoritatea societatilor moderne (cum ar fi luptele între sate,
distrugerea masinariilor sau linsajul). Protestatarii pot de asemenea, sa porneasca
de la exemple luate din alte tari; miscarile de gherila, de exemplu, au proliferat în
diferite parti ale lumii, din momentul în care unele grupuri demobilizate au învatat ce
mult succes pot avea actiunile acestea împotriva armatei regulate ..

Când si din ce motiv devine actiunea colectiva violenta? În urma studierii unui
mare numar de incidente, care au avut loc în Europa occidentala dupa 1800, Tilly
concluzioneaza ca, cele mai multe actiuni violente colective se dezvolta din actiuni
non-violente la origine, Daca violenta se manifesta sau nu, depinde nu atât de natura
activitatii, cât de anumiti factori - îndeosebi de modul în care raspund autoritatile,
Un bun exemplu îl constituie demonstratiile de strada. Majoritatea acestor demonstratii
au loc fara victime sau distrugeri de bunuri, Unele însa conduc la violenta si sunt

etichetate drept tulburari. Uneori, autoritatile îsi fac aparitia atunci când violenta s-a
manifestat; istoria dovedeste ca, în cele mai mult cazuri acestea sunt cele care
initiaza violenta. Dupa cum se exprima Tilly: "în experienta europeana moderna,
fortele represive reprezinta cei mai constanti initiatori si faptuit ori de violenta
colectiva" (1978). În plus, atunci când au loc confruntari violente, agentii autoritatii
sunt raspunzatori pentru procentul cel mai mare de morti si raniti. Acest lucru nu
este surprinzator, datorita accesului lor specific la arme si disciplina lor militara. Prin
contrast, grupurile pe care acestia încearca sa le tina sub control' savârsesc mai
multe distrugeri de obiecte sau bunuri.

Dupa Tilly, miscarile revolutionare reprezinta un tip de actiune colectiva, care
se petrece în anumite situatii denumite - suveranitate multipla, având loc atunci
când, dintr-un anume motiv, un guvern nu detine controlul deplin, asupra zonelor pe
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·care trebuie sa le administreze. Suveranitatea multipla poate lua nastere ca rezultat
al razboiului extern, al unor ciocniri puternice interne sau al unei combinatii între cele
doua. O preluare a puterii prin revolutie este realizata în functie de: gradul în care
autoritatile conducatoare detin controlul asupra fortelor armate, extinderea conflictelor
în cadrul grupuril9r conducatoare si nivelul de organizare al miscarilor de protest
care încearca sa acapareze puterea.

Lucrarea lui Tilly reprezinta lma dintre cele mai complexe Încercari de analizare
a manifestarii violentei colective si a luptelor revolutionare. Conceptele pe care le
lanseaza par a avea o larga aplicare, iar maniera în care le foloseste are în vedere
variatiile de timp si loc istoric. Modul în care sunt organizate miscarile sociale, resursele

pe care le pot mobiliza, interesele comune ale grupurilor care se lupta pentru putere
si oportunitatile oferite de întâmplare - toate acestea reprezinta aspecte importante
ale transformarilor revolutionare.

Însa Tilly mentioneaza doar câteva lucruri despre împrejurarile care conduc la
suveranitatea multipla. Acestea reprezinta o parte atât de fundamentala a explicarii
revolutiei, încât faptul poate reprezenta o grava omisiune. Confonn opiniei exprimate
de Theda Skocpol, Tilly considera ca miscarile revolutionare sunt ghidate de urmarirea
constienta si deliberata a unor interese, iar procesele de schimbare revolutionara au
succes atunci când oamenii reusesc sa-si satisfaca aceste interese. În schimb Skocpol
cOI1sideramiscarile revolutionare ca având obiective incerte si nehotarâte. Ea subliniaza
faptul ca revolutiile apar în mare masura ca urmari neintentionale ale unor scopuri
partiale:

Da fapt, în revolutiile care au avut loc de-a hmgul istoriei, unele grupuri, n10tivate

si situate în mod diferit, au devenit participante la desfasurarile complexe ale unor
conflicte multiple. Aceste conflicte au fost puternic influentate si limitate de conditiile
sociale, economice si internationale existente. Ele au procedat în diferite moduri,
depinzând de felul în care s-a ivit initial fiecare situatie revolutionara (1979).

MUL TIMI, REVOLTE SI ALTE FORME DE ACTIUNE
COLECTIVA

Toate revolutiile implica actiunea colectiva. Dar, asa dupa cum indica teoria lui
Tilly, actiunea colectiva apare si în alte împrejurari, pe lânga cele ale schimbarii
revolutionare, si poate avea loc ori de câte ori exista sansa ca un mare numar de
oameni sa formeze o multime. De la începutul dezvoltarii oraselor, "gloata urbana" a
constituit un potential pericol pentru autoritatile politice. În cartierele orasenesti,
spre deosebire de zonele rurale, multi oameni traiesc în imediata vecinatate a altora
si de aceea pot iesi relativ usor în strada, pentru a-si manifesta sprijinul fata de cauza
sau pentru a-si exprima nemultumirea.

Actiunile grupurilor urbane reprezinta un exemplu de activitati de multime. O
multime poate fi definita ca fiind acea adunare destul de numeroasa de oameni
care intraîn interactiune directa unii cu altii într-un spatiu public. Multimile reprezinta,
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într-un anumit sens, o parte a vietii urbane cotidiene. Când vorbim despre o strada
comerciala aglomerata, despre un teatru sau un parc de distractii aglomerat, de
exemplu, întelegem prin aceasta ca într-un spatiu limitat din punct de vedere fizic
se întâlnesc multi oameni. Acestia sunt indivizi aflati în circumstante de interactiune
nefocalizata (vezi capitolul 4): ei sunt prezenti din punct de vedere fizic în acelasi
loc si sunt constienti unii de prezenta celorlalti, fiecare având propriile scopuri, în
grupuri mici sau individual, mergând fiecare în propria sa directie. Totusi, atunci
când are loc o revolta, o demonstratie sau când se produce panica, actiunile fiecaruia
sunt legate de ale celorlalti. Dintr-o data, situatia se transforma în interactiune
focalizata; desi probabil temporar, multimea începe sa se comporte ca un tot unitar:
Actiunea multimii în acest fel a stimulat interesul sociologilor si al istoricilor ani în
sir - de fapt, dupa Revolutia franceza din 1789.

Asa dupa cum sublinia Tilly, actiunea multimii si revolta exprima în mod
caracteristic frustrarile oamenilor, care nu pot accede la caile normale pentru a-si
exprima nemultumirea sau pentru a solicita imperios reformele socotite necesare.
Autoritatile conducatoare de toate tipurile s-au temut dintotdeauna de activitatea
multimii, nu doar datorita amenintarilor directe, ci si a faptului ca ea confera o forma
publica si tangibila nedreptatilor sociale. Dar chiar si revoltele care sunt considerate
evenimente negative, provocând distrugeri violente si pierderi de vieti omenesti, pot
stimula schimbarea si produce unele beneficii dorite.

MISCARILE SOCIALE

În societatile modeme a existat o varietate de miscari sociale, pe lânga cele
care au condus la revolutie, unele fiind de durata, altele trecatoare. Miscarile sociale
reprezinta o trasatura evidenta a lumii contemporane ca si organizatiile formale,
birocratice, carora li se opun adesea. Studiul naturii si al impactului lor formeaza un
domeniu de interes major în sociologie.
~ O MISCARE SOCIALA poate fi definita drept o Încercare colectiva de a

promova un interes comun sau de a atinge un scop comun prin actiune (:olectiva,
in afara sferei institutiilor existente. Definitia trebuie sa fie extinsa tocmai datorita
variatiilor dintre diferitele tipuri de miscari. Unckmiscari sociale sunt de dimensiuni
reduse, numarând aproximativ câteva zeci de membri; altele pot include mii sau
chiar milioane de oameni. Unele miscari îsi exercita activitatile în cadrul legal al
societatii în care fiinteaza, în vreme ce altele opereaza ca grupuri ilegale sau
conspirative. Deseori, legile sunt modificate, ca urmare a actiunii miscarlIor sociale.
De exemplu, grupurile de muncitori, care îsi chemau membrii la greva, savârseau
o activitate ilegala, fiind pedepsiti cu diferite grade de severitate, în diverse tari.
Însa în cele din urma, legile au suferit amendamente, tacând ca grevele sa devina
o tactica permisa a conflictului industri'al. Alte modalitati de protest economic ~
cum ar fi blocarea în fabrici sau în ateliere - continua sa ramâna în afara legii în
majoritatea tarilor.
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Linia despartitoare dintre miscarea sociala si organizatia formala este deseori
neclara, datorita faptului ca miscarile binestabilite dezvolta deseori caracteristici
birocratice. De exemplu, Armata Salvarii a început ca miscare sociala, dar acum
îndeplineste majoritatea caracteristicilor unei miscari permanente. O organizatie se
poate transforma Într-o miscare sociala - de exemplu, atunci când un partid politic
este interzis si obligat sa intre în clandestinitate putând deveni o miscare de gherila.

MISCAREA VERZILOR:CRONOLOGIE

1798 - Este publicata lucrarea lui Thomas Malthus, An Essay an tht Prineiple of Population, care
avanseaza ideea ca si fiintele umane.sunt legate de constrângeri ecologice.
1865 - Este înfiintata Commons Preservation Society, care ridica problema accesului public în

zonele rurale, dusa mai departe de încalcarile de proprietati În masa, în anii '30.
1893 - În Marea Britanie este înfiintat National Trust, menit sa achizitioneze pamânt pentru a

conserva locuri de o frumusete naturala deosebita sau monumente culturale.
1930 - Sunt inventate tluorocarburile de c1or; ele au fost apreciate ca fiind un dar pentru umanitate,
fiindca nu erau doar ieftine si neint1amabile, ci si 'socotite a fi nedaunatoarepentru mediu.

1934 - Seceta a exacerbat eroziune a solului, cauzând "Furtuna de nisip în caldare", din regiunea
Marilor Câmpii din America de Nord, pe parcursul careia au fost spulberate aproximativ 350 de
milioane de tone de tarâna.
1948 - Natiunile Unite au creat o agentie speciala pentru mediu, The International Unionfor the
Conservation ofNature.

1952 - Poluarea aerului a produs un smog masiv la Londra, omorând aproximiativ 4.000 de oameni
si ducând la promulgarea legii aerului curat.

1968 - Eseul lui Garret Hardin, The Tragedy of the Commons îi incita pe oameni sa-si asume
responsabilitatea personala pentru degradarea mediului, ca urmare a modului deviata al fiecaruia.

1969 - Friends (if the Earth s-\lu lansat În SUA ca un grup dinamic, desprins din "Sierra Club", care
devenea din ce în ce mai conservator; de-a lungul anilor au aparut în cadrul miscarii de protectie a
mediului grupuri active mai radicale.
1974 - Prima avertizare stiintifica referitoare la diminuarea grava a stratului protector de ozon, din
partea superioara a atmosferei, din cauza tluorocarburilor de c1or.
1980 - Presedintele SUA Jimmy Cartel' da dispozitie sa se întocmeasca raportul Global 2000, care
reflecta începerea preocuparilor legate de mediu În aria de probleme politice importante.
1983 - Verzi! german! (D!e Grunen) câstiga 5% din voturi, care le asigura 27 de locuri în Bundestag.
1985 - Nava organizatiei Greenpeaee - Rainbow Warrior- a fost scufundata de agenti ai serviciilor
secrete franceze, în timp ce era ancorata în Noua Zeelanda, pe parcursul unui protest Împotriva'
testelor nucleare franceze din Pacificul de Sud. Un membru al echipajului a fost ucis.

1989 - Alegerile europene au inclus probleme de protectia mediului pe agenda politica, datorita
faptului ca partidele ecologiste din întreaga Europa s-au bucurat de un sprijin fara precedent,
îndeosebi în Marea Britanie, unde "verzii" au primit aproximativ 15% din voturile exprimate (dar nu
si din locurile în Parlament).
1992 - Conferinta la nivel înalt pe probleme ale Pamântului a Natiunilor Unite, de la Rio de laneiro
a stârnit un puternic interes din partea mediilor de infonnare, fara sa realizeze multe lucruri, în

privinta problemelor grave cu care se confrunta ecologia mondiala, datorita faptului ca multe natiuni
s-au temut de posibilele efecte asupra comertului.
1994- Protestele anti-"sosea" din Marea Britanie au atins noi dimensiuni prin "Batalia pentru
Wanstonia", când activistii ecologisti au ocupat cladiri si copaci în Wanstead, East London, în
încercarea de a opri constlUirea autostrazii M11.

Sursa: 1994, Hutchinson GaIIup, INFO 1995, Helicon, p. 5 l 4.
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Clasificarea miscarilor sociale

Au fost propuse diferite modalitati de clasificare a miscarilor sociale. Una dintre
cele mai cuprinzatoare clasificari este cea facuta de David Aberle, care distinge patru
tipuri de miscari sociale (Aberle, 1966). Miscarile transformatoare vizeaza o
schimbare vasta, cataclismica si deseori violenta, a societatii care le produce. Exemple
pot fi miscarile revolutionare si anumite miscari religioase radicale;de asemenea,
multe misclii milenariste au prevazut o restructurare - mai mult sau mai putin completa
a societatii, atunci când va veni "ora mântuirii". Miscarile reformatoare aspira doar
la schimbarea unor aspecte ale ordinii sociale existente. Ele se preocupa de anumite
tipuri de inegalitate sau de injustitie. O ilustrare ar fi grupul "Life" si alte grupari
antiavort.

Miscarile transformatoare si reformatoare sunt, si unele si altele, preocupate în
primul rând de realizarea unor schimbari în societate. Celelalte doua tipuri de miscari
apartinând lui Aberle, vizeaza în principal schimbarea obisnuintelor sau a conceptiilor
indivizilor. Miscarile mântuitoare au menirea de a-i salva pe oameni de la stilurile de
viata socotite a fi corupatoare. Acestei categorii îi apartin multe miscari religioase,
în masura în care se concentreaza asupra "mântuirii personale". Exemplu în acest
sens îl constituie sectele penticostale, care cred ca dezvoltarea spirituala a indivizilor
este adevaratul indiciu al valorii lor. Fara a avea o definitie concreta, miscarile
alteratoare vizeaza realizarea unei schimbari partiale în indivizi. Ele nu cauta sa
obtina o schimbare completa a obisnuintelor oamenilor, ci se preocupa de schimbarea
anumitor trasaturi specifice. O ilustratie în acest sens reprezinta organizatia "Alcoolicii
anonimi".

Miscarile feministe

Teoriile despre revolutie au tendinta în mod inevitabil de a se suprapune peste
cele despre miscarile sociale. Accentul pus de Charles Tilly pe mobilizarea resurselor,
de exemplu, a fost aplicat la miscarile sociale cum ar fi miscarea feminista. Miscarile
feministe nu au fost separate de alte forme de miscari sociale. Feminismul a fost
puternic influentat de revolutii - inclusiv Revolutia americana si cea franceza din
secolul al XVIII -lea.

Primele grupari organizate în mod activ, pentru a promova drepturile femeilor,
dateaza din perioada imediat urmatoare celor doua revolutii. În ultimul deceniu al
secolului al XVIII-lea, inspirate fiind de idealurile de libertate si egalitate pentru care
s-a luptat în Revolutia franceza, la Paris si înalte orase mari din provincie, s-au
format mai multe cluburi feministe. Cluburile ofereau locuri de întâlnire pentru femei,
iar programele lor prevedeau drepturi egale la educatie, munca si guvernare. Marie
Gouze, conducatoarea unuia dintre cluburi, a redactat o declaratie intitulata "Declaratia
Drepturilor Femeilor", bazata pe "Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului".
"Cum poate fi dobândita adevarata egalitate, întreba ea, atâta vreme cât jumatate
din populatie este exclusa de la privilegiile de care se bucura barbatii?"
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Raspunsul din partea conducatorilor revolutionari (barbati) a dovedit mai putina
întelegere - Marie Gouze a fost executata în 1i93, fiind învinuita ca "ar fi uitat
virtutile care apartin sexului ei". Ulterior, cluburile feministe au fostdizolvate prin
decret guvernamental. Grupuri si miscari feministe au fost formate, în repetate
rânduri în tarile occidentaledupa aceasta data, deseori având de înfruntat ostilitatea,
iar câteodata provocând violenta autoritatilor existente. Marie Gouze nu a fost
nicidecum singura feminista, care a platit cu viata pentm cauza dobândirii de drepturi
egale pentm semenele sale.

În secolul al XIX-lea, feminismul a cunoscut o dezvoltare mai mare în Statele
Unite decât în alte parti, iar majoritatea conducatoare1or miscarilor feministe din alte
tari adaptau drept model lupta femeilor americane. În anii 1840 si 1850, feministele
americane s-au implicat în grupurile dedicate abolirii sclaviei. Totusi, neavând drepturi
politice formale (Constitutia nu le asigura femeilor dreptulde a vota), femeile au fost
excluse din gmpurilede presiune, prin intermediul carora reformatorii îsi puteau

urmari obiectivele. La congresul mondial împotriva sclaviei, tinut la Londra în 1840,
nu s-a permis participarea nici unei femei. Acest lucm a tacut ca gmparile feminine
sa abordeze în mod direct inegalitatea de gen existenta. În 1848, exact asa .cum
facusera omoloagele lor franceze, cu jumatate de secol în urma, liderele din Statele
Unite s-au întâlnit pentm a adopta o "Declaratie de Sentimente", dupa modelul
Declaratiei de Independenta. "Noi socotim ca aceste adevaJ.uri sunt absolut evidente
anume ca toti barbatii si toate femeile au fost creati egali". Declaratia însimia o lista
cuprinzatoare de nedreptati, la care erau supuse femeile tarii. Cu toate acestea, în
acea perioada au fost facute putine progrese, în sensul îmbunatatirii pozitiei sociale
sau politice a femeilor. O data cu abolirea sclaviei, Congresul a decis ca doar sclavii
de parte barbateasca eliberati, capatau dreptul de a vota.

Numeroase femei afro-ame11cane au jucat un rol semnificativ, la începuturile
miscarii feministe din Statele Unite, chiar daca, de multe ori, ele trebuiau sa treaca
peste ostilitatile manifestate de semenele lor albe. Una dintre ele, Sojoumer Truth, s-a
pronuntat atât împotriva sclaviei cât si a privarii femeilor de drepturi cetatenesti,
demonstrând legatura dintre cele doua probleme existente. Atunci când ea a luat
cuvântul, viguros si pasionat, la un miting împotriva sclaviei în Indiana în anii 1850, un
alb i s-a adresat spunându-i: "Eu cred ca nu esti femeie", ea si-a dezvelit sânii în

public, pentm a-i dovedi ca nu avea dreptate. Desi Truth ajucat un rol important în
lupta grupurilor feministe de la vremea respectiva (Hooks, 1981), alte negrese, care
au încercat sa participe, au fost dezamagi te de prejudecatile existente; ca urmare,
feministele afro-americane au constituit un numar restrâns în acest sens.

Unul dintre evenimentele cele mai import-ante, din perioada timpurie a miscarilor
feministe din Europa, a fost prezentarea unei petitii, semnata de 1.500 de femei,
adresata Parlamentului englez în 1866, prin care se solicita ca reformele electorale
discutate sa includa si dreptul de vot egal pentru femei. Petita a fost ignorata; în

replica, organizatoarele au înfiintat în anul urmator Societatea Nationala pentru
Sufragiul F,emeilor. Membrele societatii au devenit cunoscute drept suftagete, iar în
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perioadele urmaToare ele au continuat sa faca petitii catre parlament, pentru
extinderea drepturilor de vot ale femeilor. La începutul secolului; influenta mondiala
a feminismului englez rivaliza cu cea a feminismului diri Statele Unite. În ambele tari
au fost organizate în mod frecvent marsuri si demonstratii de strada. Un miting care
a avut loc în aer liber la Londra, în iunie 1908, a atras o jumatate de milion de
oameni. Pe parcursul acestei perioade, miscarile feministe au cunoscut o deosebita
amploare atât în marile tari europene, cât si în Australia si Noua Zeelanda.

În 1920, în multe tari occidentale femeile au dobândit dreptul de a participa la

vot. Dupa ce au dobândit acest drept însa, majoritatea miscarilor feministe au intrat
în declin. Unele dintre femei erau racolate de alte miscari, cum ar fi cele de combatere
a fascismului - o doctrina politica a extremei drepte care lua amploare în Germania,
Italia si în alte parti, în anii '30. Feminismul ca miscare distincta, care. combatea
institutiile dominate de barbati, devenise aproape inexistent. Dobândirea anumitor
drepturi politice egale a contribuit în mica masura la extinderea egalitatii si În alte
sfere ale vietii femeilor.

Revigorarea miscarilor feministe

La sfârsitul anilor ,,60, miscarile feministe si-au facut reaparitia în forta. Începând
.cu aceasta data. feminismul a capatat o influenta majora în tari din întreaga lume,
inclusiv în multe tari din Lumea aTreia. Revigorarea a început în Stat~leUnite, influentata
fiind de miscarea pentru drepturi civile si de activismul studentesc din perioada respectiva.
Apoi, s-a raspândit în alte pa11iale lumii. Femeile active în aceste miscari, descopereau
deseori ca activistii barbati le confereau traditionalul rol de subordonate. Lidelii miscarilor
pentru drepturi civile nu acceptau ca drepturile femeilor sa fie incluse în manifestarile
lor de egalitate. Ca uJ;mare, gruparile feministe au initiat înfiintarea unor organizatii
independente, preocupate în primul rând de problemele feministe.

Miscarile feministe, din prezent, au în vedere o gama mai larga de probleme
decât predecesoarele lor. Ele au facut presiuni pentru egalitate economica, pentru
legalizarea avortului si pentru schimbari ale legilor referitoare la divort. În plus, fata
de realizarile .lor practice semnificative, feministe1e au avut un impact mult mai
puternic din punct de vedere intelectual, decât tot ceea ce se realizase anterior. De
exemplu, în stiintele sociale, autoare le feministe au obligat la o regândire a notiunilor
siteoriilor acceptate. O mare parte din cercetarileefectuate în ultimii ani, cu privire
la factorii culturali si istorici, care afecteaza pozitia femeilor, si la relatiile dintre
genuri, în general- a fost stimulata de influenta feminismului modem.

Miscarile feministe: interpretare

Aparitia miscarilor feministe în secolul trecut poate fi interpretata în termenii
conceptelor propuse de Charles Tilly. Acesta sustine a ca miscarile sociale apar
când oamenii nu au sansa de a-si exprima opiniille, sau când sunt lipsiti de suporturi
reale pentru aspiratiile lor. În prima faza a dezvoltarii miscarilor feministe, în secolele
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XIX si XX, liderele feministe au încercat mai presus de orice sa-si faca auzit
glasul în procesul politic - cu alte cuvinte, sa obtina dreptul egal de vot. În faza a
doua, ele au cautat sa extinda ceea ce câstigasera, militând pentru egalitate atât
politica, cât si economica pentru femei.

În ambele faze, liderele miscarilor feministe au reusit sa mobilizeze resurse

colective pentru a face presiuni dovedite a fi eficiente asupra autoritatilor
conducatoare. În perioada de început, resursa principala a activistelor o reprezentau
marsurile si demonstratiile. Ulterior, organizatiile lor au avut posibilitatea sa lupte
pentru drepturile femeilor într-o maniera consecventa si organizata. Interesele
comune, la care liderele grupurilor feministe au putut sa apeleze, inc1udeau
preocuparea pentru rolul pe care ar trebui sa-I detina în luarea de decizii politice,
angajarea în munca platita, daca doreau aceasta, si drepturi egale în procedurile de
divort.

În sfârsit, oportunitatea activistelor feministe de a influenta schimbarea sociala
a fost afectata de o varietate de factori. Izbucnirea primului razboi mondial, de
exemplu, a ajutat scopului de a obtine dreptul la vot: guvemele care duceau razboiul
aveau nevoie de sprijinul si de implicarea activa a femeilor în efectivul de razboi. În
cea de-a doua faza a dezvoltarii feminismului, miscarea pentru drepturi civile a
reprezentat scânteia generatoare a unui nou val de activism.

MISCARILE SOCIALE SI SOCIOLOGIA

Miscarile sociale prezinta un dublu interes pentru sociologi. Acestea le ofera un
obiect de studiu si, în plus, ajuta la schimbarea modalitatii în care acestia analizeaza
fazele de comportament. Miscarea femeilor, de exemplu, nu este relevanta doar
pentru sociologie, careia îi ofera material pentru cercetare. Ea a identificat slabiciuni
în unele structuri acceptate de gândirea sociologica si a dezvoltat concepte (cum ar
fi cel de patriarhat), care ajuta la întelegerea problemelor genului si ale puterii. Exista
un dialog continuu nu doar între miscarile sociale si organizatiile cu care se confrunta,
ci si între miscarile sociale si sociologia însasi.

REZUMAT

o În majoritatea zonelor din lume au avut loc'revolutii în ultimele doua secole.
Revolutia americana din 1776 si Revolutia franceza din 1789 au introdus idealuri
si aspiratii, care au devenit extrem de raspândite în viata politica.

@ Revolutia este un concept ce se dovedeste incert atunci când trebuie definit.
Pentru a fi considerat revolutie, un proces de schimbare politica trebuie sa
implice influenta unei miscari sociale de masa, care este pregatita sa foloseasca
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violenta pentru a-si atinge scopurile si pentru a putea detine puterea, cât si sa
initieze ulterior reforma.

@) Au existat diferite teorii despre revolutie. Interpretarea data de catre Marx
revolutiei este deosebit de semnificativa, nu doar datorita contJ.ibutieiintelectuale
care poate fi pusa sub semnul întrebarii în diferite feluri - ci si pentru ca a servit
într-o anumita masura la modelarea proceselor revolutionare din acest secol.

0Pentru ca revolutia reprezinta un fenomen atât de complex, este dificil de precizat
conditiile care conduc la schimbarea revolutionara. Cele mai multe revolutii se

petrec în împrejurarile în care puterea guvernamentala s-a fragmentat (de
exemplu, ca urmare a razboiului) si când un grup oprimat este capabil sa creeze
si sa sustina o miscare de masa. Revolutiile sunt, de obicei, consecintele
neintentionale ale unor scopuri oarecum limitate - pe care initial, se straduiesc
sa le atinga atari miscari.

" Manifestarile multimii se petrec nu numai în revolutii, ci si în multe alte împrejurali
în care are loc o schimbare sociala mai putin dramatica - cum ar fi cazul
revoltelor urbane. Actiunile multimilor care produc tulburari pot parea accidentale
si distructive în totalitate, dar ele slujesc deseori unor scopuri clare ale celor
implicati.

€» În societatile moderne se întâlnesc multe tipuri de miscari sociale. Ele implica o
încercare colectiva de a urmari interese comune prin actiuni de colaborare în
afara sferei institutiilor acceptate. Sociologia nu numai ca studiaza aceste miscari,
ci raspunde totodata la problemele generate de ele.

f) Un tip important de miscari sociale modem'e este cel asociat cu feminismul.
Primele miscari feministe semnificative s-au dezvoltat la jumatatea secolului al
XIX-lea, concentrându-si atentia îndeosebi asupra obtinerii votului pentru femei.
Desi a intrat în declin dupa anii ,,20, în anii ,,60 feminismul si-a facut din nou
simtita prezenta, iar de atunci a avut un impact considerabil în multe sfere ale
vietii sociale si ale activitatii intelectuale.
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(Cambridge, Polity Press, 1995). Opiniile
lui Weber despre evenimentele revo
lutionare din Rusia.
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Fiintele umane exista pe Pamânt de aproximativ o jumatate de milion de ani.

Agrioultura, baza necesara pentru asezarile stabile, exista doar de 12.000 de ani.

Civilizatiile dateaza de aproximativ 6.000 de ani. Daca ne-am imagina întreaga

întindere a existentei umane de pâna acum ca pe o singura zi, agricultura ar fi aparut

la ora 23.45, iar civilizatiile la ora 23.57. Dezvoltarea societatilor moderne ar fi

început abia la ora 23.59".30"". Dar probabil ca atât de multe schimbari au avut loc

în ultimele 30"" ale acestei zile a umanitatii cât în tot timpul scurs de pâna atunci.

Ritmul schimbarilor în era moderna poate fi demonstrat cu usurinta, daca luam
în considerare rata dezvoltarii tehnologice. Asa cum observa istoricul economist

David Landes într-un apreciat studiu:

Tehnologia moderna nu produce doar mai mult si mai repede; ea realizeaza obiecte
care nu ar fi putut fi produse nicicum prin metodele artizanale de odinioara. Cel mai
bun tesator manual indian nu ar fi putut face fire atât de fine si de drepte ca acelea'
ale unui razboi mecanic; toate fierariile crestinatatii nu ar fi putut produce în secolul
al XVIII -lea foi de otel atât de mari, de netede si de omogene, precum cele ale unei
otelarii moderne. Si, cel mai important dintre toate, tehnologia moderna a creat
lucruri de neimaginat în epocapreindustriala: camera de filmat, automobilul, avionul,
toata gama de aparatura electrocasnica ~ de la radio la computelUl cel mai perfonnant
centrala nucleara etc. Rezultatul a fost o enonna crestere a productiei si a varietatii
de bunuri si servicii; chiar si numai acestea au schimbat modul de viata al omului

mai mult decât orice, dupa descoperirea focului: englezul (si englezoaica, am putea
adauga) de la 1750 se asemanau, în privinta lucrurilor materiale, soldatii din legiuni le
lui Cezar decât cu propriii lui stranepoti (Landes, 1969).

Modurile de viata si institutiile caracteristice lumii moderne sunt radical

diferite, chiar si de cele din trecutul apropiat. În decursul unei perioade de numai

doua-trei secole, adica o "secunda" din contextul istoriei umanitatii, viata sociala

umana a fost smulsa din tipurile de ordine sociala în care oamenii traisera mii de
am.

Mult mai mult decât generatiile de dinaintea noastra, ne confruntam cu un viitor

nesigur. Fara îndoiala, conditiile de viata ale generatiilor anterioare au fost în

permanenta nesigure: oamenii erau supusi frecvent dezastre lor naturale, epidemiilor

si foametei. Dar, desi suntem imuni la ciuma si foamete, în tarile industrializate din

prezent, ne confruntam cu fortele sociale, pe care noi le-am declansat. Aceste forte

aduc schimbari sociale în viata noastra, în flux continuu.
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DEFINITIA SCHIMBARII

:) Cum am putea defini SCHIMBAREA SOCIALA? Într-un anumit sens, totul
este într-o continua schimbare, Fiecare zi înseamna o noua zi; fiecare clipa este un
moment nou în timp. Filosoful grec, Heraclit, a demonstrat ca nu pasesti în acelasi râu
de doua ori. A doua oara râul este diferit, întrucât a curs apa pe el, iar persoana în
cauza a suferit unele schimbari. Desi aceasta observatie este corecta în unele privinte,
desigur ca în realitate - vrem sa spunem ca în ambele ocazii - este vorba despre
acelasi râu si aceeasi persoana care intra în el. Exista suficienta continuitate în forma
râului, ca si în forma fizica si personalitatea celui care sica udat picioarele, pentru a
putea spune ca fiecare ramâne "acelasi", chiar daca au avut loc schimbari.

A identifica schimbarile implica a arata în ce masura exista modificari în structura
de baza a unui obiect sau a unei situatii de-a lungul unei perioade de timp. În cazul
societatilor omenesti, pentru a hotarî în ce masura si în ce fel sistemul se afla în curs
de schimbare, trebuie sa demonstram în ce masura au fost modificate institutiile de
baza în decursul unei anumite perioade. Orice rapOliare a schimbarii presupune de
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asemenea, a arata ceea ce ramâne stabil - ca punct de referinta pentru masurarea
modificarilor. Chiar si în lumea aflata într-o miscare rapida în prezent, exista continuitati
ale trecutului îndepartat. De exemplu, sistemele religioase principale - cum ar fi
crestinismul si islamismul - îsi mentin legaturile cu ideile si practicile initiale de
aproximativ 2.000 de ani. Totusi majoritatea institutiilor din societatile modeme se
schimba în 1110devident mult mai rapid decât cele din lumea traditionala.

În acest capitol ne vom ocupa de încercarile de a interpreta modelele de
schimbare, care afecteaza istoria umanitatii în ansamblu; vom discuta apoi motivele
pentru care epoca moderna este asociata cu schimbari sociale atât de profunde si
rapide. O mare parte din schimbarile de astazi sunt globale - fie au loc simultan în
mai multe parti ale lumii, fie afecteaza viitorul întregii planete.

INFLUENTE ASUPRA SCHIMBARILOR SOCIALE

Teoreticienii sociologiei au încercat de-a lungul ultimelor doua secole sa dezvolte
o teorie generala, care sa explice natura schimbarii sociale. Dar nici o teorie bazata
pe un singur factor nu poate demonstra diversitatea evolutiilor sociale umane - de la
societatil~ de vânatori,culegatori si pastori, la civilizatiile traditionale si, în final, la
sistemele sociale complexe de azi. Totusi, putem identifica cei trei factori principali,
care au influentat constant schimbarea sociala: mediul înconjurator fizic,
organizarea politica si factorii culturali.

Mediul înconjurator fIzic

Mediul înconjurator fizic are adesea implicatii asupra evolutiei organizarii
sociale umane. Acest lucru este cel mai evident în conditiile de mediu extreme,
acolo unde oamenii trebuie sa-si organizeze modul de viata în functie de conditiile

climatice. Locuitorii regiunilor polare îsi fonneaza în mod necesar obiceiuri si practici
diferite de cele ale locuitorilor din zonele subtropicale. Cei care traiesc în Alaska,

unde iernile sunt lungi si geroase, tind sa urmeze modele de viata sociala diferite, de
cei care traiesc în tari mediteraneene cu clima calda. Cei din Alaska îsi petrec cea
mai mare parte a timpului în interior si, cu exceptia scurtei perioade a verii polare, îsi
planificacu multa grija activitatile în aer liber, datorita mediului înconjurator neospitalier,
în care traiesc.

Dar si conditii fizice mai putin extreme pot afecta societatea. PopuJatia bastinasa
australiana nu a încetat niciodata sa fie una de vânat ori si culegatori, întrucât
continentul mi adaposteste plante indigene potrivite pentru cultivare sau animale
care pot fi domesticite în vederea dezvoltarii productiei pastorale. Primele civilizatii
ale lumii au ap'arut mai ales În zone cu un pamânt adecvat agriculturii - de' exemplu,
în deItele fluviilor. Usurinta comunicatiilor terestre si disponibilitatea transportului
naval sunt la fel de importante: societatile - delimitate de celelalte prin lanturi
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muntoase, jungle impenetrabile. sau deserturi - ramân adesea relativ neschimbate
perioade îndelungate.

Dar influenta directa a mediul înconjurator asupra schimbarii sociale nu este
foarte mare. Oamenii sunt cel mai adesea capabili sa dezvolte o productie îmbelsugata
în zone relativ neospitaliere. Asa se întâmpla, de exemplu, cu locuitorii din Alaska,
care si-au creat resurse de titei si minereuri în pofida naturii aspre a mediului
înconjurator. Invers, culturile de vânatori si culegatori au trait adesea în regiuni deosebit
de fertile, fara sa se fi implicat în productia agricola sau pastorala. De exemplu,
indienii Kwakiutl din insula Vancouver - al caror mod de viata s-a mentinut aproape
intact pâna cu un secol în unna, traiau într-un mediu care le oferea peste din belsug,
fructe si plante comestibile. Ei se multumeau cu un astfel de mod' de viata (de
vânatori si culegatori) în conditii atât de favorabile, si nu au fost nevoiti sa treaca la
o agricultura stabila.

Nu exista legaturi directe între mediul înconjurator si sistemele de productie
care se formeaza. Accentul evolutionistilor asupra adaptarii la mediul înconjurator
este astfel mai putin elocvent, decât ideile lui Marx referitoare la explicarea dezvoltarii
sociale. Marx sublinia faptul ca fiintele umane arareori se adapteaza doar la conditiile
lor de viata, asa cum se întâmpla cu animalele. Oamenii întotdeauna încearca sa
domine lumea înconjuratoare, fara s-o accepte asa cum este. Mai mult, nu exista
nici o îndoiala ca tipurile de productie influenteaza puternic nivelul si natura schimbarii
sociale, desi nu au acel impact coplesitor pe care li-l atribuia Marx.

Organizarea politica

Un al doilea factor care influenteaza puternic schimbarea sociala este tipul de

organizare politica. În societatile de vânatori si culegatori, ~ceasta influenta este
minima, deoarece nu exista autoritati politice abilitate sa mobilizeze comunitatea. În
toate celelalte tipuri de societate existenta unor factori politici distincti - capetenii,
lorzi, regi si guverne - afecteaza puternic cursul evolutiei unei societati anume.
Sistemele politice nu sunt, cum credea Marx, expresii drrecte ale organizarii economice
subiacente; cu totul alte tipuri de ordine politica pot exista în societati cu sisteme de
productie similare. De exemplu, unele societati bazate de capitalismul industrial au
avut sisteme politice autoritariste (cum ar fi Germania nazista si Africa de Sud în
timpul regimului de apartheid), în timp ce altele sunt mult mai democratice (Statele
Unite, Marea Britanie sau Suedia).

Puterea militara a jucat un rol fundamental în înfiintarea majoritatii statelor
traditionale; ea le-a influentat supravietuirea ulterioara sau expansiunea într-un mod
la fel de decisiv. Dar legatura dintre nivelul productiei si puterea militara este din nou
una indirecta. Un conducator poate decide canalizarea resurselor înspre constituirea
unei armate puternice, de exemplu, chiar daca aceasta duce la saracirea majoritatii
restului populatiei - asa cum s-a întâmplat în Irak, sub conducerea lui Saddam Hussein.
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Factorii culturali

Cea de-a treia influenta primordiala asupra schimbarii sociale consta în factorii
culturali, care includ efectele religiei, sistemele de comunicatie si de conducere. Asa
dupa cum am vazut în capitolul 16, religia poate fi o forta conservatoare în viata
sociala, sau, dimpotriva, una novatoare. Unele forme de credinta si practica religioasa
au actionat ca o frâna în cadrul schimbarii, subliniind înainte de orice nevoia de a
adera la valorile si ritualuri le traditionale. Dar, asa cum sublinia Max Weber,
convingerile religioase joaca adesea un rol mobilizator asupra presiunilor pentru
schimbare sociala.

O influenta culturala deosebit de importanta, care afecteaza caracterul si ritmul
schimbarii, este natura sistemelor de comunicare. Inventarea scrisului, de exemplu,
a permis pastrarea datelor în registre, tacând astfel posibila sporirea controlului
asupra resurselor materiale si dezvoltarea orgariizatiilor de mari dimensiuni. în plus,
scrisul a modificat perceptia oamenilor în legatura cu relatia dintre trecut, prezent si
viitor. Societatile care cunosc scrierea pastreaza o înregistrare a evenimentelor trecute
si sunt constiente de faptul ca au o istorie. Întelegerea istoriei poate produce
sentimentul miscarii sau directiei genera1e de evolutie unnate de o societate, pe care
,apoi oamenii s-o promoveze activ în continuare.

Sub eticheta generala de factori ,culturali ar trebui sa plasam si conducerea.
Conducatorii individuali au avut o influenta imensa în istoria lumii. Nu trebuie decât sa
ne gândim la marile figuri religioase (cum ar fi Iisus), conducatorii politici si militari (ca
Iulius Caesar), sau la inovatorii din stiinta si filosofie (precum Isaac Newton) - pentru
a ne convinge ca acesta este adevarul. Un conducator capabil sa urmareasca o politica
dinamica si sa genereze o miscare în masa - sau sa modifice în mod radical modurile
preexistente de gândire - poate rasturna ordinea stabilita anterior.

Dar indivizii nu pot sa ajunga în pozitii de conducere si sa devina encienti, decât
atunci când exista conditiile favorabile. Adolf Hitler a putut accede la putere în
Germania anilor "30, de exemplu, si ca urmare a tensiunilor si crizelor prin care
trecea tara în acea vreme. Daca acele împrejurari nu ar fi existat, probabil ca ar fi
ramas doar o figura obscura, în cadrul unei fractiuni politice minore. Acelasi lucru s-a
adeverit mai târziu în privinta lui Mahatma Gandhi, celebrul lider pacifist al Indiei din
perioada de dupa cel de-al doilea razboi mondial. Gandhi a obtinut independenta
tarii sale de sub tutela Marii Britanii, deoarece razboiul si alte evenimente rascoli sera
institutiile coloniale existente la acea data în India.

SCHIMBAREA ÎN EPOCA MODERNA

Ce anume explica motivul pentru care ultimele doua secole, perioada modernitatii,
au cunoscut o accelerare atât de accentuata a vitezei schimbarii sociale? Aceasta

este o problema complexa, dar câtiva dintre factorii implicati pot fi identificati cu usurinta.
Nu este de mirare ca îi putem categorisi, dupa unele linii similare, cu acei factori care
au influentat schimbarea sociala de-a lungul istoriei, cu mentiunea ca vom subsuma
impactul mediului înconj urator fizic importantei generale a factorilor economici.
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Influentele economice

Dintre influentele economice, cel mai extins impact îlare capitalismul industrial.
Acesta difera într-o maniera fundamentala de sistemele de productie anterioare,
întrucât presupune expansiunea continua a productiei si acumularea constanta de
capital. În sistemele de productie traditionale, nivelele de productie erau relativ statice,
deoarece erau limitate la nevoile obisnuite de consum. Capitalismul promoveaza
revizuirea constanta a tehnologiilor de productie, proces în care este atrasa tot mai
mult stiinta. Rata inovatiilor tehnologice urmarita în industria moderna este mult mai
mare decât în oricare alt tip anterior de organizare economica.

Impactul stiintei si al tehnologiei asupra modului nostru de viata poate fi deter
minat în mare parte de factori economici, dar se întinde si dincolo de sfera economica.
Stiinta si tehnologia influenteaza si totodata sunt influentate de factori politici si culturali.
Dezvoltarea stiintifica si tehnologica, de exemplu, au participat la crearea formelor
moderne de comunicare, cum ar fi radioul si televiziunea. Asa cum am vazut, astfel
de fOlme electronice de comunicare au produs schimbari în politica progresului ultimilor
ani. Radioul, televiziunea si alte medii electronice au contribuit la determinarea modului
în care gândim si a conceptiei noastre despre lume.

Influentele politice

Al doilea tip de influente maj ore asupra schimbarilor din epoca moderna sunt
. evolutiile politice. Lupta diI)tre natiuni - care urmaresc sa-si extinda puterea, sa-si

sporeasca bogatia si sa triumfe militar asupra oponentilor lor - a fost o sursa deosebit
de dinamica a schimbarii, în decursul ultimelor doua-trei secole. În civilizatiile traditionale,
schimbarea politica era în mod nonnal restrânsa la elite. De exemplu, o familie de
aristocrati o înlocuia pe alta la guvernare, în timp ce pentru o mare parte din populatie
viata ramâne a neschimbata. Aceasta nu se mai întâmpla în sistemele politice modtrne,
unde activitatile liderilor politici si ale functionarilor guvyrnamentali afecteaza în mod
constant viata maselor populare. Atât pe plan intern cât si extern, luarea de decizii
promoveaza si directioneaza schimbarea sociala mult mai mult decât odinioara.

Evolutiile politice din ultimele doua-trei secole au influentat cu siguranta
schimbarea economica, la fel de mult ca si schimbarea economica ce a determinat
politica. În prezent, guvernele joaca un rol major în stimularea (si uneori înîntârzierea)
ratei cresterii economice si în toate societatile industriale exista un grad ridicat de
interventie a statului în productie, guvernul reprezentând cel mai mare patron.

Puterea militara si razboiul au avut de asemenea, o importanta fundamentala.
Puterea armata a natiunilor occidentale, începând din secolul al XVII-lea încolo,
le-a permis sa-si exercite influenta în cele patru colturi ale lumii si a oferit un funda
ment esential pentru raspândire a moduri lor de viata occidentale. În secolul XX,
efectele celor doua razboaie mondiale au fost profunde: devastarea multor tari a dus
la procese de re constructie, care au produs schimbari institutionale majore - cum ar
fi cazul Germaniei sau al Japoniei dupa cel de-al doilea razboi mondial. Chiar si
statele învingatoare - printre care Marea Britanie - au suferit transfonnari interne
importante, ca rezultat al impactului razboiului asupra economiei.
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Influentele culturale

Dintre factorii culturali care afecteaza procesele de schimbare sociala în epoca
moderna, dezvoltarea stiintei si laicizarea gândirii au contribuit fiecare la caracterul
critic si inovator al perspectivei moderne. Nu mai consideram ca obiceiurile si

cutumele sunt acceptabile,· doar pentru ca au stravechea autoritate a traditiei.
Dimpotriva, modul nostru de viata necesita tot mai mult o baza "rationaIa". De
exemplu, planurile pentru construirea unui spital nu se mai bazeaza doar pe gusturile
estetice traditionale, ci iau în considerare capacitatea lui de a îndeplini necesitatile
unui spital- anume, îngrijirea eficienta a bolnavilor.

Nu doar modul cum gândim s-a schimbat, ci si continutul ideilor. Ideile de
propasire personala, libertate, egalitate si democratie participati va sunt în mare parte
creatii ale ultimelor doua-trei secole. Astfel de idealuri au servit la dinamizarea
proceselor schimbarii sociale si politice, inclusiv a revolutiilor. Aceste idei nu pot fi
legate de traditie, ci mai curând sugereaza constanta revizuire a,modului de viata al

oamenilor în cautarea unei vieti mai bune. Desi initial s-au dezvoltat în Occident,
atari idealuri au devenit universale si globale în aplicarea lor, promovând îQ mod
deschis schimbarea în majoritatea regiunilor lumii.

SCHIMBARI ACTUALE SI PERSPECTIVE DE VIITOR

Încotro se îndreapta schimbarea sociala în prezent? Care sunt principalele directii
de evolutie susceptibile de a ne afecta viata la începutul secolului XXI? Teoreticienii
sociologiei nu au cazut de acord în privinta raspunsului la aceste întrebari, care
implica în mod evident o doza de speculatie. Ne vom opri asupra a trei perspective:
notiunea ca traim în prezent într-o societate post-industriala; ideea ca am atins o
epoca post-moderna si teoria conform careia ne aflam la "capatul istoriei".

Catre o soCietate post-industriala?

:>Unii observatori au sugerat ca ceea ce se întâmpla azi este o tranzitie catre o
societate noua, ce nu se mai bazeaza în primul rând pe industrializare. Ei sustin ca
suntem pe cale de a pasi într-o faza a dezvoltarii cu totul straina perioadei industriale.
Pentru a descrie aceasta noua ordine sociala au fost creati numerosi tenneni noi,
cum ar fi societatea informationala, societatea de servicii si societatea de
cunoastere. Dar termenul intrat în limbajul curent - folosit pentru prima data de
catre Daniel Bell în Statele Unite si de catre Alain Touraine în Franta - este acela
de SOCIETATE POST-INDUSTRIALA (Bell, 1973; Tourame, 1974), în care "post"
cu sensul de "dupa" - se refera la faptul ca am depasit fonnele vechi ale dezvoltarii
industriale:

Diversitatea denumirilor este doar o indicatie, dintre miriadele de idei avansate,
pentru a interpretaschimbari1e sociale actuale. Dar una dintre temele, care apar
constant, este semnificatia informatiei sau a cunostintelor în societatea viitorului.
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Modul nostru de viata - bazat pe producerea de bunuri materiale, centrat pe puterea
masinilor si pe fabrici - începe sa fie înlocuit de unul în care informatia se afla la
baza sistemului de productie.

Cea mai clara si mai cuprinzatoare descriere a societatii post-industriale a fost
oferita de Daniel Ben în The Coming ofthe Post-Industrial Society (1973). Ordinea
post-industriala, sustine Ben, se distinge printr~o crestere a ocupatiilor în sfera
serviciilor, în dauna locurilor de munca din productia de bunuri materiale. Muncitorul
necalificat, angajat într-o fabrica sau într-un atelier, nu mai reprezinta tipul de salariat
de baza. Lucratorii calificati (functionari sau tehnocrati) îi depasesc ca numar pe cei
necalificati, în timp ce ocupatiile profesionale si tehnice se diversifica cel mai mult
fata de celelalte.

Cei care lucreaza în functii de nivel superior se specializeaza în producerea de
informatii si cunostinte. Producerea si controlul a ceea ce Ben numeste cunostinte
codificate - informatii sistematice, coordonate - constituie principalele resurse
strategice ale societatii. Cei care creeaza si distribuie aceste cunostinte - oameni de
stiinta, infOlmaticieni, economisti, ingineri si profesionisti de oric:;efel- devin tot mai
mult grupurile sociale conducatoare, înlocuind industriasii si antreprenorii vechiului
sistem. La nivelul cultural exista o îndepaliare de "etica muncii", caracteristica epocii .
industriale; oamenii devin mai liberi sa inoveze si sa se bucure de munca lor, cât si de
viata lor de familie.

Cât de valabila este opinia ca vechea ordine industriala este în curs de înlocuire
cu o societate post-industriala? Daca teza a fost acceptata în general, evaluarile
empirice de care ea depinde devin suspecte din mai multe puncte de vedere.

1. Curentul existent catre ocupatiile din sfera serviciilor, însotit de declinul fortei
de munca din alte sectoare productive, dateaza cel putin de la începuturile
industrialismului însusi, nefiind un fenomen recent. Înca de la începutul secolului
al XIX-lea, atât manufacturile cât si serviciile au început sa se extinda în dauna
agriculturii, sectorul serviciilor aratând constant o rata a cresterii mai rapida
decât cea a productiei de bunuri. Muncitorul necalificat nu a fost niciodata în
realitate tipul cel mai comun de angajat; un procent mai mare de lucratori platiti
a fost dintotdeauna folosit în agricultura si în servicii, sectorul serviciilor crescând
invers proportional cu cel al angajatilor agricoli. Cea mai importanta schimbare
nu a fost aceea dinspre munca industriala spre cea din servicii, ci de la munca
platita la ferma la alte tipuri de ocupatii.

2. Sectorul serviciilor este foarte eterogen. Ocupatiile din sfera serviciilor nu pot·fi
tratate pur si simplu ca si cum ar fi identice cu cele ale muncitorilor calificati;
multe locuri de munca din servicii (cum ar fi vânzatorul de la statia de benzina)
sunt de muncitori necalificati - în sensul ca reprezinta munci manuale.
Majoritatea posturilor de lucratori calificati implica oarecare cunostinte
specializate si au devenit substantial mecanizate. Acest lucru este adevarat si
pentru majoritatea posturilor de birou, din ierarhia inferioara.
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3. Multe locuri de munca din sfera serviciilor contribuie la un proces, care duce în
final la producerea de bunuri materiale, de ceea ce ar trebui sa fie considerate
ca facând parte din productie. Astfel, un programator de calculator, care lucreaza
pentru o firma industriala - proiectând si monitorizând operatiile efectuate de
masinile-unelte, este direct implicat în procesul de producere a bunurilor
materiale.

4. Nimeni nu poate spune cu precizie care va fi impactul, pe termen lung, al
raspândirii folosirii microprocesoarelor si sistemelor electronice de comunicare.
Deocamdata, acestea sunt integrate în cadrul productiei de bunuri, în schimbul
înlocuirii ei. Pare sigur faptul ca asemenea tehnologii vor continua sa prezinte
rate înalte ale inovarii si vor patrunde în tot mai multe domenii ale vietii sociale.
Dar în ce masura traim deja într-o societate în care cunostintele codificate sunt
resursele principale, este înca neclar.

5. Teza referitoare la societatea post-industriala tinde sa exagereze importanta
factorilor economici în producerea schimbarii sociale. O astfel de societate
este descrisa ca fiind rezultatul anumitor evolutii din economie, care produc

schimbari în alte institutii. Majoritatea celor care avanseaza ipoteza societatii
post-industriale au fost prea putin influentati de Marx sau îl critica în mod di
rect; dar pozitia lor este semimarxista în sensul ca factorii economici sunt
considerati ca dominând schimbarile sociale.

Unele dintre evolutiile citate de catre teoreticienii post-industrialismului rep:rezinta
trasaturi importante ale epocii actuale, dar nu este evident ca cel mai bun mijloc de
a gasi o cale de întelegere este conceptul de societate post-industriala. În plus,
fortele care au declansat schimbarile, care au loc în prezent, sunt politice si culturale,
în aceeasi masura, economice.

Post-modernitatea si sfârsitul istoriei

Unii autori contemporani au afirmat ca evolutiile - ce au loc în prezent - sunt
chiar mai profunde decât semnalarea sfarsitului erei industrializarii. Ceea ce se
întâmpla este decât o miscare dincolo de modernitate - atitudinile si modurile de
viata asociate cu societatile moderne - cum ar fi credinta noastra în progres, în
beneficiile stiintei si în capacitatea noastra de a controla lumea moderna. Era post
moderna este în curs de instalare sau a început deja.

Sustinatorii ideii de post-modernitate sustin ca societatile moderne si-au extras
inspiratia din ideea conform careia istoria are o forma - ca "se îndreapta într-o
directie anume" , ducând catre progres - si ca în prezent aceasta notiune si-a pierdut
semnificatia. Nu mai exista "povesti marete" - conceptii generale asupra istoriei 
care sa aiba vreun sens (Lyotard, 1985). Nu numai ca nu exista o notiune generala
de progres, care sa poata fi aparata, dar nu exista nici macar istorie. Lumea post
moderna este astfel extrem de pluralista si de diversa. Prin intermediul nenumaratelor
filme, casete video si programe TY, imaginile circula în j uruI lumii. Intram în contact
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cu numeroase idei si valori, dar acestea nu par a avea legatura cu istoria locurilor în
care traim si nici cu istoriile noastre personale. Totul pare sa fie Într-un flux continuu.
Asa cum se exprima un grup de autori:

Lumea noastra este pe cale de a se reface. Productia de masa, consumul de masa,
metropola, statul care patroneaza alte state, extindereaproprietatii imobiliare, ca si
statlll-natiune,seafla în declin:flexibilitatea,diversitatea,diferentiereasi mobilitatea,
comunicarea, descentralizarea si internationalizarea sunt în ascensiune. În cursul
acestuiproces,propriile noastre identitati,constiintanoastra de sine,subiectivitatea
noastra, suferatransfonnari. Ne aflamîntr-o tranzitiecatreo eranoua (S. HaUsi coL,
1988).

Istoria se încheie o data cu modernitatea, se spune, deoarece nu mai este posibila
descrierea în termeni generali a universului pluralist, care aprins viata.

Fukuyama si sfârsitul istoriei

Scriitorul al carui nume a devenit sinonim cu sintagma sfârsitul istoriei este
Francis Fukuyama. Conceptia lui Fukuyama despre sfârsitul istoriei pare la prima
vedere complet contrara ideilor formulate de catre teoreticienii post-modernitatii.
Opiniile sale se bazeaza nu pe colapsul modernitatii, ci pe triumful ei în întreaga
lume, sub forma capitalismului si a democratiei liberale.

Fukuyama sustine ca - urmare a revolutiilor din 1989 din Rasaritul Europei, a
dizolvarii Uniunii Sovietice si a evolutiei catre democratia pluripartita în alte regiuni 
bataliile ideologice ale perioadelor anterioare s-au încheiat. Sfarsitul istoriei însemna
sfarsitul conflictelor. Nimeni nu mai sustine monarhia, iar fascismul este un fenomen
al trecutului; la fel si comunismul, atât de multa vreme principalul rival al democratiei.
Capitalismul a câstigat în îndelungata sa lupta cu socialismul, contrar prezicerii lui
Marx, iar democratia liberala nu mai este contestata. El sustine ca am ajuns la
"capatul evolutiei ideologice a omenirii si (la) universali zarea democratiei occidentale,
ca forma finala a guvernarii umane" (1989).

Totusi, cele doua versiuni ale sfârsitului istoriei nu sunt atât de diferite pe cât
par. Democratia liberala ofera un cadru pentru exprimarea unei diversitati de opinii
si interese. Ea nu specifica modul cum ar trebui sa ne comportam, în afara faptului
ca insista asupra necesitatii de a respecta pozitiile celorlalti; de aceea, ea este
compatibila cu o pluralitate de atitudini si moduri de viata.

Evaluare

Pare îndoielnic ca istoria sa fi ajuns la capat, în sensul ca am epuizat toate

alternativele care ni se ofera. Cine poate spune ce noi forme de ordine economica,
politica sau culturala pot aparea în viitor? Tot asa cum gânditorii medievali nu
întrevedeau ivirea societatii industriale, care avea sa apara o data cu, declinul
feudalismului, nici noi nu putem anticipa deocamdata felul în care se va schimba
lumea în decursul secolului viitor.
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De aceea ar trebui sa fim rezervati i'n legatura cu ideea STIh"situluiistoriei, cât si
cu cea de post-modernitate. Teoreticienii post-modernitatii subliniaza prea mult
diversitatea si fragmentarea, în dauna formelor noi de integrare globala. Pluralismul
este important, dar în prezent umanitatea se confrunta cu probleme comune 
probleme care necesita initiative generale în vederea soiutionarii lor. Expansiunea
capitalista unilaterala nu poate continua la nesfârsit; lumea nu are decât resurse
finite. Ca umanitate colectiva, este necesar sa actionam în sensuldepasirii diviziunilor
economice, care separa tarile bogate de cele sarace, câr si a contrastelor similare
din interiorul societatilor. Si este necesar sa procedam în acest fel, protejând totodata
resursele de care depindem cu totii. La nivelul ordinii politice, doar democratia liberala
nu este de ajuns. Fiind un cadru limitat de statul-natiune, ea nu rezolva problema
crearii unei ordini pluraliste globale, lipsite de violenta.

AMENINTARI LA ADRESA MEDIULUI ÎNCONJURA TOR
GLOBAL

Una dintre problemele comune cu care ne confruntam este ecologia mediului
înconjurator. S-ar putea ca raspândirea productiei industriale sa fi produs deja daune
ireparabile mediului global. Problemele ecologice nu se refera doar la felul în care
putem sa controlam si sa împiedicam cel mai eficient deteIiorarea mediului:....precum
si dezastrele naturale - ci si la însesi modurile de viata din societatile industriqlizatc.
Daca scopul continuei noastre cresteri economice va trebui sa fie abandonat, probabil
ca vor aparea noi institutii sociale. Progresul tehnologic este imprevizibil si se poate
întâmpla ca într-adevar Pamântul .sa contina suficiente resurse pentru procesele
industrializarii. Totusi, momentan, aceasta nu pare un lucru fezabil, iar daca tarile din
Lumea a Treia urmeaza sa atinga standarde de viata comparabile cu yele de care se
bucura în prezent Occidentul, vor fi necesare cu siguranta reajustari globale.

Înca din faza initiala a practicarii agriculturii, cu mii de ani în urma, oamenii si-au
pus amprenta asupra naturii. Societatile de vânatori si culegatori traiau mai cu seama
pe seama naturii; ele existau datorita a ceea ce mediul le oferea si se stradui au prea
putin sa modifice lumea înconjuratoare. O data cu aparitia agriculturii, situatia s-a
modificat. Pentru a cultiva grâne pamântul trebuie sa fie curatat, copacii taiati, iar
buruieni le si vegetatia spontana tinuta sub control. Chiar si metodele primitive de
cultivare a pamântului duc la eroziunea solului. O data ce padurile naturale sunt
defrisate si terenul este curatat, vântul poate îndeparta stratul superficial al solului.
Comunitate a de agricultori curata apoi alte câteva loturi de pamânt si astfel procesul
se perpetueaza. Unele peisaje pe care le consideram azi ca fiind naturale - cum ar
fi zonele stâncoase si de ierburi joase din sud-vestul Greciei - sunt de fapt efectul
eroziunii solului produsa de agricultorii de acum cinci mii de ani.

Dar, pâna la dezvoltarea industriei moderne, natura domina viata umana Într-o
mai mare masura decât se întâmpla invers. Astazi, distrugerea naturii de catre
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Lumea trece printr-o revolutie a consumului.
Începând.anii ,,50, rata de consum- al energiei, a
carnii, a cupru lui, a otelului si a cherestelei - s-a

dublat. Numarul posesorilor de automobile s-a
cvadruplat, folosirea materialelor plastice a
crescut de cinci ori, iar calatoriile cu avionul s-au

Înmultit În mod uimitor de 33 de ori.
Folosirea resurselor nu este raspândita egal. O

cincime din populatia lumii se afla în "clasa
consumatolilor", dar consumul-Ia nivelul de care

se bucura majoritatea membrilor clasei de mijloc

din tarile occidentale - se reduce la un subgrup
mult mai restrâns. Doar o zecime din populatia
SUA a calatorit vreodata cu avionul, de exemplu.

Totusi, acest grup mic de consumatOli sustinuti
are asupra mediului Înconjurator un impact total
disproportionat fata de marimea lui.

Folosirea rapida a resurselor epuizabile sau
limitatc supune ecosistemele la riscuri. Cacao
este cultivata În tari În curs de dezvoltare, dar
este consumata mai cu seama în Nord. De

exemplu, Africa nu foloseste decât 3% din cacao
pe care o produce. Cu toate acestea, ecosistemele

naturale sunt distruse pentlu a produce ciocolata.
Poluarea În continua crestere duce de asemenea

la distrugerea padurilor, a izvoarelor si a

oceanelor. Un studiu gennan a demonstrat prin
calcule ca, În timp de zece ani, un automobil
obisnuit este raspunzator pentm 2.040 milioane
metri cubi de aer poluat, 26,5 tone de gunoaie,
trei copaci doborâti si 30 de pomi "bolnavi" -
datorita contributiei sale la ploile acide - cât si
200 metri patrati de zgura si beton.

Consumul supune la presiuni suplimentare

terenul agricol si zonele piscicole. Pescuitul tonului
În Mexic duce lauciderea a 50-100.000 de delfini în

fiecare an. Plasele din fir sintetic prind 60 de specii

de pasari de apa în lumea Întreaga, iar pinguinul
jackass este direct amenintat.

În ciuda nesfârsitelor discutii despre "supra

popularea" sudului, mare parte din presiunile
exercitate asupra resurselor mondiale provin din

tarile bogate. Ar fi imposibil ca întreaga populatie
a Pamântului sa consume la nivelurile atinse în

Nord. Rezolvarea acestor probleme constituie
o sarcina dificila. Conservarea, reciclarea si

producerea de bunuri de folosinta mai înde
lungata pot ajuta la ameliorarea situatiei.
Problema delicata a reducerii consumului în

rândul celor bogati abia a Început sa fie pusa si

este posibil ca ea sa devina tot mai importanta
pe viitor.

Sursa: 1994 Hutchinsort Gallup, INFO 1995, Helicon, p. 527.

om este atât de intensa, încât exista prea putine procese naturale care sa nu fie
influentate de activitatea umana. Aproape întreg terenul cultivabil este exploatat
prin agricultura. Ceea ce odinioara era o natura salbatica, aproape inaccesibila, a
devenit adesea rezervatie naturala, vizitata în mod curent de mii de turisti. Chiar si
clima Pamântului - dupa cum vom vedea în continuare - a fost afectata de
dezvoltarea globala a industriei.

Miscarile si partidele "verzi" (Cun1ar fi Prietenii Pamântului sau Greenpeace)

care sunt organizatii globale - s-au dezvoltat ca reactie la noile transformari
ambientale. Desi exista diferite filosofii ecologiste, o trasatura cdmuna este
preocuparea pentru întreprinderea de actiuni în vederea protejarii mediului global, a
conservarii si nu a epuizarii resurselor, cât si a protejarii speciilor de animale înca
existente. Sute de specii de animale au disparut cu totul în decursul ultimilor cinci
decenii, iar procesul- continua.
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Unele probleme de mediu se concentreaza în mod special în anumite zone. În
fostele societati comuniste, din Estul Europei si Uniunea Sovietica, fluvii le, padurile si
aerul sunt puternic poluate de deseurile industriale. Consecintele unei asemenea poluari,

daca nu este tinuta sub control; reprezinta un potential pericol mondial. Asa cum am
vazut, societatile din lume au devenit în prezent mai interdependente. În calitate de
"calatori ai navei spatia1e Pamânt", oriunde am trai, suntem cu totii amenintati de
deteriorarea mediului înconjurator. Sociologul gennan Ulrich Beck spunea despre
aceasta situatie ca produce o societate a riscului globala (Beck, 1992). Traim în
prezentîntr-o ordine globala, în care înfruntam riscurile la care este supusa securitatea

'noastra, inclusiv riscurile ecologice, necunoscute generatiilor anterioare noua.

Surse de amenintare

Amenintarile la adresa mediului înconjurator global se împart în câteva tipuri de
baza: poluarea, acumularea de resturi si gunoaie, care nu pot fi distmse în scurt timp
sau recic1ate si epuizarea unor resurse care nu se pot reface. Cantitatea de gunoi
menajer - ceea ce se amnca latomberon - produsa în fiecare zi în tarile industrializate
este uluitoare; aceste tari au fost numite uneori "societati ale gunoiului", datorita

faptului ca volumul lucrurilor aruncate este în realitate foarte mare. Deexemplu,
mâncarea este de cele mai multe ori cumparata în ambalaje, care se arunca. Unele
dintre ele pot fi reprocesate si refolosite, dar majoritatea nu. Unele tipuri de articole
din material plastic folosite pe scara larga devin pur si simplu gunoaie inutilizabile;
ele nu pot fi recic1ate, asa ca trebuie arse în gropi speciale.
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Când analistii mediului înconjurator vorbesc despre materialele reziduale, ei nu
se refera doar la bunurile, care sunt aruncate la gunoi, ci si la reziduurile gazoase
pompate în atmosfera. Asemenea exemple sunt dioxidul de carbon eliberat în
atmosfera prin arderea de combustibili - cum ar fi motorina si carbunele la masini si
respectiv centrale electrice -, cât si gazele eliberate în aer prin folosirea buteliilor cu
aerosoli, a materialelor izolante si a aparatelor pentru aer conditionat. Dioxidul de
carbon exercita o influenta majora în procesul încalzirii globale, pe care îl au în
vedere multi oameni de stiinta (vezi figura 19,1), în timp ce alte gaze ataca stratul de
ozon dimprejurul pamântului.
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Figura 19.1. - Temperatura globala în trecut si în prezent, în comparatie cu
temperatura medie la începutul secolului XX
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-I"C

-4"C
perioadele glaciare acum 10.000

grade Celsius anterioare de ani

S schimbari pe scara timpului

Sursa: IPCC. Din Michael Kidron si Ronald Segal, The State ofthe World Atlas, editia a S-a, 1995.

Se crede ca încalzirea globala se produce în modul urmator: cresterea cantitatii
de dioxid de carbon în atmosfera pamântului functioneaza precum geamul ce înveleste
o sera; acesta permite razelor soarelui sa patrunda, dar actioneaza ca o bariera care
le împiedica sa iasa. Efectul este de încalzire a pamântului; de aceea, încalzirea
pamântului este definita uneori drept "efectul de sera". Daca procesul de încalzire
globala are loc cu adevarat, consecintele ar putea fi devastatoare. Printre altele,
nivelul marilor va creste, pe masura ce calotele de gheata polara se vor topi, iar
oceanele se vor încalzi si se vor extinde. Orasele care se afla în apropierea tarmului
sau în zone joase vor fi inundate si vor deveni de nelocuit. Suprafete întinse de
pamânt fertil vor deveni zone desertice.

Stratul de ozon, care se afla la înaltime în atmosfera pamântului, fonne~za un
scut, care confera protectie împotriva radiatiilor ultraviolete. GazeleJolosite în aerosoli
si la frigidere produc particule, care intra în reactie cu stratul de ozon, în asa fel încât
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conduce la subtierea acestuia. Se considera ca aceste produse chimice au produs
gauri detectabile în stratul de ozon la ambii poli, subtiindu-l în alte locuri. Radiatiile
care, în consecinta, sunt eliberate în atmosfera pamântului produc o varietate de

efecte potential distructive, inclusiv o crestere a frecventei cataractei la ochi (ceea
ce poate duce la orbire) si a producerii cancerului de piele.

Industria moderna, înca în curs de dezvoltare în lumea larga, a dus la cresteri
abrupte de resurse de energie si de materii prime. Dar rezervele - de asemenea surse
de energie si materii prime ale pamântului - sunt limitate. Chiar si la ratele curente ale

folosirii, de exemplu, resursele de titei ale lumii cunoscute în prezent vor fi complet

epuizate pâna în anul 2050. Noi rezerve de titei ar putea fi descoperite si pot fi inventate
resurse alternative de energie ieftina, dar va exista în mod inevitabil un moment când

unele resurse de baza vor fi complet secatuite, daca consumul global nu va fi limitat.

MEDIUL ÎNCONJURATOR: O PROBLEMA SOCIOLOGICA?

De ce constituie mediul înconjurator o preocupare pentru sociologi? Nu este vorba
despre probleme care sunt doar de domeniul <;>amenilorde stiinta sau al tehnicieni lor?
Impactul oamenilor asupra naturii nu este numai unul fizic, creat de tehnologiile moderne
ale productiei industriale? Raspunsul este afirn1ativ, dar industria si tehnologia modema

au luat fiinta în functie de anumite institutii sociale. Originile impactului nostru asupra
mediului înconjurator sunt sociale, la fel ca si multe dintre consecintele sale.

Salvgardarea mediului înconjurator global al însemna, de aceea, o schimbare

atât sociala cât si tehnologica. Având în vedere imirile inegalitati inexistente pe glob,
exista prea putine sanse ca saracii din tarile Lumii a Treia sa-si sacrifice propria lor
crestere economica, din cauza problemelor create în buna masura de catre cei bogati.
Dar pamântul nu pare sa posede suficiente resurse, pentru ca toata lumea de pe

, planeta sa traiasca la standarde de viata, pe care majoritatea populatiei din societatile
industrializate le considera firesti. De aceea, zonele sarace ale lumii urmeaza sa

ajunga la nivelul celor bogate, acestea din urma vor trebui sa-si revizuiasca astepta1ile
legate de o crestere economica constanta. Unii autori "verzi" sustin ca oamenii din
tarile bogate trebuie sa ia atitudine împotriva societatii de consum si sa revina la
moduri de viata mai simple, daca se doreste evitarea unui dezastru ecologic global.

SCHIMBAREA GLOBALA: PRIVINRE CATRE VIITOR

Privind prioada de sfârsit a secolului XX catre cel viitor, nu putem anticipa daca
urmatoarea suta de ani va fi marcata de evolutii sociale si economice pasnice sau de
o multiplicare a problemelor globale --o care sa depaseasca eventual capacitatea
oamenilor de a le rezolva. Spre deosebire de sociologii care scriau acum doua sute
de ani, noi vedem limpede ca industria moderna, tehnologia si stiinta nu sunt nicidecum
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întru totul benefice, în ceea ce priveste consecintele lor. Lumea noastra este mult
mai populata si mai bogata decât oricând înainte: întrevedem posibilitatea de a ne
controla destinul si de a ne îndrepta viata catre un trai mai bun -lucru de neimaginat
pentru generatiile anterioare - si totusi lumea se îndreapta catre dezastrul economic
si ecologic. A afirma aceasta nu înseamna a încuraja o atitudine de disperare,
resemnata. Daca exista vreun lucru pe care ni-l ofera sociologia, acesta este pro
funda constientizare a faptului ca oamenii sunt autorii propriilor lor institutii sociale.
Întelegerea aspectelor incelie ale schimbarii sociale modeme nu trebuie sa ne
împiedice sa sustinem o optica realista si optimista fata de viitor.

UN NOU TIP DE RISCURI -

În tarile industrializate, imunitatea la
nesiguranta asociata epidemii lor, foametei si altor
dezastre naturale, dar propliile noastre nesigurante
sunt la fel de matl. Ele provin din impactul pe
care îl are tehnologia, una dintre influentele
plimordiale asupra schimbarii sociale, pe care am
îndreptat-o asupra noastra însine.

Printre cele mai înspaimântatoare dintre aceste
incertitudini se numara si perspectiva radiatiilor
si a altor tipuli de contaminare toxica. Au avut
loc dezastre în zone cum ar fi Three Mile Island

din Pennsylvania, Bhopal din India si Cernobâl
din Ukraina. Daca dezastml în sine poate fi doar
locitl, consecintele acestuia se întind pe suprafete
mult mai mari, amintindu-ne ca viata În lume se
afla într-o tot mai strânsa interconexiune.

Magnitudinea pericolelor face ca noi, mai mult

decât olice generatie de dinainte, sa fim confruntati
cu o soarta nesigura, pe care noi însine am
determinat-o.

În lucrarea A New Species C?fTrouble (1994),
Kai Erikson, sociolog la Universitatea Yale,
observa ca aceste catastrofe create de om nu

seamana cu dezastrele naturale, care creeau
distrugeri în secolele ariterioare, deoarece

"otravurile toxice afecteaza fiintele umane în
moduli noi si specifice". Erikson a petrecut mult
timp deplasându-se, acolo unde avusesera loc
dezastre naturale si umane, si intervievând

victimele. Ca sociolog, a folosit datele din aceste
intcrviuri în munca sa de cercetare, dar a si depus
marturi e, În repetate rânduri, în procese în care

erau implicate victimele unor astfel de catastrofe,
punându-si expetienta sa de om de stiinta în slujba
rezolvarii problemelor apamte.

În calitate de pionier al cercetarii dezastre lor
umanitare, Erikson sustine ca - în timp ce
dezastrele naturale, cum ar fiuraganele si foametea
sunt tangibile si identificabile - majoritatea
fonnelor de otravire toxica "nu pot fi detectate de
simtUlile omenesti obisnuite". Oamenii nu au
adesea nici o posibilitate de a-si da seama ca sunt
afectati. O a doua diferenta, Între catastrofele natu
rale si cele produse de om, este aceea ca un dezastru
natural are un Început si un starsit distincte, în
vreme ce rezultatele unui dezastm produs de om
"nu au o durata, un tennen natural anume; drept
rezultat, victimele ramân într-o perpetua stare de
alarma si anxietate". Asa dupa cum o victima a
unei scurgeli de gaze i-a explicat lui Erikson:

"Cred ca în buna parte sursa frustrarii mele
este aceea ca ne simtim ca si cum aceasta ar
continua la nestarsit si nu se va termina vreodata.
Este un sentiment coplesitor de nt:ajutorare, sa
te simti prins într-o situatie ca aceasta, în timp
ce vrei sa-ti faci alte planuri de viata. Si sa n-o
poti face fiindca esti împiedicat de faptul ca nu
stii daca poti sa-ti vinzi casa sau nu, daca te
poti muta sau nu. E nevoie sa stai în oras? Poti
sa pleci? Daca ar fi fost un dezastru care s-a

temlinat si s-a închis poveste, o tornada sau un
cutremur, am sti cum stam si am putea merge
mai depalie, sa ne vedem în continuare de viata
noastra."
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REZUMAT

o Epoca moderna, care se întinde cu aproximatie din secolul al XVIII-lea pâna în
prezent, a cunoscut o extraordinara accelerarea proceselor schimbarii. Probabil
ca în aceasta perioada, care nu este decât un segment minuscul din timpul
istoriei umane, au avut loc schimbari mai profunde decât în întreaga existenta
anterioara a umanitatii.

8Nici o teorie despre "factorul unic" nu explica toate schimbarile sociale. Se pot
distinge câteva influente majore asupra schimbarii, dintre care una este adaptarea
la mediul înconjurator material. Printre celelalte se numara mediul înconjurator
fizic, organizatiile politice si factorii culturali.

@) Printre factorii importanti pentru schimbarea sociala moderna se afla si
expansiunea capitalismului industrial, dezvoltarea statelor-natiune centralizate,
industrializarea razboiului, cât si aparitia unor moduri de gândire "rationale" sau
critice si dezvoltarea stiintei.

O Unii vorbesc în prezent despre aparitia societatii "post-industriale". În aceasta
perspectiva, vechea ordine industriala ar fi depasita de procesul dezvoltarii unei
noi ordini sociale, bazata pe cunoastere si informatie. Aceste idei sub estimeaza
masura în care lucrul în sfera serviciilor este inclus în munca de productie,
punând totodata prea mult accent pe factorii economici.

" Altii au sugerat ca am atins deja sfârsitul modernitatii si ca am intrat într-o lume
"postcmoderna". Fukuyama a sugerat ca ar trebui sa vorbim despre "sfârsitul
istoriei". Prin aceasta, el nu întelege ca schimbarea istorica ar fi ajuns la capat,
ci ca nu mai exista alternative în viitor pentru capitalism si democratiile liberale,
care au triumfat pe întreg globul, în fata tuturor celorlalte sisteme rivale.

o Dezbaterile traditionale, dintre sustinatorii capitalismului liber de piata si socia

lism, încep sa fie depasite. Apar probleme noi globale, care nu pot fi percepute
cu usurinta sau rezolvate prin prisma pozitiilor traditionale ale teorii lor sociologice.

G Amenintarile la adresa mediului înconjurator au devenit unele dintre cele mai
grave pericole, cu care umanitatea se va confrunta în viitorul apropiat.
Majoritatea acestor amenintari sunt realmente globale, punând în pericol
integritatea Pamântului în întregul sau. Cele trei tipuri principale de amenintari
la adresa mediului înconjurator sunt producerea de materii reziduale, poluarea
si epuizarea resurselor minerale. Preocuparea fata de mediul înconjurator
este o problema sociologica, nu doar una tehnica; distrugerea mediului
înconjurator de catre om provine din dezvoltarea si raspândirea la scara globala
a institutiilor sociale occidentale, o data cu importanta pe care acestea o acorda
cresterii economice continue.
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20. METODE DE CERCETARE
SOCIOLOGICA
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PROCESUL DE CERCETARE
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mireaplanu1ui • Efectuarea cercetarii
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descoperirilor. Realitatea se impune!
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• Analize istorice • Combinarea
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:> Problemele care îi preocupa pe sociologi, în teoretizarile si cercetarile lor, sunt
deseori similare cu cele care îngrijoreaza pe multi. Care sunt circumstantele în care

traiesc grupurile minori tare? Cum poate exista foametea în masa, într-o lume care
este cu mult mai bogata decât a fost vreodata? Ce efecte va avea asupra existentei
noastre folosirea sporita a tehnologiei informatiei? Oare familia ca institutie începe
sa se dezintegreze? Sociologii încearca sa ofere raspunsuri la aceste probleme si la
multe altele. Însa descoperirile lor nu sunt definitive. Cu toate acestea, scopul
teoretizarii si al cercetarii sociologice este întotdeauna acela de a se desprinde de
maniera speculativa, în care persoane obisnuite abordeaza astfel de probleme.
Activitatea sociologica încearca sa formuleze întrebarile cât se poate de precis si
cauta sa adune dovezi faptice, înainte de a ajunge la conCluzii. Pentru a atinge
aceste scopuri, trebuie sa cunoastem cele mai utile METODE DE CERCETARE,
care pot fi aplicate într-un anumit studiu, si modalitatea cea mai buna de analizare a
rezultatelor.

Unele dintre întrebarile pe care le pun sociologii în cadrul studiilor lor stiintifice,
sunt în mare masura întrebari faptice sau empirice. De exemplu, multe aspecte ale
infractionalitatii si justitiei necesita o investigatie sociologica directa si sistematica.
În aceste sens ne-am putea pune întrebarea: care sunt cele mai comune tipuri de
infractiuni? Ce procent, dintre cei care comit aceste acte delictuale sunt prinsi si
pedepsiti? Întrebarile faptice de acest tip necesita uneori multe cercetari, înainte de
a primi un raspuns; de exemplu, statisticile oficiale referitoare la delincventa au o
valoare îndoielnica, ca indicator al nivelului real al activitatii delictuale. Cercetatorii,
care au studiat nivelurile de delincventa, au descoperit ca doar aproximativ o jumatate
din totalul infractiunilor grave supt raportate la politie.

Desigur, informatia faptica despre o societate nu ne va spune întotdeauna daca
ne confruntam cu un caz neobisnuit sau cu un complex general de influente. Deseori
sociologii vor sa adreseze întrebari comparative, care leaga un context social
dintr-o societate de un altul, sau care pun în contrast exemple luate din societati
diferite. Exista diferente semnificative, de exemplu, între sistemele sociale si legale
din Marea Britanie si cele din Statele Unite. O întrebare comparativa tipica ar putea
fi: în ce masura difera schemele de comportament infractional si de aplicare a legii
între cele doua tari? (Se va descoperi ca între ele exista într-adevar unele diferente
importante. )

În sociologie trebuie sa avem în vedere nu doar societatile existente, în relatie
una cu cealalta, ci totodata sa le comparam prezentul si trecutul. Întrebarile pe care
le pun sociologii aici sunt întrebari evolutive. Pentru a întelege natura lumii modeme,
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trebuie sa avem în vedere formele anterioare de societate si sa analizam principala
directie a proceselor de schimbare. În acest fel putem investiga; de exemplu, felul în
care au luat nastere primele închisori si cum arata acestea în prezent.

Investigatia empirica - sau cea pe care sociologii prefera sa o dentlmeasca
empirica - se ocupa de felul în care se petrec lucrurile. Dar sociologia nu consta doar
din adunarea unor fapte, oricât de importante si de interesante ar fi ele.Întotdeauna e
nevoie sa interpretam ce anume înseamna faptele, iar pentru a face aceasta trebuie sa
învatam sa punem Întrebari teoretice. Multi sociologi îsi îndreapta atentia mai întâi
catre întrebarile empirice, dar, daca nu se calauzesc în cercetarea lor dupa o anumita
cunoastere sau teorie, nu sunt sanse ca activitatea lor sa fie înteleasa. Acest lucru
este adevarat chiar si în privinta cercetarilor efectuate, având obiective practice stricte.

În acest capitol vom începe cu mentionarea câtorva elemente cheie, implicate în
cercetarea sociologica. Apoi vom continua cu discutia despre diferitele fonne si metode
de cercetare, pe care sociologii le folosesc în munca lor. Vom analiza, de asemenea,
unele dintre investigatiile actuale, caci deseori exista contraste între modalitatile în care
ar trebui efectuata în mod ideal cercetarea si studiile de viata concrete.

PROCESUL DE CERCETARE

Sa vedem mai întâi fazele implicate, de regula, în activitatea de cercetare.
Procesul de cercetare cuprinde mai multe trepte distincte, care încep din momentul

declansarii investigatiei si sfârsesc atunci când descoperirile ei sunt publlcate sau
devin disponibile în fonna scrisa.

Problema de cercetare

Toate cercetarile pornesc de la o problema de cercetare. Aceasta reprezinta
uneori un domeniu de ignoranta faptica: putem pur si simplu sa ne îmbunatatim
cunoasterea despre anumite institutii, procese sociale sau culturi. Un cercetator ar
putea pune întrebari de genul: ce procent din populatie are credinte religioase puternice?
Sunt oare oamenii din zilele noastre cu adevarat nemultumiti de "marea conducere"?
Cât de în urma se situeaza pozitia femeilor fata de cea a barbatilor?

Însa cea mai buna cercetare sociologica începe cu probleme care reprezinta
totodata si enigme. O enigma nu înseamna doar o lipsa de informatie, ci si un spatiu
gol în întelegerea noastra. O mare parte din capacitatea de a produce o cercetare
sociologica valabila consta din identificare corecta a enigmelor. În loc sa raspundem,
pur si simplu, la întrebarea "Ce se întâmpla aici?", cercetarea - care dezleaga enigmele
încearca sa ne faca sa întelegem motivul, pentru care se întâmpla evenimentele în
modul respectiv. Astfel, ne-am putea pune întrebarea: din ce motiv se schimba
schemele de credinta religioasa? Ce anume explica schimbarea procentajului din
populatie, care a votat în anii anteriori? Din ce cauza sunt femeile slab reprezentate
în posturile cu un statut înalt?
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Nici o latura a cercetarii nu se sustine în mod individual. Problemele de cercetare
apar ca parti ale muncii în desfasurare; un proiect de cercetare poate cu usurinta sa
conduca la un altul, pentru ca scoate la iveala probleme cu care cercetatorul nu se
confruntase anterior. Un socjolog poate descoperi enigme citind lucrarile altor
cercetatori, publicate sub forma de carti si de reviste profesionale, sau fiind constient

de tendinte le specifice, care se manifesta în cadrul societatii. De exemplu, pe
parcursul ultimilor ani au existat un numar din ce în ce mai mare de programe, care
încearca sa-i trateze pe cei cu boli mentale, din cadrul comunitatii, in loc sa-i interneze
în spital~ de psihiatrie.

Sociologii ar fi tentati sa întrebe: ce anume a generat aceasta· modificare a
atitudinii, fata de cei bolnavi mental? Care sunt consecintele probabile, atât pentru
pacienti cât si pentru restul comunitatii?

Revizuirea dovezilor

Dupa ce problema a fost identificata, urmatoarea etapa a procesului de cercetare
consta de obicei în revizuirea dovezilor disponibile în teren; exista posibilitatea ca
unele cercetari anterioare sa fi clarificat deja într-o maniera satisfacatoare problema.
În caz contrar, cercetatorul va trebui sa selecteze cercetarile existente, care au
legatura cu subiectul, pentru a vedea daca sunt folositoare. Au identificat cercetatorii
anteriori aceeasi enigma? Au încercat ei sa o rezolve? Ce aspecte ale problemei nu
au analizat cercetarile lor? Faptul de a se inspira din ideile altora îl ajuta pe sociolog
sa clarifice atât problemele care pot fi ridicate, cât si metodele care pot fi folosite în
cercetare.

Clarificarea problemei

Un al treilea stadiu implica formularea clara a problemei ce urmeaza a fi
cercetata. Daca literatura relevanta exista deja, cercetatorul se poate documenta
de la biblioteca. aflând notiuni dare, despre maniera în care trebuie abordata problema.
Ideile vagi despre natura problemei pot fi uneori transformate în aceasta faza în

ipoteze clare - presupuneri în legatura cu ceea ce se întâmpla. Daca se doreste ca .
cercetarea sa fie eficienta, ipoteza trebuie sa fie formulata în asa fel, încât materialul
faptic sa ofere dovezi, care fie o vor sustine, fie o vor infirma .

.Întocmirea planului

Cercetatorul trebuie apoi sa hotarasca modul în care urmeaza sa fie strânse
materialele ce vor fi supuse cercetarii. Exista o gama de metode diferite, iar alegerea
uneia dintre ele depinde de obiectivele globale ale studiului, precum si de aspectele
comportamentului care urmeaza sa fie analizat. Pentru anumite scopuri, e posibil sa
fie mai potrivit un studiu (în care, în mod normal, se folosesc chestionarele). Înalte
împrejurari însa, s-ar putea sa fie mai adecvat un studiu observational sau interviuri.
Vom afla mai târziu mai multe date despre diferitele metode de cercetare.
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Efectuarea cercetarii

În momentul începerii efective a cercetarii, pot aparea cu usurinta dificultati
neprevazute de ordin practic. S-ar putea dovedi imposibil de contactat unii dintre cei
carora urmeaza sa le fie trimise chestionarele sau pe care cercetatorul doreste sa-i
intervieveze. E posibil ca o firma sau o agentie guvemamentala sa nu-i permita
individului sa efectueze munca de cercetare planificata. De exemplu, daca cercetatorul
studiaza modulîn care corporatiile au respectat programele de oportunitati egale
pentru femei, este posibil ca acele companii care nu l-au respectat sa nu agreeze
studiul respectiv. Ca urmare, descoperirile pot fi prejudiciate.

Interpretarea rezultatelor

Problemele cercetatorului nu s-au terminat, în momentul în care a fost strâns

materialul care tre.buie analizat - s-ar putea ca ele abia sa înceapa! Rareori sunt
usor de estimat implicatiile datelor culese si punerea lor în legatura cu problema
supusa cercetarii. Cu toate ca exista posibilitatea de a se ajunge la un raspuns clar la
întrebarile initiale, multi investigatori nu se considera în final complet lamuriti.

Raportarea descoperirilor

Raportul de cercetare, de obicei publicat sub forma de articol de revista sau de
carte, ofera o dare de seama asupra naturii cercetarii si cauta sa justifice concluziile
rezultate. Acesta este stadiul final doar din punctul de vedere al proiectului indi
vidual de cercetare. Majoritatea rapoartelor indica întrebari la care înca nu s-au dat
raspunsuri si sugereaza cercetari ulterioare, care ar putea fi întreprinse în viitor.
Toate investigatiile individuale fac parte din procesul continuu de cercetare, care are
loc în cadrul comunitatii sociologice.

Realitatea se impune!

Seria precedenta de faze reprezinta o versiune simplificata a ceea ce se întâmpla

proiectelor de cercetare efective. În cercetarea sociologica reala, aceste stadii rareori
se succed atât de precis si aproape întotdeauna exista un anumit procentaj de
"harababura". Deosebirea este întrucâtva ca aceea dintre retetele enumerate într-o
carte de bucate si procesul efectiv de pregatire a unei mese. Bucatarii priceputi
deseori nu lucreaza dupa reteta si cu toate acestea e posibil ca ei sa gateasca mai
bine decât cei care consulta reteta. Respectarea unor scheme fixe poate fi prea
restrictiva; majoritatea cercetarilor sociologice remarcabile nu se potrivesc cu aceasta
secventa, desi sunt prezente unele dintre fazele acesteia.
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Figura' 20.1. - Etape în procesul de cercetare

DEFINESTE PROBLEMA

Alege o tema de cereetare.

TRECI ÎN REVISTA BIBLIOGRAFIA

Familiarizeaza-te cu cercetarile existente

FORMULEAZA O IPOTEZA

Ce vrei sa probezi? Care este relatia dintre variabile?

SELECTEAZA UN PLAN DE CERCETARE

Alege una sau mai multe metode de cercetare:

experiment. studiu. observatie. folosirea izvoarelor

.existente.

EFECTUEAZA CERCETAREA

Strânge datele. înregistreaza informatiile.
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INTERPRETEAZA REZULTATELE

Prelucreaza implicatiile datelor adunate.

RAPORTEAZA DESCOPERIRILE CERCETARii

Care este semnifieatia lor? În ce fcl se relationeaza eu

descoperirile anterioare?

Deseoperirile tale sunt înregis

trate si diseutate în cadrul unei

comunitati academice mai largi 

conducând probabil la initierea

unor cercetari ulterioare ..



METODE DE CERCETARE

Sa vedem acum diferitele metode de cercetare, pe care le folosesc de obicei sociologii.

Ml,lllCa de teren

În cadrul muncii de teren sau a observarii prin participare (cuvintele sunt folosite
adeseori intersanjabil), investigatorul traieste împreuna cu un grup sau o comunitate si e
posibil sa ia parte la activitatile acesteia. Un cercetator de teren nu poate sa fie pur si
simplu prezent în cadrul unei comunitati, ci trebuie sa explice si sa-si justifice prezenta
fata de membrii ei. Cercetatorul trebuie sa câstige cooperarea comunitatii si sa o mentina
de-a lungul unei perioade de timp, daca doreste sa obtina rezultate valabile.

Multa vreme, s-a obisnuit ca cercetarea bazata pe observarea cu paliicipare sa
excluda orice relatare despre accidentele sau problemele care au trebuit depasite, dar
în ultima vreme memoriile sijurnalele publicate au fost mai detaliate din acest punct de
vedere. În mod frecvent trebuie depasit sentimentul de singuratate - nu este usor sa te
adaptezi unui context social sau unei comunitati carora nu le apa11ii.Exista posibilitatea
ca, cercetatorul sa se simta constant frustrat, datorita faptului ca membrii grupului
refuza sa vorbeasca deschis despre ei însisi; chestionarile directe pot fi acceptate usor

în anumite contexte, dar întâmpinate cu o tacere rece în altele. Unele tipuri de munca
de teren pot fi chiar periculoase din punct de vedere fizic; de exemplu, un cercetator
care studiaza o banda de delincventi poate fi considerat drept informator al politiei sau
poate sa fie implicat fara voia lui în conflicte cu bandele rivale.

"Antropologiil Vin antropologii!"

Caricatura de Gary Larson San Francisco Chronicle, retiparita cu permisiune.
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Avantajele si limitele muncii de teren

Atunci când este încununata de succes, munca de teren ofera mai multe informatii
despre viata sociala, decât alte metode de cercetare. Atunci când privim din interiorul
unui anumit grup, avem sansa unei mai bune întelegeri a motivelor pentru care membrii
sai se comporta ca atare. Munca de teren îi ofera totodata investigatorului mai multa
flexibilitate dec~t majoritatea celorlalte metode de cercetare. Cercetatorul are

posibilitatea sa se adapteze unor împrejurari neobisnuite sau neasteptate si sa mearga
pe urmele unor indicii care pot aparea.

Munca de teren are probabil mai multe sanse, decât majoritatea celorlalte metode
.de investigare, de a scoate la iveala rezultate neasteptate, pentru ca investigatorul

poate descoperi cu uimire ca ideile preconcepute despre grup erau complet false.
Dar munca de teren are limite majore. Doar grupurîle sau comunitatile destul

de mici pot fi studiate. Foarte multe lucmri depind de abilitatea cercetatorului de a
câstiga încrederea indivizilor implicati. Fara aceasta, cercetarea nu are sanse sa
demareze. Dar si reversul este posibil. Un cercetator se poate identifica pâna într-atât
cu grupul, încât poate deveni într-o prea mare masura "unul de-al lor" si poate
pierde perspectiva unui observator din exterior.

Anchetele

Interpretarea studiilor efectuate în teren implica de obicei probleme generale.
Datorita faptului ca este vorba doar de un mic numar de oameni, nu putem tI siguri
ca, ceea ce se gaseste într-un context se va aplica si'în alte situatii sau chiar faptul
ca doi cercetatori diferiti vor ajunge la aceleasi concluzii atunci când studiaza acelasi
grup. Acest lucru nu reprezinta o problema prea dificila în cercetarea de tip ancheta .

. Într·o ancheta, chestionarele sunt fie trinlise, fie date direct în cursul interviului unui
grup selectat de oameni - câteodata în numar de câteva mii. Munca de teren se
potriveste cel mai bine cu studierea în profunzime a unor mici detalii de viata sociala;
cercetarea prin intermediul anchetei are tendinta de a produce informatii mai putin
detaliate, dar care pot fi aplicate de obicei pe o arie mai Întinsa.

Chestionare standardizate si chestionare cu întrebari deschise

În cadrul anchetelor sunt folosite doua tipuri de chestionare. Unele contin un
set de întrebari standardizate sau fixe, la care este posibila aflarea unei game restrânse
de raspunsuri - de exemplu: "DalNu", "Nu stiu" sau ,,Foarte posibillPosibilJImprobabiV
Extrem de improbabil". Astfel de anchete au avantajul ca raspunsurile sunt usor de
comparat si de numarat, pentru ca este implicat doar un numar mic de categorii. Pe de ,

alta parte, datorita faptului ca nu dau posibilitatea unor subtilitati de opinie sau de expresie
verbala, exista sanse ca informatia pe care o ofera sa aiba o anvergura restrânsa.

Alte chestionare sunt cu întrebari deschise. Cei care raspund au mai multe
posibilitati de a-si exprima opiniile cu propriile lor cuvinte; ele nu se limiteaza la
oferirea unor raspunsuri fixe. Chestionarelt: cu întrebari deschise ofera în mod tipic
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informatii mai detaliate, decât cele standardizate. Cercetatorul· poate urmari

raspunsurile,. pentru a analiza mai în profunzime modul de gândire al celui chestionat.
Pe de alta parte, lipsa de standardizare înseamna ca raspunsurile pot fi dificil de
comparat, din punct de vedere statistic.

Chestionarele sunt de obicei organizatein asa fel încât sa poata da posibilitatea
unei echipe de intervievatori sa puna întrebari si sa înregistreze raspunsuri, în aceeasi
ordine predeterminata. Toate punctele din chestionare trebuie sa fie usor de înteles,
atât de catre intervievator cât si de intervievat. În anchetele ample la scara nationala,
întreprinse de regula, de agentiile guvemamentale si organismele de cercetare, interviurile
sunt efectuate aproximativ, simultan în întreaga tara. Cei care conduc intervimile si cei
care analizeaza rezultatele nu si-ar putea face munca într-o maniera eficienta, daca ar
trebui sa se consulte în privinta ambiguitatilor din întrebari sau raspunsuri.

De asemenea, chestionarele ar trebui sa ia în consideratie caracteristicile celor
care raspund la ele. Oare vor întelege ei aspectul la care se gândeste cercetatorul,
atunci când pune o anumita întrebare? Au ei destule informatii pentru a raspunde în
mod util? Vor raspunde oare la întrebari? E posibil ca termenii unui chestionar sa nu
fie familiari celor care raspund la eL De exemplu, întrebarea: "Care este statutul
dumneavoastra marital?" ar putea nedumeri anmnite persoane. Ar fi mult mai potrivita
întrebarea: "Sunteti necasatorit(a), casatorit(a), separ[tt(a), divortat(a)?" Majoritatea
anchetelor sunt precedate de studii pilot, pentru a identifica problemele neanticipate
de catre investigator. Un studiu pilot reprezinta o fonna de proba în care chestionarul
este completat doar de câteva persoane. Orice dificultate care ar aparea poate fi
eliminata, înainte de efectuarea anchetei principale.

Esantionarea

Adesea sociologii sunt interesati de caractelisticile unui mare nmnar de indivizi 
de exemplu, atitudinea politica a populatiei britanice, în ansamblul ei. Ar fi imposibila
studierea directa a acestor persoane, asadar în asemenea situatii, cercetarea se
concentreaza asupra esantion arii, sau pe prevalarea unui procentaj mic dintr-un
grup de ansamblu. Vom putea generaliza în siguranta rezultatele unei esantionari din
populatie la populatia totala, atâta vreme cât esantioanele sunt alese în mod adecvat.
Studiul a doar doua-trei mii de votanti, de exemplu, poate oferi o indicatie foarte
exacta despre atitudinile si intentiile de vot ale populatiei în ansamblu: Dar pentru a

dobândi o asemenea acuratete, esantionarea trebuie sa fie reprezentativa: grupul de
indivizi studiat trebuie sa fie tipic pentru populatie în ansamblul ei. Esantionarea este
mai complexa decât ar putea parea, iar statisticienii au creat reguli de stabilire a
numarului si naturii corecte a esantioanelor.

O procedura importanta, folosita pentru a asigura reprezentativitatea esantionarii,
este esantionarea la întâmplare, în care un esantion este preluat în asa fel încât
fiecare membru al populatiei are succesiv posibilitatea de a fi inclus. Cea mai
sofisticata modalitate de a obtine un esantion la întâmplare este aceea de a da
fiecarui membru al populatiei un numar si apoi de a folosi un computer pentru a

585



genera o lista aleatorie, din care este derivat esantionul- de exemplu, prin selectarea
fiecarui al zecelea numar dintr-o serie aleatorie.

,,Alegerea poporului?"

Unul dintre cele mai celebre exemple de la începuturile anchetei a fost "Alegerea
poporului?'" - un studiu efectuat de Paul Lazarsfeld si câtiva colegi, cu aproximativ
50 de ani în umia (Lazarsfeld si co1., 1948). Acest studiu - care investiga intentiile
de vot ale locuitorilor din Erie County, Ohio, în timpul campaniei din 1940 de alegere
a presedintelui SUA, a inaugurat câteva dintre principalele tehnici de ancheta care
se folosesc si în prezent. Pentru a face un sondaj mai aprofundat decât ar face-o un
simplu chestionar, intervievatorii l-au contactat pe fiecare membru al unui esantion
de votanti, în sapte împrejurari diferite. Scopul era identificarea si întelegerea
motivelor schimbarii de atitudine.

Cercetarea a fost gândita pe baza unor ipoteze precise. Una era aceea ca, într-o
comunitate, relatiile si evenimentele prin care trec votantii influenteaza intentiile de vot
Într-o mai mare masura decât în situatiile internationale, iar rezultatele în ansamblu au
confirmat acest lucru. Cercetatorii au creat tehnici sofisticate de masurare pentru
analizarea atitudinilor politice; dar activitatea lor a adus totodata si contributii la gândirea
teoretica. Printre conceptele la a caror încetatenire au contribuit, se numara cele de
"lider de opinie" si "flux de comunicare cu doua etape". Studiul a demonstrat ca
anumiti indivizi - liderii de opinie - au tendinta de a influenta opiniile politice ale celor
din jurul lor. Parerile oamenilor nu sunt formate Într-o maniera directa, ci printr-un
proces cu doua etape. În prima etapa, liderii de opinie reactioneaza la evenimentele
politice; în cea de-a doua, acesti lideri îi influenteaza pe ceilalti - rude, prieteni si colegi.

Avantajele si dezavantajele anchetelor

Anchetel~ sunt amplu folosite în cercetarea sociologica, din mai multe ratiuni.
Raspunsurile la chestionare pot fi cuantificate si analizate mai usor, decât materialul
oferit de majoritatea celorlalte metode de cercetare; pot fi studiate grupuri mari de
oameni, iar, daca exista fonduri suficiente, cercetatorii pot întrebuinta o agentie
sp\ecializata în munca de anchetare sociologica, pentru a colecta raspunsurile.

Totusi, multi sociologi critica metoda anchetei. Ei sustin ca se confera o aparenta
de precizie unor descoperiri· a caror acuratete poate fi incerta, având în vedere
natura relativ superficiala a majoritatii raspunsurilor la anchete. Uneori nivelurile de
non-raspuns sunt ridicate, în special atunci când chestionarele sunt trimise si respectiv,
înapoiate prin posta. Se obisnuieste publicarea unor anchete, întemeiate pe rezultate
extrase din putin mai mult de jumatate din cele apartinând unui, esantion - cu toate
ca în mod normal se face efort pentru recontactarea celor care nu au raspuns sau
înlocuirea lor cu alte persoane. Se stie prea putin despre cei care se hotarasc sa nu
raspunda la ancheta sau refuza sa fie intervievati .

• În original The people s Choice? (n.t.).
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Experimentele

Experimentul poate fi definit drept o încercare de a testa o ipoteza, în conditiile,
extrem de bine controlate, stabilite de catre un investigator. Deseori experimentele
sunt folosite în stiintele naturii, având în vedere ca ~le ofera avantaje majore în
comparatie cu alte proceduri de cercetare. Într-o situatie experimentala, cercetatorul
controleaza în mod direct circumstantele studiate. În comparatie cu stiintele naturii,
anvergura experimentarii în sociologie este destul de restrânsa. Putem aduce într-un
cadrul de laborator doar grupuri mici de oameni, iar în atari experimente oamenii stiu
ca sunt studiati si pot sa se comp011e în mod nefiresc.

Cu toate acestea, ocazional, metodele experimentale pot fi aplicate într-un mod
util în sociologie. Un astfel de exempl~l reprezinta ingeniosul experiment efectuat de
catre Philip Zimbardo, care a construit o falsa închisoare, încredintându-Ie unor studenti
voluntari rolul de gardieni, iar altor voluntari rolul de detinuti (Zimbardo, 1972). Scopul
sau era de a observa în ce masura interpretarea acestor roluri diferite ducea la schimbari

de atitudine si de comportament. Rezultatele i-au uimit pe investigatori. Studentii care
interpretau rolul gardienilor si-au asumat rapid o maniera autoritara, ei dovedeau o
ostilitate reala fata de detinuti, dându-Ie tot felul de ordine, abuzând de ei si bruscându-i

verbal. În schimb, detinutii dovedeau un amestec de apatie si rev?lta, deseori observata
în rândurile puscariasilor din închisorile adevarate. Aceste efecte erau atât de bine
conturate, iar nivelul de tensiune atât de ridicat, încât experimentul a trebuit sa fie
întrerupt într-o faza incipienta. însa rezultatele au fost impOltante.Zimbardo a concluziat
ca, în închisoare, comportamentul este mai influentat de natura situatiei de închisoare

ca atare, decât de caracteristicile individuale ale celor implicati.

Istoria vietii

Spre deosebire de experiment, istoria vietii tine doar de sociologie si de celelalte
stiinte sociale nu si de stiintele naturii. Istoria vietii consta din material biografic
strâns, cu referire la anumiti indivizi - de regula, asa cum îsi amintesc indivizii însisi.
Alte procedee de cercetare nu produc de obicei, atât de multa informatie precum
metoda istoriei vietii, în privinta dezvoltarii în timp a credintelor si a atitudinilor. Însa
cercetarile de tip istoria vietii rareori se bazeaza pe amintirile oamenilor. Izvoare
obisnuite, cum ar fi scrisorile, rapoartele contemporane si articolele din ziare, sunt
folosite pentru a controla validitatea infonllatiei oferita de indivizi. Parerile sociologilor
difera în privinta valorii istoriei vietii: unii socotesc ca ea nu este sigura în oferirea de
inf0l111atiifolositoare, iar altii cred ca ofera izvoare de întelegere, pe care putine ale
metode de cercetare le pot egala ..

Istoria vietii a fost folosita cu succes în studii de importanta majora. Un celebru
studiu din perioada de început a fost The Patis Peasant in Europe and America',
de W. 1. Thomas si Florian Znaniecki, ale carui prime cinci volume au fost publicate
pentru prima data între 1918-1920 (Thomas si Znaniecki, 1966).

, Taranul polonez în Europa si America (n.t.).
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Analizele istorice

În cercetarea sociologica, deseori este es~ntiala o viziune istorica. În mod
frecvent avem neVoie de perspectiva timpului, pentru a întelege materialul pe care
îl strângem în legatura cu o anumita problema.

DeseOli sociologii vor sa investigheze evenimentele din trecut într-o maniera
directa. Anumite perioade ale istoriei pot fi.studiate în mod direct, atunci când înca
exista supravietuitori ai epocii respective - ca în cazul Holocaustului din Europa, în
timpul celui de-al doilea razboi mondial. Cercetarea în mod direct înseamna
intervievarea oamenilor, în legatura cu evenimentele Ia care au fost martori într-un
anumit moment al vietii lor..Evident, acest fel de activitate de cercetare nu se poate <

întinde decât pe o distanta de cel.mult 60-70 de ani. Pentru cercetarea istorica, asupra
unei perioade mai vechi, sociologii depind de folosirea documentelor si a înregistrarilor
scrise, deseori continute în colectiile speciale din biblioteci sau arhive nationale.

Un exemplu interesant de cercetare documentara într-un context istoric îl
reprezinta studiul sociologului Anthony Ashworth, despre razboiul din transee, efectuat

.în timpul primului razboi mondial (Ashworth, 1980). Ashworth s-a preocupat sa
analizeze cum anume era viata, pentru oamenii care trebuiau sa o suporte aflati sub
tir continuu, înghesuiti timp de saptamâni în sir. El s-a inspirat din diferite izvoare
documentare: istorii oficialeale razboiului, inclusiv cele scrise despre diverse divizii
si batalioane militare, publicatii oficiale ale epocii, notele si jurnalele tinute neoficial
de catre soldati si relatarile personale despre cele întâmplate în razboi. Inspirându-se
dintr-o asemenea varietate de materiale, Ashworth a avut posibilitatea sa realizeze
o descriere bogata si detaliata a vietii în transee. EI a descoperit ca majoritatea
soldatilor îsi formau propriile idei, despre cât de des intentionau sa se angajeze în
lupta cu inamicul, si deseori ignorau pur si simplu, ordinele ofiterilor. De exemplu, în
ziua de Craciun, germanii si soldatii aliati au suspendat ostilitatile, iar într-un loc cele
doua tabere au organizat chiar si un meci de fotbal amical. .

Combinarea comparativa si istoria cercetarii

Cercetarile lui Ashworth s-au concentrat asupra unei perioade relativ scurte de
timp. Ca exemplu de studiu, care a investigat o perioada cu mult mai lunga si care a
aplicat de asemenea, analiza comparativa, într-un context istoric putem lua lucrarea
States and Social Revolutions (1979), scrisa de Theda Skocpol, unul dintre cele
mai bine cunoscute studii despre schimbarea sociala. Skocpo1 si-a asumat o sarcina
îndrazneata: sa produca o teorie despre originile si natura revolutiei, bazata pe studiul
empiric detaliat. Ea a analizat procesele revolutionare în trei contexte istorice diferite:
revolutia de Ia ]}89 din Franta, revolutia de la 1917 din Rusia (care i-a adus pe
comunisti Ia putere si a pus bazele Uniunii Sovietice dizolvata din nou în 1989) si
revolutia de la 1949 din China (care a condus la crearea Chinei comuniste).
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Infol1uatiile pot fi folosite doar pentm
studierea unor gmpuri sau comunitati
relativ mici.

Descoperirile se pot aplica doar
gmpurilor sau comunitatilor studiate;
nu se poate generaliza, pe baza unui
singur studiu de munca în teren.

De obicei produce informatii mai
bogate si mai detaliate decât alte

. metode.
Ofera cercetatomlui flexibilitatea

de ilmodifica strategii si de a Ulma
noi indicii.

PATRU DINTRE PRINCIPALELE METODE FOLOSITE ÎN
CERCETAREA SOCIOLOGICA

Metode de cercetare

Face posibila culegerea eficienta
de date despre multimi mari de
indivizi.

Materialul strâns poate fi superficial;
acolo unde un chestionar este

standardizat, pot fi tacute observatii·

pe baza deosebililor importante dintre
punctele de vedere ale celor care
raspund.
Raspunsurile pot reflecta ceea ce
oamenii sustin ca cred, nu ceea ce cred
ei cu adevarat.

Cercetarea documentara Poate oferi izvoare de materiale

detaliate, precum si date despre
numere mari, în functie de tipul
de documente studiate.

Este des·eori esential atunci când
un studiu este, fie complet
istoric, fie are o dimensiune
istorica definita.

Experimentul Influenta unor variabile specifice
poate fi controlata de catre in
vestigator.
De obicei este mai usor de repetat
pentru cercetatorii ulteriori.

Multe aspecte ale vietii sociale nu pot
fi aduse în laborator.

Raspunsurile celor studiati pot fi
afectate de situatia lor experimentala.

Prin analizarea unei multimi de izvoare documentare, Skocpol a reusit sa
conceapa o explicatie convingatoare a schimbarilor revolutionare, care punea accentul
pe conditiile de structura sociala. Ea a demonstrat ca revolutiile sociale reprezinta, în
mare, urmarile unor rezultate neintentionale. De exemplu, înaintea Revolutiei ruse,
diferite grupuri politice încercau sa rastoarne regimul existent, dar nici unul dintre
acestea - inclusiv bolsevicii, care au ajuns în cele din urma la putere - nu au anticipat
revolutia care avea sa aiba loc. o serie de ciocniri si de confruntari au dat nastere
unui proces de transformare sociala, mult mai radicala decât prevazuse cineva.
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CERCETAREA ÎN LUMEA REALA: METODE,

PROBLEME, PERICOLE

Dupa cum am subliniat, toate metodele de cercetare au avantajele si neajunsurile
lor. De aceea este uitla combinarea mai multor metode într-o singura activitate de
cercetare, folosind-o pe fiecare pentm a le suplimenta si controla pe celelalte. Ne
putem da seama de valoarea combinarii metodelor - si, într-o maniera mai generala,
de problemele si pericolele cercetarii sociologice reale - luând în considerare un
studiu care a exer~itat o influenta deosebita în sociologia religiei: investigatia lui Roy
Wallis referitoare la miscarea cunoscuta sub numele de scientologie.

Roy Wallis si scientologia

Î1,1temeietorul scientologiei, L. Ron Hubbard, a formulat doctrine religioase,
care au format fundamentul unei biserici. Conform scientologiei, toti suntem fiinte
spirituale - thetani - dar am neglijat natura noastra spirituala. Ne putem recapata
puterile supranaturale uitate, printr-un antrenament care ne face constienti de
adevaratele noastre capacitati spirituale. Wallis a fost atras de aceasta cercetare
datorita naturii "exotice" a scientologiei. Miscarea a fost extrem de controversata,
dar a avut multi sustinatori ..Din ce motiva devenit atât de importanta tocmai
aceasta una dintre numeroasele miscari religioase nou aparute?

Initierea cercetarii a prezentat probleme. Wallis era constient ca existau sanse
ca liderii miscarii sa refuze sa coopereze în cadml cercetarii sociologice, datorita
faptului ca fusesera deja investigati de diferite agentii guvemamentale. În timp ce
citea despre istoria miscarii, el a descoperit o carte scrisa de catre unul dintre fostii
ei membri. L-a contactat pe autor si în cele din unna a fost pus în legatura cu mai
multe cunostinte ale acestuia, care nu mai aveau aproape nicio legatura cu
scientologia. Multi dintre ei au fost de acord sa fie intervievati. Ei i-au oferit lui
Wallis o serie de documente si publicatii, inclusiv lista de corespondenta a unei
organizatii scientologice. Wallis a redactat si trimis un chestionar al unui esantion din
numele aflate pe lista. Dar aceasta s-a dovedit a fi depasita, caci multi dintre cei
care alcatuisera esantionul se mutasera de la adresele respective; altii fusesera pusi
pe lista doar datorita faptului ca îsi cumparasera o singura carte de scientologie, dar
nu aveau legaturi reale cu miscarea.

Ancheta s-a dovedit astfel de o valoare limitata, ca model a scientologilor în
general. Totusi, ea îi oferea lui Wallis noi contacte. Unii dintre cei care au raspuns la
chestionar s-au declarat de acord sa fie intervievati. Ca urmare, Wallis a calatorit în

Marea Britanie si Statele Unite, efectuând interviuri si adunând între timp si mai
multe informatii ~ocumentare. El a început cu un set fix de întrebari, dar a socotit
mai profitabil sa adopte un stil mai flexibil, permitându-le celor care raspundeau sa
vorbeasca în voie, despre probleme pe care le considerau importante. Unii dintre
acestia acceptau sa fie înregistrati pe banda magnetica, altii nu.
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În scurta vreme, Wallis a dedus ca trebuia sa înteleaga mai multe lucruri despre
doctrinele speciale ale scientologiei, asadar s-a înscris la un curs introductiv de
"comunicatii", predat de un grup de scientologi. În acest fel, el a început observarea
prin participare, dar nu si-a dezvaluit identitatea de cercetator. În timp ce se afla în
incinta scietologica pe durata cursului, Wallis· si-a dat seama ca era greu sa joace
rolul de observator, participant ascuns. Conversatia cu ceilalti membri soli cita o
dovada a aderarii la ideile pe care nu le împa11asea. Exprimarea dezacordului fata
de aceste opinii a dus la dificultati atât de mari, încât a devenit clar ca nu mai putea
sa nu-si declare în public acordul fata de principiile majore ale scientologiei, lucru pe
care nu dorea sa-I faca. Prin unnare, a renuntat fara zarva, netenninându-si cursul.

Ulterior, Wallis a scris conducatorilor miscarii, explicându-le ca era un sociolog
angajat în cercetarea scietologiei. Subliniind ca miscarea a fost extrem de atacata,
el a sugerat ca studiul sau va oferi o viziune mai echilibrata. Ulterior, a vizitat cartierul
general al sectei din Marea Britanie si a vorbit cu unul dintre functionarii de acolo.
Aceasta persoana era preocupata de faptul ca el renuntase la cursul de comunicatii;
de asemenea, stia despre chestionarele trimise celor de pe lista de scientologi. Cu
toate acestea, i-a acordat lui Wallis permisiunea de a vorbi cu unii dintre membrii
corpului didactic si dintre cursanti si i-a oferit adresele unor persoane, pe care le
putea contacta în Statele Unite. În cele din urma, Wallis a reusit sa strânga suficient
material, pentru a-si completa lucrarea (vezi Wallis, 1976, 1987). El a conc1uzionat
ca scientologia îsi motiveaza atractia exercitata nu atât prin ideile pe care le sustine,
cât prin încercari energice de a atrage noi membri si prin presiunile pe care le.
exercita în vederea conformismului, la care îi supune pe cei intrati în rândurile ei.

Probleme etice ale cercetarii: reactia celor care raspund la chestionar

Toate cercetarile care se preocupa de fiintele umane pot comporta dileme etice.
Wallis nu a fost în totalitate corect, fata de cei al caror comp0l1ament l-a studiat,
pentru ca nu si-a dezvaluit adevarata identitate de sociolog, atunci când s-a înscris la
cursul de scientologie. El a încercat sa evite orice legaturi directe, dar nu a facut
cunoscut adevaratul motiv al participarii sale. A fost acest comportament moral?
Raspunsul este ca, în ansamblu, probabil ca a fost. Daca Wallis ar fi fost complet
sincer în fiecare etapa, e posibil ca cercetarea sa nu fi mers atât de departe si s-ar
putea sustine ca este în interesul societatii sa cunoasca ce anume se petrece în interiorul

acestor tipuri de organizatii. Din aceasta cauza, am putea c0n.siderajustificata strategia sa.

Probleme lapublicare: experienta lui Wallis

Potentialele consecinte ale publicarii descoperirilor, facute prin cercetare, conduc
deseori la probleme etice. Înainte de a-si publica lucrarea, W<illis si-a trimis
manuscrisul la cartierul general scientologic. Cu toate ca a facut modificari pentru a .
raspunde unor obiectii ale lor, scientologii au trimis manuscrisul unui avocat specializat
în procese de calomnie. La sfatul sau, au fost efectuate si alte eliminari. Un sociolog,
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care era în acelasi timp si scientolog practicant, a pregatit un comentariu pe marginea
acestei carti; care în cele din urma a fost incorporat sub forma de apendice în
lucrarea publicata. Scientologii au publicat, de asemenea, într-unul din periodicele

lor, un articol care analiza cercetarea lui Wallis. În dezbaterea lor, ei au citat Comitetul
de Cercetare a Vietii Private si a Comportamentului, înfiintat de catre Oficiul pentru
Stiinta si Tehnologie al presedintelui SUA, care subliniase ca "cercetatorii angajati în
activitatireferitoare la subiecti umani ar trebui sa obtina un consimtamânt în cunostinta
de cauza". Scientologii au subliniat ca nu fusese obtinut consimtamântul în cunostinta
de cauza, adaugând ca lucrarea publicata a lui WaIlis se întemeia pe informatiile
obtinute de la un cerc restrâns de oameni, în majoritate ostil Bisericii Scientologice.

WaUis se confrunta cu un gmp puternic si distinct, care avea posibilitatea de a-I
convinge sa-si modifice versiunile initiale ale rapoartelor sale de cercetare. Alti

indivizi sau gmpmi studiate de catre sociologi nu au o influenta asemanatoare. Atunci
când studiaza oameni vulnerabili sau relativ lipsiti de putere, cum sunt pacientii din
spitalele psihiatrice sau detinutii, cercetatoml are obligatia expresa de a studia
implicatiile etice ale cercetarii sale. Caci, capacitatea unor astfel de oameni de a
raspunde într-o maniera directa are sansa· sa fie limitata.

Exista posibilitatea ca subiectii unui studiu sa considere rezultatele publicate ale
acestuia ca fiind ofensatoare, fie datorita faptul~lica sunt pusi într-o lumina nefavorabila
reactia scietologilor - fie pentm ca atitudinile si compOliamentul pe care ar prefera sa
le tina secrete sunt facute publice. În majoritatea instantelor de viata sociala, oamenii
se implica în practici pe care nu ar dori sa faca cunoscute, public. Unele persoane,
care lucreaza în fabrici sau birouri, fura cu regularitate materiale; infirmierii îi înfasoara
pe pacientii suferind de boli în stadiul final în învelitori de plastic mortuare, înainte de a
muri, si nu se mai îngrijesc de ei asa cum cere deontologia; gardienii din închisori pot
accepta mita din part~ detinutilor si considera anumiti puscariasi drept "persoane de
încredere", permitându-le sa efectueze sarcini de care ar fi trebuit sa se ocupe ei
însisi.

INFLUENTA SOCIOLOGIEI

Cercetarea sociologica rareori prezinta interes doar pentru comunitatea intelectuala
a sociologilor. Rezultatele sale sunt adesea larg raspândi te. Asa s-a întâmplat cu lucrarea
lui Wallis, care i-a preocupat atât de mult pe scientologl. Trebuie subliniat ca sociologia nu
reprezinta doar studiul societatilor modeme; ea reprezinta un element semnificativ în
continuarea existentei acelor societati. Sa luam ca exemplu transfoffilarile care au loc
si care afecteaza casatoria, sexualitatea si mmilia. Putini sunt aceia care, traind într-o
societate modema, nu poseda cunostinte despre aceste transformari, ca rezultat al filtrarii
cercetarii sociologice. Gândirea si comportamentul nostru sunt afectate de cunoasterea
sociologica în moduri complexe si deseOli subtile, remodelând în acest fel însusi câmpul
investigatiei sociologi ce. O modalitate de a deSClieacest fenomen, folosind conceptele
tehnice ale sociologiei, este aceea de a afiffila ca sociologi a se afla într-o relatie reflexiva
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cu fiintele umane, al caror comportament este studiat. "Reflexiv" - descrie alternanta
dintre cercetarea sociologica si comportamentul uman. Nu ar trebui sa fim surprinsi ca
descoperirile sociologice se coreleaza deseori în mod strâns cu convingerile de bun-simt.
Motivul nu este pur si simplu acela ca sociologia aduce descoperiri pe care le
cunoaste deja; cercetarea sociologica influenteaza continuu ceea ce este cu
adevarat cunoasterea noastra elementara despre societate.

APENDICE 1: TERMENI STATISTICI

Cercetarea în domeniul sociologiei întrebuinteaza deseori, în analiza descoperirilor,
tehnicile statistice. Unele sunt extrem de sofisticate si de complexe, dar cele folosite
cyl mai frecvent sunt deseori usor de înteles. Cele mai comune sunt masurile de
tendinta centrala (modalitati de calculare a mediilor) si coeficientii de corelatie
(gradul în care o variabila se relationeaza continuu la alta).

Exista trei metode de calculare a mediilor, fiecare având anumite avantaje dar
si neajunsuri. Sa luam ca exemplu averea personala (incluzând toate bunurile 
precum case, masini, conturi în banca si investitii) detinuta de 13 indivizi. Sa
presupunem ca cei 13 detin urmatoarele sume:

1. 000 (zero)&
2. 5.000&
3. 10.000&

·4. 20.000&
5. 40.000&
6. 40.000&
7. 40.000 &

8.80.000&
9. 100.000&
10.150.000&
Il. 200.000 &
12.400.000&
13. 10.000.000 L

Media se calculeaza prin adunarea averilor personale ale celor 13 persoane si
împartirea rezultatului la 13. Totalul este de 11.085.000 &;împartind la 13, avem o
medie de 852.692,31 &. Aceasta medie reprezinta deseori un calcul util, pentru ca
este bazat pe întreaga gama de date oferite. Totusi, ea poate induce în eroare, acolo
unde unul sau mai multe cazuri sunt extrem de diferite de majoritatea. În exemplul
de mai sus, media nu reprezinta o masura adecvata a tendintei centrale, datorita
faptului ca prezenta unei cifre foarte mari, de 10.000.000 &, le distorsioneaza pe
toate celelalte. Cineva ar putea crede ca majoritatea oamenilor detin averi mai mari
decât în realitate.

În astfel de împrejurari poffi întrebuintate una sau doua masuri diferite. Modulul
reprezinta cifra care apare .cel mai frecvent într-un anumit set de date. În exemplul
nostru, el este de 40.000 &.Problema modulului este aceea ca nu ia în consideratie
distributia goala a datelor, adica gama de cifre existente. Cifra cea mai des
recurenta într-un set de cifre nu este în mod necesar reprezentativa, pentru distributia
lor în ansamblu, astfel încât nu poate constitui o medie utila. În acest caz, 40.000 &
este prea aproape de limita de jos a cifrelor.
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Cea de-a treia masura este mediana, care reprezinta modulul oricarui set de
cifre dat; în cazul nostru, aceasta ar fi cea de-a saptea cifra, 40.000 &. Exemplul nostru
are un numar impar de cifre, 13. Daca ar fi fost un numar par - de exemplu 12 
mediana ar fi fost calculata prin selectarea mediei celor doua cifre de mijloc, 6 si 7. Ca
si modulul, mediana nu ofera o idee despre sirul real de date masurate.

Uneori un cercetator va folosi mai multe modalitati de masurare a tendintei
centrale, pentru a evita sa dea o reprezentare înselatoare a mediei. Cel mai ade'sea,
el va calcula deviatiG standard pentru datele în chestiune. Aceasta reprezinta o
modalitate de a caIeula gradul de raspândire sau sirul unui set de cifre, care în
acest caz se întinde de la zero la 10,000.000 5:.

Coeficientii de corelatie ofera o modalitate utila de exprimare a gradului în
care sunt strâns legate doua (sau mai multe) variabile. Acolo unde doua variabile se
coreleaza complet, putem vorbi despre o corelare pozitiva perfecta, exprimata sub
forma 1,0. Acolo unde între doua variabile nu exista nici o legatura-nu au nici un fel
de legatura contabila - coeficientul este zeto. O corelatie perfect negativa - exprimata
sub forma -1,0 - exista, atunci când doua variabile se afla într-o relatie complet
inversa una fata de cealalta. Corelatiile sociale nu se regasesc niciodata în stiintele
sale. Corelatiile de ordinul 0,6 sau mai mari, indiferent daca sunt pozitive sau nega
tive, sunt de obicei considerate ca indicând un grad puternic de legatura, între
variabilele care sunt analizate. Corelatii pozitive la acest nivel ar putea fi gasite, de
exemplu, între mediul de clasa sociala si comportamentul de vot.

APENDICE 2: CITIREA UNUI TABEL

Atunci când cititi literatura sociologica, întâlniti deseori tabele. Câteodata acestea
par complexe, dar sunt usor de descifrat, daca respectati câteva etape de baza,
însiruite dedesubt; prin practica, vor deveni automate. Renuntati la tentatia de a
omite tabelele; ele contin informatie într-o forma concentrata, care poate fi citita
mai rapid decât ar fi posibil daca acelasi material ar fi exprimat în cuvinte. Devenind
abili în interpretarea tabelelor, veti avea totodata posibilitatea de a controla în ce

masura c.onc1uziile la care ajunge un autor sunt justificate.

1. Cititi tabelul în întregime. Tabelele au frecvent titluri destul de lungi, care
reprezinta o încercare a cercetatorului de a enunta cu precizie natura informatiei
transmise. Titlul tabelului de esantioane ofera în primul rând subiectul datelor, în
al doilea rând faptul ca, tabelul ofera material pentru comparatie, iar în al treilea
rând, datele sunt reprezentative doar pentru un numar limitat de tari.

2. Cautati comentariile explicative sau notele despre date. O nota înjosul tabelului
de esantionare, legata de titlul coloanei principale, indica faptul ca datele includ
toate masinile înregistrate. Acest lucru este important, pentru ca, în anumite
tari, procentul de vehicule înregistrate în mod corect poate fi mai mic decât în
altele. Notele p,ot spune în ce mod a fost colectat materialul sau din ce motiv
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a Include toate masinile înregistrate
b Germania în întregul ei, în 1993

Surse: International Road Federation, United Nations Annual Bulletin of Transport Statistics, raportat

în Social Trends (Londra, HMSO, 1987), p. 68; Statistical Oftice of the European Community,

Basic Statistics of the Community, Luxemburg; European Union, 1991); datele pentru 1993 si
ulterior din The Economist, Pocket World in Figures, 1996.

Chile

Irlanda

Franta

Grecia

Italia

Japonia

Suedia

Marea Britanie
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acesta este înfatisat într-o anumita maniera. Daca datele nu au fost strânse de
catre cerce,tator, ci se bazeaza pe descoperiri facute publice în alte surse, va fi
inclusa o sursa. Câteodata sursa va ofera imaginea despre c~ta încredere se
poate avea în infonnatii si arata unde se pot gasi datele originale. În tabelul

. noastru, nota despre sursa explica clar faptul ca datele au fost luate din mai
multe surse.

3. Cititi de-a lungul partii de sus, de la stânga tabelului (câteodata tabelele sunt
aranjate cu "rubrici" în partea de jos, nu în partea de sus). Ele va vor spune ce
tip de informatie este continuta în fiecare coloana si sir. Când cititi tabelul,
retineti fiecare set de rubrici în timp ce priviti cifrele. În exemplul nostru, rubricile
din stânga va ofera numele tarilor despre care e vorba, în timp ce cele de sus se
refera la nivelurile de posesie de autovehicule si la anii pentru care sunt date.

4. Identificati unitatile folosite; cifrele din corpul tabelului pot reprezenta cazuri,
procente, medii sau alte masuri. Uneori poate fi util sa convertiti cifrele Într-o
forma care va e mai folositoare: de exemplu, daca nu sunt oferite procentajele,
merita sa le calculati.

5. Luati în consideratie concluziile la care s-ar putea ajunge din informatiile din
tabele. Majoritatea tabelelor sunt discutate de catre autor si trebuie sa retinem

. ceea ce vrea sa spuna. Dar ar trebui sa va gânditi ce alte aspecte sau întrebari
ar putea fi sugerate de aceste date.

APENDICE 3: CUM SE FOLOSESC BIBLIOTECILE

Bibliotecile, în special cele mari, pot insufla teama. Multe persoane se simt
neajutorate cu sursele, aparent multiple, pe care le contin bibliotecile. De aceea, s-ar
putea ca aceste persoane sa foloseasca în cele din urma doar un mic procent din
ceea ce au ele de oferit, în detrimentul muncii ,Jor de cercetare. Este o buna idee sa
cunoasteti de la început gama de resurse pe care o contin bibliotecile. Daca faceti
acest lucru, într-o faza incipienta, sentimentul ca sunteti "pierdut" va disparea!

Toate informatiile disponibile din biblioteca sunt îmnagazinate si catalogateîntr-o
maniera sistematica, pentru a facilita gasirea volumelor. Majoritatea bibliotecilor
mai mici opereaza cu rafturi deschise '- cartile pot fi inspectate pe rafturi, iar
cititorul poate selecta direct volumul dorit. Cele mai multe biblioteci mari au însa
doar un procent din cartile lor pe rafturi deschise, depozitându-Ie pe cele mai multe
în subsoluri, unde e nevoie de mai putin spatiu pentru a le pastra. În aceste biblioteci,
oricine doreste sa foloseasca sau sa împrumute o carte trebuie sa o solicite sau sa
comp1eteze o fisa de împrumut. Un.ele bibliloteci detin o carti în fiecare domeniu.

Daca va intereseaza o anumita carte, veti avea posibilitatea sa o cautati, În
index sau catalog, la autor sau la titlu. Acest catalog poate fi o lista computerizata,
sertare întregi de fise de carti sau un microfilm - ori toate trei! În momentul în care
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aflati numarul de catalog al volumului, fie îl puteti cere personalului bibliotecii,
mentionând acest numar, fie îl puteti cauta chiar voi pe rafturile deschise, care sunt
întotdeauna aranjate dupa numarul de catalog. Toate - sau aproape toate -cartile
de sociologie se vor afla într-o singura zona. Orice biblioteca pune la dispozitie
materialul necesar în explicarea modului în care functioneaza sistemul de catalogare.

Gasirea unor carti despre un anumit subiect atunci când nu stiti nici un nume
sau titlu, implica folosirea unui index tematic (si acesta poate fi computerizat sau sub
forma de fise). Un index tematic contine cartile în ordinea subiectelor --:cum ar fi
"clasa", "birocratie" etc.

Azi, multe dintre bibliotecile mari au sisteme de cautare computerizate, care
sunt foarte usor de operat si în mod nOlmal sunt la dispozitia tuturor cititorilor bibliotecii.
Trebuie sa stabiliti domeniul sau domeniile din care aveti nevoie de informatie
bibliografica, iar computerul va afisa o lista de titluri relevante în acest sens.

Majoritatea bibliotecilor ofera servicii relativ asemanatoare, dar unele au propriile
lor modalitati de operare si exista variatii în catalogarea sistemelor. Nu trebuie sa va
temeti sa solicitati ajutorul bibliotecarului sau asistentilor, daca exista vreun aspect al
procedurii de biblioteca ce va nedumereste sau în privinta caruia aveti nevoie de
lamuriri. Nu trebuie sa va faceti griji ca-i deranjati; bibliotecarii sunt profesionisti cu
experienta, angajati sa ia masuri pentru ca resursele bibliotecii sa fie disponibile
tuturor celor care vor sa le foloseasca. De obicei, ei au cunostinte extrem de vaste,
în privinta materialelor pe care le contine biblioteca si sunt binevoitori sa ofere lamuriri
atunci când le sunt cerute.

Surse de informatie generala în sociologie

Daca începeti studierea unei anumite problematici din sociologie si doriti sa
gasiti informatii generale despre ea, exista mai multe surse utile. Sunt disponibile
mai multe dictionare de sociologie. Ele ofera atât scurte discutii despre conceptiile
impOltante referitoare la subiect, cât si relatari despre ideile unora dintre autorii cu
cele mai importante contributii la aceasta disciplina. Enciclopediile importante
cum ar fi Encyclopaedia Britannica - contin multe articole relev an te pentru
problematica sociologiei. Articolele din dictionare si enciclopedii practic ofera per
manent bibliografii de carti sau articole - sub forma de ghid pentru lecturi
suplimentare.

Exista diferite modalitati în care pot fi gasite cartile si articolele, relevante pentru
o anumita problema sau aspect. International Bibliography of the Social Sciences,
publicata anual de UNESCO, ofera o lista cuprinzatoare de lucrari care au aparut
pe parcursul anului, asupra diferitelor subiecte din domeniul stiintelor sociale. Astfel,
de exemplu, puteti cauta la rubrica "sociologia educatiei" si veti gasi o serie de
materiale actuale, în acest domeniu. O sursa la fel de folositoare o reprezinta Socio
logical Abstracts, care nu numai ca însiruie cartile si articolele din diferite domenii
ale sociologiei, ci si ofera o scurta descriere a continutului fiecaruia.

597



Revistele sociologice

Este indicat sa va familiarizati cu principalele reviste de sociologie. Revistele
apar de obicei de trei sau patru ori pe an. Informatiile si dezbaterile continute sunt
deseori mai actuale decât cele din carti, care necesita o perioada mai lunga pentru a
fi scrise si publicate. Articolele din reviste sunt uneori de stricta specialitate, iar o
persoana nefamiliarizata cu sociologia e posibil sa nu le considere usor de înteles la
început. Dar toate revistele recunoscute publica cu regularitate articole de interes
general, accesibile si celor care au doar cunostinte limitate despre subiect.

Dintre cele mai importante reviste amintim: Sociology (revista oficiala a British
Sociological Association), British Journal of Sociology, Sociological Review si
American Journal of Sociology.

Cercetarea În vederea Întocmirii unor dizertatii sau pentru perioade
de timp mai lungi

În anumite ocazii e posibil sa doriti sa folositi biblioteca în vederea efectuarii
unui anumit proiect de cercetare sau poate în cursul redactarii unei dizertatii. O
astfel de sarcina ar putea sa implice efectuarea unei cercetari mai "în profunzime"
a surselor relevante, decât este necesar pentru un studiu obisnuit.

D?lca aveti nevoie de informatii statistice referitoare la Marea Britanie, un bun
punct de ple"care l-ar constitui Social Trends, o carte publicata anual de catre guvern
(HMSO). Social Trends contine informatii statistice selectate, referitoare la
numeroase aspecte ale vietii sociale britanice. Informatii suplimentare sunt continute
în General Household Survey, iar informatii statistice mai detaliate se gasesc în
Annual Abstract ofStatistics, ambele fiind publicatii guvernamentale.

Articolele din ziar ofera o sursa de informatii valabile pentru cercetatorul sociolog.
Unele ziare sunt ceea ce se numeste câteodata "reviste de consemnare". Cu alte
cuvinte, ele nu contin doar relatari despre stiri, ci si sectiuni de consemnare a unor
discursuri parlamentare, rapoarte guvemamentale si alte surse oficiale. The Times,
Guardian si Independentreprezinta cele mai importante exemple din Marea Britanie,

fiecare având un indice de subiecte si de nume care apar în paginile lor.

Privind catre viitor

Din momentul când începeti sa folositi cu regularitate o biblioteca, sunt sanse sa
descoperiti ca e un lucru obisnuit sa te simti coplesit de numarul de lucrari disponibile,
într-un anUmitdomeniu decât sa întâmpini dificultati în gasirea unei literaturi relevante.
Desigur, o modalitate de a trata aceasta problema este aceea de a va întemeia
selectia de carti sau articole pe bibliografiile oferitede conferentiari îndrumatori.

Atunci când atari liste nu sunt disponibile sau când vreti sa cautati în continuare,
cea mai buna procedura de urmat este aceea de a defini informatiile de care aveti
nevoie cât se poate de precis. Acest lucru va va da posibilitatea de a reduce anvergura
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alegerii la limite fezabile. Daca biblioteca pe care o frecventati este unacu rafturi
deschise, merita ca, înainte de a alege cartile, pe care hotarâti sa le studiati, sa
cautati printre mai multe carti si articole potential relevante. Daca exista o carte în
care aveti încredere, puteti sa va ghidati dupa bibliografia ei. Atunci când luati
hotarârea, pe lânga consideratiile în legatura cu subiectul, gânditi-va în ce perioada
a fost scrisa cartea. În sociologie, ca si în celelalte stiinte sociale, au loc constant noi
descoperiri si este clar ca lucrarile mai vechi nu le contin.

o Orice cercetare începe cu o problema de cercetare care îl nedumereste sau îl
intriga pe investigator. Problemele de cercetare pot fi sugerate de lipsurile din
literatura existenta, de dezbateri teoretice sau de aspecte practice din lumea
sociala. În dezvoltarea strategiilor de cercetare pot fi distinse mai multe trepte
clare în realizarea strategiilor de cercetare - cu toate ca în cadrul cercetarii
efective acestea sunt rareori respectate.

f) Cercetarea sociologica solida implica folosirea unei abordari sigure în vederea
analizarii unui anumit fenomen social. Metodele de cercetare vizeaza modul în

care este efectuata cercetarea. În munca de teren sau de observare prin
participare, cercetatorul petrece perioade îndelungate de timp cu grupul sau
comunitatea studiata. O a doua metoda: cercetarea prin ancheta sociologica,
implica trimiterea sau distribuirea de chestionare unor grupuri de esantioane din
cadrul populatiilor mai numeroase. Alte metode includ experimentele, folosirea
istoriilor de viata si a jurnalelor personale, cât si cercetarea documentara.

@) Fiecare dintre diferitele metode de cercetare are neajunsurile sale. Din acest
motiv, cercetatorii vor combina deseori, în cadrul muncii lor, doua sau mai multe

metode, fiecare fiind folosita pentru a controla sau suplimenta materialul obtinut
prin celelalte. Cele mai bune exemple de munca sociologica combina perspectiva
istorica cu cea comparativa.

e Cercetarea sociologica îl pune deseori pe investigator în fata unor dileme etice.
Acestea se pot ivi fie acolo unde subiectii cercetarii sunt supusi unor tehnici ce
au în vedere înselarea de catre cercetat()r, fie atunci când publicarea
descoperirilor cercetarii ar putea avea influente daunatoare asupra sentimentelor
sau vietii celor studiati. La aceste probleme nu exista o solutie satisfacatoare pe
de-a-ntregul, dar toti cercetatorii trebuie sa fie atenti la dilemele care apar.

43 În analiza cercetarii, care produce date cantitative, sunt utilizate diverse tehnici
statistice. Cele mai importante sunt masurile de tendinta centrala si coeficientii
de corelare. Masurile de tendinta centrala reprezinta moduri de calculare a
mediilor dintr-un set dat de cifre; coeficientii de corelare masoara gradul în
care o variabila se raporteaza în mod constant la alta.
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Margaret Fonow si Judith A. Cook,
Beyond Methodology: Feminist
Scholarshipas Lived Research
(Bloomington, Indiana University Press,
1991). O colectie de eseuri care
examineaza implicatiile feminismului
pentru metodele de cercetare din
stiintele sociale.
Lee Harvey, Morag MacDonald si Anne
Devany, Doing Sociology (Londra,
Macmillan, 1992). O abordare bazata
pe proiect, a metodologiei scrise pentru
cei care se initiaza în studiul sociologiei.
Catherine Marsh, Exploring Data
(Cambridge, Polity Press, 1988). O in-

troducere în analiza datelor, concentrata

asupra studiului problemelor reale ale
ilustrarii reale ale ilustrarii tehnicilor
statistice.

KenPlummer, Documents of Life
(Londra, Routledge, 1990). O intro
ducere în studiul calitativ al stiintelor
sociale.

Lynne Williams si Audrey Dunsmuir,
How to do Social Research (Londra,
Harper Collins, 1990). O introducere cu
orientare practica în cercetarea sociala
referitoare la cele mai multe aspecte ale
metodelor cercetarii fundamentale în

sociologie.
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21. TEORIA SOCIOLOGICA

CONCEPTE DE BAZA

ABORDARI TEORETICE

Functionalismule Structura1ismul

• Interactionismulsimbolice Marxismul

DILEME TEORETICE

Dilema I: Structura si actiune
• Dilema II: Consens si conflict

• Dilema III: Problema genului
• Dilema IV: Modelarea lumii modeme

TEORII

Exemplu: etica protestanta

GÂNDIREA TEORETICA ÎN
SOCIOLOGIE

REZUMAT

LECTURI SUPLIMENTARE

TERMENI IMPORTANTI
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În acest capitol vom analiza evolutia abordarilor teoretice principale din sociologie,
identificând dilemele pe care acestea le evidentiaza. Vom lua în consideratie de
asemenea, câteva dintre cele mai importante transformari teoretice din prezent.

ABORDARI TEORETICE

Originile sociologiei - aflate în lucrarile lui Marx, Durkheim si Weber - au fost
cu precadere europene. Dar în secolul nostru, acest domeniu s-a dezvoltat ferm în
lumea întreaga, iar unele dintre cele mai importante evolutii s-au petrecut în Statele
Unite. Opera lui George Herbert Mead (1863-1931), filosof carea predat la
Universitatea din Chicago, a avut o influenta marcanta asupra dezvoltarii teoriei
sociologice. Mead a subliniat locul central pe care îl ocupa limbajul si simbolurile în
ansamblu, în viata sociala umana. Punctul de vedere dezvoltat de el ulterior a fost
numit interactionismul simbolic. Mead a acordat mai multa atentie analizarii
proceselor sociale la scara redusa, decât studiului societatilor în general. Desi
începuturile lui se situeaza cu mult timp în urma, interactionismul simbolic a capatat
o larga influenta însa mult mai târziu. De aceea, vom discuta despre acesta abia
dupa abordarea functionalismului si structuralismului.

Talcott Parsons (1902/1979) - teoreticianul sociolog american cel mai de vaza
din perioada postbelica. A fost un autor prolific, care a scris lucrari despre numeroase
domenii, atât empirice cât si teoretice ale sociologiei. Si~aadus contributii substantiale
la studierea familiei, a birocratiei, a profesiilor si a stiintelor politice, printre altele. A
fost unul dintre autorii de baza care au contribuit la dezvoltarea functionarismului
abordare teoretica dezvoltata initial de catre Durkheim si Comte. Din punct de vedere
al functionalistilor, în studierea oricarei societati date ar trebui sa ne preocupam de
modul în care diferitele ei "parti" sau institutii se asociaza pentru a asigura continuitatea
în timp a societatii respective.

Gânditorii europeni continuau sa opineze în evolutiile de ultima ora ale teoriei
sociologice. O abordare deosebit de remarcanta a fost structuralismul, care leaga
analiza sociologica îndeaproape de studiul limbajului. Gândirea structuralista a fost
aplicata mai întâi în lingvistica, apoi a fost importata în stiintele sociale de catre
antropologul Claude Levy-Strauss (1908). Însa originile ei pot fi depistate în treclit,
pâna la Durkheim si Marx.

Gândirea lui Marx a continuat sa fie dezbatuta si dezvoltata timp de mai bine de
un secol dupa moartea sa. Lucrarile continuatorilor lui Marx sunt etichetate ca fiind
marxiste.
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Functionalismul

Gândirea functionalista, asa cum s-a aratat, a fost initiata de catre Durkheim,
care considera analiza functionala drept o componenta cheie în formularea sa
referitoare la sarcinile teoretizarii sociologice si ale cercetarii. Dezvoltarea
functionalismului în forma lui actuala a fost totusi puternic influentata de lucrarile
antropologie. Pâna la începutul acestui secol (XX - n.ed.), antropologia se baza mai
cu seama pe rapoarte si documente facute de administratorii coloniilor, misionari si
calatori. De aceea, antropologia secolului al XIX-lea era mai curând speculativa si
insuficient documentata. Autorii alcatuiau carti în care erau colectate exemple din
toata lumea, fara sa aiba în vedere autenticitatea sau alcatuiau contextul cultural
particular din care proveneau. De exemplu, religia era analizata prin compararea a
numeroase exemple de credinte si practici, extrase din cele mai diverse culturi.

Antropologia moderna dateaza din vremea când cercetatorii au început sa devina
nemultumiti de aceasta abordare si sa acorde spatiu de studiu mai mare diferitelor
culturi din lumea întreaga. Doi dintre întemeietorii domeniului antropologiei au fost un
autor britanic (puternic influentat de Durkheim - A. R. Radcliffe-Brown (1881-1995)

si Bronislaw Malinowski (1884-1942), de origine poloneza care si-a realizat o mare
parte din cariera în Anglia. Malinowski a produs unele dintre cele maiapreciate
studii antropologice existente, ca rezultat al petrecerii unei perioade îndelungate în
Insulele Trobriand din Pacific. Radcliffe-Brown a studiat bastinasii din Insulele
Andaman, dintr-un arhipelag în apropierea coastelor statului Burma.

Radcliffe-Brown si Malinowski afirma ca trebuie sa studiem o societate sau o
cultura în întregul ei, daca dorim sa-i întelegem institutiile principale si sa putem
explica de ce membrii ei se comporta asa cum o fac. Putem analiza credintele
religioase si obiceiurile unei societati, de exemplu, doar daca aratam modul în care
acestea se relationeaza cu alte institutii din cadrul ei, deoarece diferitele parti ale
unei societati se dezvolta în strânsa relatie unele cu celelalte.

A studiafimctionarea unei anumite practici sociale sau institutii înseamna a analiza
contributia pe care acea anumita practica sau institutie o aduce la continuitatea societatii
în ansamblul ei. Cel mai bun mod pentru a întelege aceasta este analogia cu corpul
uman - o comparatie folosita de Comte, Durkheim si multi functionalisti ulteriori.
Pentru a studia un organ intern cum ar fi inima, este necesar sa aratam legaturile ei cu
alte parti ale corpului. Pompând sânge în corp, inimajoaca un rol vital în continuarea
existentei organismului. În mod similar, analizarea unui element social necesita indicarea
rolului pe care îl joaca, în desfasurarea existentei respectivei societati. De exemplu,
dupa parerea lui Durkheim, religia reafirma aderenta unui popor la valorile ei sociale
fundamentale, contribuind astfel la mentinerea coeziunii sociale.

Versiunea lui Merton asuprafunctionalismului

Functionalismul "a revenit" în sociologie prin intermediul lucrarilor lui Talcott
Parsons (1952, 1966) si Robert K. Merton, fiecare dintre ei considerând analiza
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functionalista ca fiiIid cheia dezvoltarii teoriei si cercetarii sociologice. Versiunea
functionalismului ce apartine lui Merton a capatat o influenta deosebita, ducând la
focalizarea muncii unei întregi generatii de sociologi americani în mod special, dar
fiind folosita, pe scara larga si în alte locuri. Merton a propus o prezentare mult mai
elaborata a analizei functionale decât oferi sera Radcliff-Brown sau Malinowski.
Totodata, el a readaptat-o la studiul societatilor industrializate, care difera sub anumite
aspecte esentiale de culturile mai simple studiate de antropologi.

Merton face distinctia între functiile manifeste si cele latente. Functiile
manifeste sunt cele cunoscute si intentionate de catre participantii la un tip anume
de activitate sociala. Functiile latente sunt consecinte ale acelei activitati, de care
participantii respectivi nu sunt constienti (Merton, 1957). Pentru a ilustra aceasta
distinctie, Merton foloseste exemplul unui dans pentru aducerea ploii, executat de

indienii Hopi din New Mexico. lndienii Hopi cred ca aceasta ceremonie le va aduce
ploaia de care au nevoie culturile lor (functie manifesta). Acesta este motivul pentru

care ei îl organizeaza si participa la el. Dar Merton sustine ca dansul ploii, daca
folosim teoria lui Durkheim asupra religiei, are totodata efectul de a promova coeziunea
acelei societati (functie latenta). O mare parte din explicatia sociologica, dupa Merton,
consta în descoperirea functiilor latente ale activitatilor si institutiilor sociale.

Merton face de asemenea, distinctia între functii si disfunctii. Societatile mici
studiate de catre antropologi, arata el, tind sa fie mai integrate si mai solidare decât
societatile industrializate, de mari dimensiuni, care reprezinta principala preocupare
a sociologiei. Radc1iffe-Brown si Malinowski s-au putut concentra doar asupra
identificarii functiilor, deoarece societatile pe care le-au analizat erau stabile si iute-o
grate. Dar în studierea lumii moderne, trebuie sa luam seama si la tendinta
dezintegratoare. Disfunctiile se refera la acele aspecte ale activitatii sociale, care
tind sa produca schimbari întrucât ameninta coeziunea sociala.

A cerceta aspectele disfunctionale ale comportamentului social înseamna
concentrarea asupra acelor trasaturi ale vietii sociale care constituie de fapt provocari
la adresa ordinii existente. De exemplu, este gresit sa presupunem ca religia este
întotdeauna functionala si ca aceasta contribuie numai la coeziunea sociala. Atunci
când doua grupuri sustin religii diferite sau chiar versiuni diferite ale aceleiasi religii,
rezultatul poate duce la conflicte sociale majore, care sa cauzeze rupturi sociale
extinse. Astfel, adesea au avut loc razboaie între comunitati religioase - cum ar fi
luptele dintre catolici si protestanti - de-a lungul istoriei Europei.

Evolutii recente

O lunga perioada de timp, gândirea functionalista a fost probabil traditia teoretica

predominanta în sociologie, mai ales în Statele Unite. Dar în ultimii ani, popularitatea
a început sa-i scada, pe masura ce granitele ei au devenit tot mai vizibile, desi înca
mai are sustinatori consecventi (Alexander, 1985). Desi aceasta nu se aplica si la
Merton, multi gânditori functionalisti (Talcott Parsons este un asemenea exemplu)
subliniaza constant factorii care duc la coeziune sociala, în dauna celor care produc
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divizare si conflicte. În plus, multor critici li s-a parut ca analiza functionalista confera
societatilor calitati, pe care nu le au. Functionalistii exprima adesea opinia ca societatile
ar avea "nevoi" si "scopuri", chiar daca aceste concepte capata sens doar atunci

. când sunt aplicate indivizilor umani. Sa luam, de exemplu, analiza lui Merton asupra

dansului ploii, la indienii Hopi. Merton scrie ca SI când, daca putem demonstra ca
ceremonialul contribuie la integrarea culturii Hopi, am si demonstrat ca aceasta
exista "cu adevarat" deoarece, în fond, noi stim ca dansul nu aduce ploaia în realitate.
Aceasta nu este adevarat, decât daca ne imaginam ca societatea Hopi "îsi împinge"
oarecum membrii sa actioneze în moduri care- i sunt "necesare" pentru a tine laolalta.
Dar acesta nu poate fi cazul, caci societatile nu sunt dotate cu vointa sau scopuri
proprii; doar indivizii umani le poseda.

Structuralismul

Ca si functionalismul, structuralismul a fost influentat de opera lui Durkheim,
desi cel mai mare imbold al dezvoltarii sale se afla în lingvistica. Lucrarile lingvistului
elvetian Ferdinand de Saussure CI 857-1913) au reprezentat cu siguranta, sursa cea
mai importanta a ideilor structuraliste. Desi, Saussure nu a scris decât despre limbaj,
opiniile lui au fost incorporate ulterior în numeroase discipline, din cadrul stiintelor
sociale, cât si din al celor umaniste.

În lucrarile existente pâna la Saussure, studiul limbajului se preocupa îndeosebi
de urmarirea detaliata a schimbarilor în modul de folosire al cuvintelor.· Dupa parerea
lui Saussure, acest procedeu omitea tocmai trasaturile centrale ale limbajului. Nu
putem sa identificam caracteristicile de baza - structurile -limbajului daca l.uam în
considerare doar cuvintele pe care le folosesc oamenii atunci când vorbesc (Saussure,

1974). Limbajul consta din reguli de gramatica si din întelesuri "ascunse dincolo" de
cuvinte, dar neexprimate de ele. Ca sa luam doar un exemplu simplu: în limba engleza,
adaugam de regula ,~-ed" la sfârsitul unui verb, atunci când dorim sa semnalam ca
ne referim la o actiune din trecut. Aceasta este doar una dintre miile de reguli
gramaticale, pe care fiecare vorbitor le cunoaste si care este folosita pentru a construi
ceea ce exprimam. Dupa Saussure,a analiza structurile lingvistice înseamna a cauta
regulile care stau la baza discursului nostru. Majoritatea acestor reguli ne sunt

cunoscute doar implicit: nu le-am putea descrie cu precizie. De fapt, sarcina lingvisticii
este de a descoperi ceea ce cunoastem implicit, dar numai la nivelul capacitatii de
folosire practica a limbajului.

Limbajul si întelesul

Saussure sustine ca întelesul cuvintelor provine din structurile limbajului, nu din
obiectele la care se refera cuvintele. Ne-am putea imagina în mod naiv, ca întelesul
cuvântului "pom" este acel obiect cu frunze, la care se refera termenul. Dar, dupa
Saussure, nu asa stau lucrurile. Putem deduce aceasta din faptul ca exista o multime
de cuvinte în alcatuirea limbii care nu se refera la ceva anume - cum ar fi: "si",
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"dar", sau "cu toate acestea". În plus, exista cuvinte perfect inteligibile, care se
refera ia obiecte mitologice, neavând un corespondent în realitate - cum ar fi "inorog".
Daca întelesul unui cuvânt nu deriva din obiectul la care se refera, atunci de unde
vine? RaspJlnsul dat de Saussure demonstreaza ca întelesul este creat de
diferentele dintre conceptele înrudi te, pe care le recunosc regulile unei limbi.
Întelesul cuvântului "pom" provine din faptul ca facem deosebirea între "pom" si
"tufis", "arbust" sau "padure" si o seama de alte cuvinte cu întelesuri similare dar
distincte. Sensurile sunt create în interiorul limbajului, nu de catre obiectele la care
ne referim prin intermediul lor.

Structuralismul si semiotica

La aceasta analiza, Saussure adauga importanta observatie ca nu numai sunetele
(vorbirea) pot crea întelesuri. Orice obiecte pe care le deosebim în mod sistematic
pot fi folosite pentru a capata înteles. Un exeIl1plu ar fi semaforul. Folosim contrastul
dintre verde si rosu pentru a semnifica "treci" si "stai" (galben înseamna "pregateste
te sa treci" sau "pregateste-te sa stai"). Observati ca diferenta este aceea care
creeaza întelesul, nu culorile în sine. Nu ar avea nici o importanta daca am folosi
verde pentru "stai'; si rosu pentru "treci" ,câta vreme am fi constanti în recunoasterea
diferentei. Saussure numeste studiul întelesurilor extralingvistice semiologie, dar
termenul folosit în prezent este cel de semiotica.

Se pot face studii semiotice asupra diferitelor aspecte ale culturii umane. Un
asemenea exemplu ar fi îmbracamintea si moda. Ce face ca un stil anume sa fie
modern la un moment dat? Cu siguranta ca nu hainele purtate de fapt, caci fustele
scurte pot fi moderne într-un an si demodate în anul urmator. Ceea ce face ca un
lucru sa fie la moda reprezinta din nou diferenta dintre ceea ce poarta cei care sunt
"la curent" si cei ramasi în urma lor. Un alt exemplu din sfera îmbracamintii este
purtatul hainelor de doliu. În cultura noastra, faptul ca suntem îndoliu este evidentiat
purtând haine negre. În alte culturi, doliul este evidentiat prin purtatul hainelor albe.
Nu culoarea în sine este importanta, ci faptul ca oamenii în doliu se îmbraca într-un
mod diferit de stilul lor normal.

Abordarea structuralista a fost folosita mai pe larg în antropologie decât în sociologie,
în special în Statele Unite. Urmând directia deschisa de Levi-Strauss ~ care a popularizat
termenul de structuralism - analiza structurala a fost folosita în studiul relatiilor de, ,
rudenie, al rrriturilor,al religiilor si în alte domenii. Totusi,multi autori ai teoriei sociologice
au fost influentati de notiuni extrase din structuralism. Desi nu prefera sa fie considerat
structuralist, Michel Foucault, la ale carui scrieri ne-am referit, a folosit mai multe notiuni
de baza din gândirea structuralista. Conceptele structuraliste au fost aplicate la studiul
massmedia (ziare, reviste, televiziune), la ideologie si cultura în general.

Gândirea structuralista prezinta lacune care îi limiteaza posibilitatea de a oferi
sociologiei un cadru teoretic general. Structuralismul s-a nascut din studiullitnbajului
si s-a dovedit a fi mai relevant în analizarea anumitor aspecte ale comportamentului

uman decât în altele. Este folositor în explorarea comunicatiilor si a culturii, dar se
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aplica mai putin unor preocupari practice ale vietii sociale, cum ar fi activitatea
economica sau politica.

Interactionismul simbolic

Interactionismul simbolic pune un accent mai mare pe individul activ, creator,
decât oricare dintre celelalte abordari teoretice. Începând cu Mead, acesta a fost
dezvoltat de multi alti autori, iar în Statele Unite a fost principalul rival al punctului de
vedere functionalist. Ca si în cazul structuralismului, interactionismul simbolic a aparut
dintr-o preocupare legata de limbaj; dar Mead l-a dezvoltat într-o directie diferita.

Simbolurile

Mead sustine ca limbajul ne permite sa devenim fiinte constiente de sine, de
propria noastra individualitate, iar elementul cheie în acest proces îl reprezinta
simbolul. Simbolul reprezinta ceva care semnifica altceva. Continuând exemplul
folosit de catre Saussure, cuvântul "pom" este un simbol prin intermediul caruiane
reprezentam obiectul, pomul. O data ce am dobândit acest concept, sustine Mead,
putem sa ne gândim la un pom, chiar daca nu vedem nici unul. Am învatat sa ne
gândiin la acel obiect în mod simbolic. Gândirea simbolica face ca experientele

noastre sa nu fie limitate la ceea ce vedem, auzim sau simtim în realitate.
Spre deosebire de animalele inferioare, fiintele umane traiesc într-un univers bogat

în simboluri. Aceasta se aplica si propriei noastre constiinte de sine. (Animalele nu au
constiinta de sine, ca oamenii.) Fiecare dintre noi este o fiinta constienta, deoarece
învatam "sa ne percepem" ca si cum am face-o din afara - adica percepându-ne asa
cum ne percep ceilalti. Când un copil începe sa foloseasca "eu" pentru a se referi la
cel pe care (baiat sau fata) ceilalti îl numesc "tu", acesta îsi manifesta începuturile
constiintei de sine.

Practic orice interactiune dintre indivizii umani, considera adeptii interactionismului
simbolic, implica un schimb de simboluri. Când intram în interactiune cu ceilalti,
cautam constant "indicii" despre tipul de comportament cel mai apropiat în acel
context si despre felul cum trebuie sa interpretam intentiile lor. Interactonismul
simbolic ne îndreapta atentia catre amanuntele interactiunii interpersonale, cât si
spre felul în care aceste detalii sunt folosite, pentru a exprima ceea ce vor ceilalti sa

spuna sau sa faca. De exemplu, sa ne închipuim ca un barbat si o femeie îsi dau
întâlnire si ies în oras pentru prima data. Fiecare dintre ei îsi va petrece probabil o
parte din seara studiindu-l pe celalalt si încercând sa-si închipuie cum va evolua
relatia lor, daca poate fi vorba de asa ceva. Nici unul dintre ei nu doreste ca aceasta
sa se vada, desi fiecare realizeaza ce se petrece. Ambii sunt foarte atenti cu propriul
comportament, fiind dornici sa se înfatiseze pe sine într-o lumina favorabila; dar,
stiind acestea, probabil ca fiecare va încerca sa descopere aspecte ale
comportamentului celuilalt, care sa-i releve adevaratele opinii. Un complex si subtil
proces de interpretari simbolice modeleaza interactiunea dintre cei doi.
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Sociologii influentati de interactionismul simbolic se concentreaza de obicei
asupra interactiunii fata-în- fata, în contextul vietii cotidiene. Erving Goffman, a carui
lucrare este discutata în capitolul 4 ("Interactiunea sociala si viata cotidiana"), a
adus contributii deosebit de edificatoare la acest tip de studiu, introducând istetime si
verva în ceea ce la Mead era o abordare oarecum vaga, abstracta. Dupa opinia lui
Goffman si a altora,interactionismul simbolic ofera numeroase perspective asupra
naturii propriilor noastr~ actiuni, în decursul vietii sociale cotidiene. Dar interactionismul
simbolic este susceptibil de a fi criticat pentru faptul ca se concentreaza prea mult
asupra lucrurilor mai putin semnificative. Practicantilor interactionismului simbolic
le-a fost întotdeauna dificil sa se confrunte cu structuri si procese la scara mai mare 
adica fenomenele pe care se axeaza celelalte doua traditii.

Marxismul

Functionarismul, structuralismul si interactionismul simbolic nu sunt singurele
traditii teoretice importante din sociologie, iar aceasta triada nu este singurul mod în
care putem clasifica abordarile teoretice. Un tip influent de abordare, care depaseste
aceasta diviziune este marxismul. Desigur, toti marxiistii îsi regasesc opiniile într
un fel sau altul în lucrarile lui Marx, dar sunt posibile numeroase interpretari ale
ideilor sale principale, iar în zpele noastre exista scoli de gândire marxista, care
adopta pozitii teoretice extrem de diferite.

În general, marxismul poate fi subdivizat de-a lungul unor linii, care corespund
granitelor dintre cele trei traditii teoretice descrise mai sus. Multi dintre marxisti au
adoptat, implicit sau fn mod deschis, o abordare functionalista a materialismului istoric.
Versiunea lor asupra marxismului este foarte diferita, de cea a marxistilor influentati
de structuralism - cel mai cunoscut autor care a dezvoltat un astfel de punct de
vedere fiind francezul Louis Althusser (Althusser, 1969). Ambele tipuri de gândire
marxista difera de cea a marxistilor care au pus accentul pe caracterul activ, crea
tor, al comportamentului uman. Putini autori de acest tip au fost direct influentati de
interactionismul simbolic, dar au adoptat o perspectiva relativ apropiata de acesta.
Un astfel de exemplu este Jiirgen Habermas,a carui lucrare a fost discutata atât în
capitolul 1 cât si în altele din aceasta lucrare (vezi si Habermas, 1987).

În toate versiunile sale, marxismul difera de traditiile nemarxiste ale sociologiei.
Majoritatea autorilor· marxisti concep marxismul ca pe un "pachet" de analize
sociologice si reforme politice. Ei considera ca marxismul genereaza un program de
schimbari politice radicale. În plus, marxistii pun mai mult accent pe diviziunile de
clasa - a conflictului, a puterii si a ideologiei - decât multi sociologi nemarxisti, în
special cei influentati de functionalism. Indicat ar fi sa conside~am marxismul nu ca
pe un tip de abordare în interiorul sociologiei, ci ca pe un set de scrieri care au existat
de-a lungul istoriei sociologiei, suprapunându-se si influentându-se adesea unele pe
altele. Sociologianemarxista si marxismul au existat dintotdeauna într-o relatie de
influenta reciproca si opozitie.
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I
I DILEME TEORETICE.

Cum ar trebui sa evaluam valoarea relativa a acestor patru abordari teoi-etice?
Desi fiecare dintre ele îsi are sustinatorii ei înfocati, în unele privinte sunt evident
complementare. Functionalismul si majoritatea versiunilor marxismului se
concentreaza pe proprietatile la scara mare ale grupurilor sociale sau ale societatilor.
Ele se preocupa în principal de "marile întrebari", cum ar fi: "Ce anume tine o
societate laolalta?" sau "Care sunt principalele conditii în vederea producerii schimbarii
sociale?" Spre deosebire de acestea, interactionismul si111bolicse concentreaza mai
mult asupra contextelor de viata sociala de tip fata-În-fata. Structuralismul difera de
celelalte abordari, prin faptul ca este centrat mai ales pe trasaturile culturale ale
activitatii sociale.

Abordari teoretice si sociologie

De aceea, într-o oarecare masura, în discutarea problemelor sociologice specifice
ne putem folosi în mod selectiv de toate teoriile; dar în anumite privinte este evident
ca se afla total în contrast. Exista mai multe dileme teoretice de baza - puncte de
controversa sau disputa continua - pe care aceste contradictii de opinie le aduc în
atentia noastra, unele dintre ele având legatura cu probleme de mare generalitate,
referitoare la modul cum ar trebui· sa interpretam activitatile Ull1ane si institutiile
sociale. Vom discuta în continuare patru asemenea dileme.

1. Prima dilema se refera la actiunea umana si structura sociala: Problema
este urmatoarea: în ce masura suntem noi factorii umani creatori, care

controleaza activ conditiile propriilor noastre vieti? Sau mare parte din ceea ce
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facem - este rezultatul unor forte generale exterioare controlului nostm? Aceasta
problema i-a divizat dintotdeauna pe sociologi si continua sa o faca si azi.
Interactionismul simbolic subliniaza componentele active, creatoare, ale

comportamen~ului uman. Celelalte trei abordari (cu exceptia unor variante ale
marxismului), accentueaza natura constrângatoare a influentelor sociale asupra
actiunilor noastre.

2. ~ O a doua problema teoretica priveste consensul si conflictul în societate.
Unele puncte de vedere din sociologie - printre care multe legate de
functionalism - subliniaza inerenta ordine si armonie a societatilor umane.
Sustinatorii acestor opinii - precum Talcott Parsons"- privesc continuitatea si
CONSENSUL ca pe cea mai evidenta dintre caracteristicile societatilor, oricât
de mult s-ar schimba acestea în timp. Pe de alta parte, alti sociologi - în special
cei puternic influentati de catre Marx si Weber - accentueaza raspândirea
CONFLICTULUI social. Ei considera societatile ca fiind macinate de divizari,
tensiuni si lupte. Pentm ei, este iluzoriu a sustine ca oamenii tind sa convietuiasca
amical unii cu ceilalti în majoritatea timpului; chiar atunci când nu exista confruntari
directe, spun ei, se mentin conflicte adânci de interese din care, la un moment
dat, pot izbucni confmntari active.

3. Exista o a treia dilema de baza a teoriei, care abia daca figureaza în traditia a
sociologica, dar care nu mai poate fi ignorata. Este vorba despre modul cum ar
trebui sa incorporam o întelegere satisfacatoare a genului în analiza sociologica.

Toate figurile majore din evolutia trecuta a teoriei sociologice au fost barbati, iar
în scrierile lor ei nu au acordat practic nici o atentie faptului ca fiintele umane au
doua genuri (Sydie, 1987). În lucrarile lor fiintele umane apar ca si cum ar fi
"neutre" - ele sunt "actanti" abstracti, mai degraba decât diferentiati în barbati
si femei. Întmcât exista foarte putin material, pe care sa constmim relationarea
problemelor de gen cu formele consacrate de gândire din sociologie, aceasta
este probabil, în prezent, problema cea mai dificila cu care ne confmntam.
Una dintre dilemele teoretice asociate cu genul este urmatoarea: ar trebui sa
constmim "genul" ca pe o categorie generala în gândirea noastra sociologica?
Sau dimpotriva, trebuie sa analizam problemele de gen reducându-Ie la influentele
specifice, care afecteaza comportamentul femeilor si barbatilor în contexte
diferite? Sa o formulam altfel: exista caracteristici care separa pe barbati de
femei, în ceea ce priveste identitatea si comportamentul lor social, în toate
culturile? Sau diferentele de gen trebuie întotdeauna explicate mai ales în termenii
altor diferente, care divizeaza societatile (cum ar fi diviziunile de clasa)?

4. Cea de-a patra dilema nu priveste atât caracteristicile comportamentului mnan
Sau cel al societatilor în general, ci mai degraba trasaturile dezvoltarii sociale
moderne. Aceasta se refera la influentele determinante care afecteaza originile
si natura societatilor moderne si deriva din diferentele între abordarile marxiste
si nemarxiste. Aceasta dilema este centrata pe urmatoarea problema: în ce
masura a fost mode lata lumea moderna de catre factorii economici semnalati de
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Marx - în mod special, mecanismele economiei capitaliste? Dimpotriva, în ce
masura alte influente (cum ar fi factorii sociali, politici sau culturali) au modelat
dezvoltarea sociala în epoca moderna?

Vom examina fiecare dintre aceste dileme pe rând.

Dilema 1: Structura si actiune

:> Una dintre temele majore unnarite de catre Durkheim - si multi alti autori
sociologi care i-au succedat, este aceea ca societatile, ai caror membri suntem
exercita constrângeri sociale asupra actiunilor noastre. Durkheim sustinea ca

societatea detine primatul asupra persoanei individuale. Societatea înseamna mai
mult decât suma actiunilor individuale; atunci când analizam STRUCTURA
SOCIALA, studiem caracteristici care au o anumita "fermitate" sau "soliditate"
fata de structurile din mediul înconjurator material. Sa ne gândim la o persoana care
sta într-o camera cu mai multe usi. Structura camerei îi restrânge evantaiul de activitati
posibile. Asezarea peretilor si a usilor, de exemplu, determina traseele de intrare si
iesire. Structura sociala, dupa Durkheim, ne constrânge activitatile într-un mod simi
lar, impunând limite la ceea ce putem face ca indivizi. Acesta este 'un fapt "exterior"
noua, la fel ca si peretii camerei.

Acest punct de vedere este exprimat de catre Durkheim într-o formulare bine
cunoscuta:

Atunci când îmi îndeplinesc datoriile de frate, de sot sau de cetatean si îmi duc la
bun sfârsit îndatoririle pe care mi le-am asumat, îndeplinesc obligatii definite de
lege SI de obiceiuri exterioare mie si actiunilor mele .... În mod similar, credinciosul
descopera înca de la nastere, gata formulate, credintele si practicile vietii lui
religioase; daca acestea au existat înaintea lui, înseamna ca ele exista în afara lui.
Sistemul de semne pe care-I folosesc pentru a-mi exprima gândurile, sistemul
monetar pe care-I folosesc pentru a-mi plati datoriile, instrumentele de credit pe
care le folosesc în relatiile mele comerciale, practicile pe care le urmez în profesia
mea etc. - toate functioneaza independent de faptul ca eu recurg sau nu Ia ele.
Luând în considerare pe rând membrii societatii, se pot face aceleasi observatii
pentru fiecare dintre ei (Durkheim, 1982, pp. 50-51)

Desi tipul de opinii exprimate de Durkheim are multi adepti, acestea s-au confruntat
si cu critici acerbe. Ce este "societatea" întreaba criticii, daca nu un conglomerat
alcatuit din multe actiuni individuale? Daca studiem un grup, nu vedem o entitate
colectiva, ci doar indivizi care interactioneaza unii cu altii în diferite moduri. "Societatea"
înseamna doar o multitudine de indivizi care se comporta în moduri obisnuite, în relatiile
lor unii cu altii. Confonn criticilor (printre care majoritatea sociologilor influentati de
interactionismul simbolic), ca fiinte umane avem motive pentru ceea ce facem si traim
într-o lume sociala patrunsa de întelesuri culturale. Dupa ei, fenomenele sociale nu
seamana cu "lucrurile", ci depind de întelesurile simbolice cu care investim ceea ce
facem. Nu suntem creaturile societatii, ci creatorii ei.
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Evaluare

Este putin probabil ca aceasta controversa sa fie vreodata rezolvata pe deplin,
întrucât exista înca de când gânditoriimoderni au început sa încerce sa:explice într-un
mod sistematic comportamentul uman. În plus, aceasta dezbatere nu se limiteaza
doar la sociologie, ci preocupa oamenii de stiinta din toate domeniile stiintelor sociale.
Va trebui. sa hotarâti, în lumina lecturii acestei Ca11i,care pozitie credeti ca este cea
mai corecta.

Si totusi, diferentele dintre cele doua puncte de vedere pot fi exagerate. Desi nu
sunt în concordanta, observam cu usurinta legaturile existente între ele. Pozitia lui
Durkheim este în mod evident valahila în unele privinte. Institutiile sociale preced
existenta oricarui individ; este la fel de evident si faptul ca ele exercita constrângeri
asupra noastra. Astfel, de exemplu, nu eu am inventat sistemul monetar,care exista
în Marea Britanie. Si nici nu am ales daca vreau sa-I folosesc sau nu, atunci când
doresc sa obtin bunurile si serviciile ce se cumpara cu bani. Sistemul monetar, ca si
toate celelalte institutii stabili te, exista independent & orice membru individual al
societatii si constrânge astfel activitatile acelui individ.

Pe de alta parte, este o eroare evidenta sa consideram ca societatea ne este
"externa", în acelasi fel ca si lumea materiala. Caci lumea materiala va continua sa
existe, fie ca fiintele umane vor trai sau nu, în timp ce despre societate ar fi complet
absurd sa spunem acelasi lucru. Daca societatea este exterioara fiecarui individ luat
separat, prin definitie ea nu poate fi exterioara tuturor indivizilor luati împreuna.

Mai mult, desi ceea ce Durkheim numeste "fapte sociale" ar putea exercita
constrângeri asupra a ceea ce facem, ele nu determina ceeace facem. As putea
decide ca vreau sa traiesc fara sa folosesc bani, daca as fi hotarât sa o fac, chiar
daca s-ar dovedi dificil sa-mi duc existenta de pe o zi pe alta. Ca fiinte umane, luam
decizii si nu raspundem pur si simplu în mod pasiv la evenimentele din jurul nostru.
Pentru a acoperi distanta dintre abordarea "structuraIa" si cea care sustine "actiunea",
ar trebui sa recunoastem' ca noifacem si refacem în mod activ structura sociala, în
decursul activitatilor noastre cotidiene. De exemplu, faptul ca eu folosesc sistemul
monetar contribuie într-o mica masura, dar necesara, la însasi existenta acelui sistem.
Daca toata lumea sau doar majoritatea oamenilor, la un moment dat ar hotarî sa
evite folosirea banilor, sistemul monetar ar disparea.

Dilema II: Consens si conflict

Este necesar sa începem tot cu Durkheim, atunci când punem în contrast notiunile
de consens si conflict. Durkheim vede societatea ca pe un set de parti interde
pendente. De fapt, majoritatea gânditorilor functionalisti trateaza societatea ca pe
un întreg integrat, compus din structuri care se îmbina strâns. Aceasta perspectiva
este în acord cu accentul pus de Durkheim asupra caracterului "exterior", constrân
gator, al "faptelor sociale". Dar aici analogia nu se face cu peretii unei încaperi, ci cu
fiziologia corpului.
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Corpul consta din diferite partispecializate (cum ar fi creierul, inima, plamânii,
ficatul s.a.m.d.), fiecare din ele contribuind la mentinerea continuitatii vietii
organismului. Acestea conlucreaza în mod necesar, armonios; altminteri, viata
organismului este amenintata. La fel se întâmpla, dupa parerea lui Durkheim (si a lui
Parsons) cu societatea. Pentru ca o societate sa aiba o existenta continua în timp,
institutiile ei specializate (cum ar fi sistemul politic, religia, familia si sistemul
educational), trebuie sa lucreze în armonie unele cu altele. Continuitatea societatii·
depinde de cooperare, care la râridul ei presupune un consens general sau acord,
între membrii acesteia, asupra valorilor de baza.

Cei care se focalizeaza cu precadere asupra conflictului au un punct de vedre
complet diferit. Argumentele lor pot fi evidentiate cu usurinta, daca folosim drept
exemplu, explicatia data de Marx luptei de clasa. Dupa Marx, societatile sunt împartite
în clase cu resurse inegale. Întrucât exista anumite ilegalitati atât de profunde, exista
si conflicte de interes "încorporate" în sistemul social. Aceste conflicte de interes, la
un moment dat izbucnesc în lupte active între clase - ceea ce poate genera procese
de schimbare radicala. Nu toti cei influentati de acest punct de vedere se
concentreaza asupra claselor în aceeasi masura ca si Marx; si alte diviziuni sunt
considerate importante în producerea conflictelor - de exemplu, cele dintre grupurile
rasiale sau factiunile politice. Oricare ar fi grupurile în conflict, asupra carora se
pune mai mult accent, societatea este vazuta ca fiind plina de tensiuni - chiar si
sistemul social cel mai stabil reprezinta un echilibru precar de grupari antagoniste.

Evaluare

Ca si în cazul structurii sau al actiunii este putin probabil ca aceasta dezbatere
teoretica sa fie definitiv Încheiata. Dar trebuie mentionat înca o data ca diferenta
dintre punctul de vedere care sustine consensul si cel al conflictului pare mai sustinut
decât este în realitate. Cele doua pozitii nu sunt nicidecum cu totul incompatibile.
Probabil ca toate societatile implica un fel de acord general asupra valorilor, si cu
siguranta în toate exista conflicte.

În plus, ca regula generala a analizei sociologi ce, trebuie sa examinam întotdeauna
conexiunile dintre consens si conflict din interioml sistemelor sociale. Valorile sustinute
de diferitele gmpuri, ca si scopurile urmarite de membrii lor, reflecta adesea un
amestec de interese comune dai"si opuse. De exemplu, chiar în descrierea conflictului

de clasa facuta de catre Marx, diferitele clase împart unele interese comune, dar
sunt totodata opuse una fata de cealalta. Astfel, capitalistii depind de forta de munca
menita sa lucreze în întreprinderile lor, tot asa cum muncitorii depind de capitalisti,
care le asigura salariile. Conflictul deschis nu este continuu în aceste conditii; mai
degraba, uneori ceea ce ambele parti au în comun tinde sa depaseasca diferentele,
în timp ce alteori se întâmpla contrariul.

Un concept folositor, care ne ajuta sa analizam interrelatiile de consens si con
flict, este acela de ideologie - valori si credinte care contribuie la securitatea pozitiei
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celor mai puternice grupuri asupra celor mai putin puternice. Puterea, ideologia si
conflictul sunt întotdeauna în strânsa conexiune. Multe conflicte apar din cauza
puterii, datorita câstigurilor pe care le poate aduce. Cei care detin cea mai mare

putere pot depinde în principal de influenta ideologiei, pentru a-si mentine dominatia,
dar sunt capabili sa foloseasca si forta, daca este necesar. De exemplu, în epoca
feudala, dominatia aristocratiei era sustinuta de ideea ca o minoritate de oameni au
fost "nascuti pentru a guverna", dar conducatorii aristocrati recurgeau adesea la
violenta împotriva acelora care îndrazneau sa se opuna puterii lor.

Dilema III: Problema genului

Problemele legate de gen nu reprezinta chiar puncte centrale în scrierile celor
mai importanti autori, care au pus bazele sociologiei moderne. Putinele pasaje, în
care acestia au atins totusi chestiuni legate de gen, ne permit sa mentionam elementele
unei dileme teoretice esentiale - chiar daca lucrarile lor nu prea ne ajuta sa o rezolvam.
Putem descrie cel mai bine aceasta dilema, prezentând în contrast o tema care
apare uneori în scrierile lui Durkheim, cu una care apare în cele ale lui Marx. Durkheim
noteaza în decursul discutarii sinuciderii, ca barbatul este "aproape în întregime un

produs al societatii", în timp de femeia este "într-o mai mare masuraun produs al.
naturii"; Existând aceste observatii, el spune despre barbat: "gusturile, aspiratiile si
starile lui au în mare parte o origine colectiva, în timp ce acelea ale tovaras ei sale
sunt mai direct influentate de propriul ei organism. De aceea, nevoile lui sunt foarte
diferite de cele ale ei ..." (Durkheim, 1952, p. 385). Altfel spus, femeile si barbatii au
identitati, gusturi si înclinatii diferite, deoarece femeile sunt mai putin socializate si
sunt "mai aproape de natura" decât barbatii.

În prezent, nimeni nu ar mai accepta o opinie exprimata într-un mod similar.
Identitatea femeilor este modelata ·de catre socializare în aceeasi masura cu cea a
barbatilor. Dar daca ar fi putin modificata, afirmatia lui Durkheim ar reprezenta un
punct de vedere posibil asupra formarii si a naturii genului. Acesta ar fi acela ca
diferentele de gen se afla în mod fundamental în distinctiile biologice date, dintre
barbati si femei. Un asemenea punct de vedere nu presupune neaparat convingerea

ca diferentele de gen sunt în majoritate înnascute, Mai degraba, se poate presupune
ca pozitia sociala a femeilor si identitatea lor sunt modelate (dupa cum sugereaza
Chodorow; vezi capitolul 5 - "Genul si sexualitatea") de implicarea lor în reproducere
si cresterea copiilor. Daca acest punct de vedere este corect, diferentele de gen
sunt adânc înradacinate în toate societatile. Discrepantele în privinta puterii dintre
femei si barbati, reflecta faptul ca femeile cresc copii, fiind de aceea primii lor
îngrijitori, în timp ce barbatii sunt activi în sferele "publice" ale politicii, muncii si
razboiului.

Opinia lui Marx este substantial diferita de aceasta. Pentru Marx, diferentele
de gen în privinta puterii si a statutului, dintre femei si barbati, reflecta alte diviziuni 
dupa parerea sa, conflictele de clasa. Asa cum sU,stine,în cele mai timpurii forme de
societate umana, nu existau diviziuni nici de gen si nici de clasa. Dominatia barpatilor
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asupra femeilor a aparut abia o data cu conflictele de clasa. Femeile au devenit o
fonna de "proprietate privata", aflata în posesia barbatilor, prin intennediul institutiei
casatoriei. Femeile vor fi eliberate din situatia lor de limitare, atunci când conflictele
de clasa vor fi depasite. Din nou, aceasta analiza ar fi acceptata de fomie putini
oameni sau chiar deloc în zilele noastre, dar putem obtine din aceasta un punct de
vedere mult mai plauzibil, prin continuarea generali zarii lui. Clasa nu este singurul
factor care modeleaza diviziuni le sociale, ce afecteaza comportamentul barbatilor si
al femeilor. Printre ceilalti factori se numara etnicitatea si provenienta culturala. De
exemplu, se poate afirma ca femeile dintr-un grup minoritar (sa spunem, negrii din
Statele Unite) au mai multe în comun cu barbatii din acel grup minoritar decât cu
femeilemajoritare (adica cu femeile albe). Sau s-ar putea întâmpla ca femeile dintr-o
anumita societate (cum ar fi micile societati de vânatori si culegatori), sa aibe mai
multe caracteristici comune cu barbatii din acea comunitate, decât cu femeile dintr-o
societate industrializata.

Evaluare

Problemele implicate în aceasta a treia dilema sunt deosebit de importante si se
refera în mod direct la provocarea lansata de autoarele feministe ale sociologiei.
Nimeni nu poate nega de-a dreptul ca o mare parte din analiza sociologica din trecut
fie ca a ignorat femeile, fie ca a operat cu interpretali ale identitatii si comportamentului
feminin inadecvate. Chiar daca au fost întreprinse în sociologie în ultimile doua decenii
cercetari noi asupra femeilor, mai sunt multe zone în care activitatile si preocuparile
specifice femeilor au fost insuficient studiate. Dar, "includerea studierii femeilor în
sociologie" nu este, în sine si prin sine, acelasi lucru cu rezolvarea problemelor de
gen, deoarece genul priveste relatiile dintre identitatile si compOliamentul femeilor si
cel al barbatilor. Deocamdata, ramâne o problema deschisa masura în care diferentele
de gen pot fi lamurite prin intermediul altor concepte sociologice (clasa, etnicitatea,
provenienta culturala etc.), sau dimpotriva, în ce masura alte conflicte sociale trebuie
explicate în termenii genului. Cu siguranta, unele dintre sarcinile explicite majore ale
sociologiei vor depinde în viitor de rezolvarea efectiva a acestei dileme.

Dilema IV: Modelarea lumii moderne

Perspectiva marxista

Scrierile lui Marx au lansat o puternica provocare analizei sociologice, care nu
a fost ignorata. De atunci si pâna în prezent, multe dezbateri sociologi ce au fost
centrate pe ideile lui Marx legate de dezvoltarea societatilor moderne (Marx si Engels,
1968). Asa cum am mentionat, Marx considera societatile moderne ca fiind
capitaliste. Impulsul determinant al schimbarii sociale în epoca moderna este
presiunea catre o transfonnare economica constanta, ca pmie integranta a productiei
capitaliste. Capitalismul este un sistem economic incomparabil mai dinamic decât
oricare dintre cele precedente. Capitalistii se afla în concurenta unii cu ceilalti pentru
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a-si vinde bunurile catre consumatori si pentru a supravietui pe o piata competitiva,
firmele trebuie sa produca marfa cât mai eficienta si mai ieftina. Aceasta duce la
pennanente inovatii tehnice, deoarece cresterea eficientei tehnologiei folosite, Într-un
anumit proces de productie, este unul dintre modurile prin care companiile pot sa-si
asigure întâi etatea în fata rivalilor lor.

Exista, de asemenea, stimulente puternice pentru cautarea de noi piete de
desfacere a bunurilor, pentru cumpararea de materie prima ieftina si folosirea de
mâna de lucru ieftina. De aceea capitalismul, dupa Marx, este un sistem aflat într-o
permanenta expansiune, care-si împinge propriile limite tot mai departe în jurul lumii.
Astfel explica Marx raspândirea globala a industriei occidentale.

Interpretarea ofelita de Marx influentei capItalismului a cunoscut multi sustinatori,
iar autorii ulteriori au modelat considerabil caracterizarea fOlmulata de Marx. Pe de

alta parte, numerosi critiCi si-au propus sa respinga opiniile lui Marx, oferind analize
alternative ale influentelor care modeleaza lumea moderna. Practic toata lumea accepta
faptul ca, Într-adevar capitalismul a jucat un rol major în crearea lumii în care traim
azi. Dar alti socIologi au afirmat, atât ca Marx a exagerat impactul factorilor pur
economici în producerea schimbarii, cât si ideea confonn careia pozitia capitalismul
ar fi mai putin central, în dezvoltarea societatii moderne, decât sustinea el. Majoritatea
acestor autori au fost, de asemenea, sceptici fata de convingerea lui Marx, ca un
sistem socialist va fi înlocuit pâna la urma capitalismul. S-ar putea crede ca scepticismul
lor sa fi fost îndreptatit de evenimentele din 1989 si ulterior, din Europa de Est.

Punctul de vedere al lui Weber

Unul dintre criticii timpurii - si cei mai acerbi - ai lui Marx, a fost Max Weber.
De altfel, s-a considerat ca scrierile lui Weber contin lupta de-o viata întreaga cu
"stafia lui Marx" - mostenirea intelectuala lasata de acesta. Pozitia opusa pe care s-a
situat Weber ramâne importanta si în prezent. Dupa parerea sa, factorii ne-economici
au jucat un rol primordial în dezvoltarea societatilormoderne. Lucrarea (foarte
apreciata si totodata contestata a lui Weber), The Protestant Ethic and the Spirit
of Capitalism, sustine ca valorile religioase - mai ales cele legate de puritanism 
au avut o importanta fundamentala în crearea perspectivei capitaliste. Aceasta
perspectiva nu a aparut, asa cum sus tinea Marx, din schimbarile economice în sine.

Modul În care Weber Întelege natura societatilor moderne si motivele raspândirii
modului de viata occidentala În lumea Întreaga contrasteaza substantial cu cel al lui
Marx. Dupa Weber, capitalismul- un tip distinct de organizare a activitatii economice
este doar unul dintre numerosii factori majori care modeleaza dezvoltarea sociala în
epoca moderna. Ceea ce pune în evidenta mecanismele economiei capitaliste si, în
unele privinte chiar mai fundamentale decât acestea, este impactul stiintei si al
birocratiei. Stiinta a determinat tehnologia moderna - si probabil va continua sa o
faca În orice societate socialista viitoare. Birocratia este singurul mod de a organiza
în mod eficient mari mase de oameni si de aceea se extinde în mod inevitabil o data

cu cresterea economica si politica. Weber serefera la dezvoltarea stiintei, a tehnologiei
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modeme si a birocratiei, cu termenul colectiv de rationalizare. Rationalizarea ÎnsealTma
organizarea vietii economice si sociale conform principiilor eficientei, pe baza
cunostintelor tehnologice.

Evaluare

Care tip de interpretare a societatilor modeme este corect, cel de origine marxista
sau cel weberian? Din nou, oamenii de stiinta sunt divizati în aceasta problema. În
tabelul de mai jos sunt mentionate câteva dintre aceste diferente. (Trebuie sa ne
amintim ca de fiecare parte exista variatii, asa ca nu toti teoreticienii vor fi de acord
cu toate punctele de vedere.)

Divergentele dintre punctul de vedere marxist si cel weberian ating multe zone
ale sociologiei. Ele influenteaza nu numai felul cum analizam natura societatilor
industrializate, ci si opiniile noastre asupra societatilor mai putin dezvoltate. În plus,
cele doua perspective sunt legate de pozitii politice diferite, autorii de stânga adoptând
în general, opiniile din prima parte, pe când conservatorii si liberalii sunt de acord cu
cele din cea de-a doua. Si totusi, factorii - de care se preocupa aceasta dilema
anume - sunt de tip direct empiric, decât cei implicati în alte dileme. Studiile faptice
asupra cailor de dezvoltare a societatilor modeme si a tarilor din Lumea a Treia ne
ajuta sa evaluam în ce masura trasaturile schimbarii sunt conforme cu un punct de
vedere sau cu celalalt.
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TEORII'

:> Putem stabili o distinctie între ABORDARILE TEORETICE si TEORII. Pâna
aici, în acest capitol ne~am preocupat de abordarile teoretice, care sunt orientari
generale, folosite în sociologie. Teoriile au o focalizare limitata si reprezinta încercari
de a explica anumite seturi de conditii sociale sau tipuri de situatii, în care apar unele
fenomene. Ele fac, de obicei, parte din procesul de cercetare si, la rândullor, sugereaza
probleme carora ar trebui sa li se dedice cercetari. Un astfel de exemplu ar fi teoria
lui Durkheim asupra sinuciderii.

Numeroase teorii au fost dezvoltate în multe domenii diferite de cercetare, în
care lucreaza sociologii. Unele sunt strict delimitate si ocazional sunt exprimate
chiar într-o forma matematica - desi acest lucru este mai comun în alte stiinte
sociale (în special în economie) decât în sociologie.

Unele tipuri, încearca sa explice mult mai multe lucruri decât altele, iar optiunile
variaza în privinta masurii în care este de dorit ca sociologii sa depuna eforturi
teoretice mari. De exemplu, Robert Merton sustine cu tarie ca sociologii trebuie sa-si
concentreze atentia asupra a ceea ce el numeste teorii de rang mediu (Merton,
1957). În schimbul încercarii de a crea mari scheme teoretice (în maniera lui Parsons,
de exemplu), ar trebui sa fim modesti.

Teoriile de rang mediu sunt suficient de precise, pentru a putea fi testate direct

prin cercetarea empirica, dar suficient de generale ca sa acopere u? evantai larg de
fenomene diferite. Un astfel de caz îl constituie teoria saraciei relative. Aceasta

teorie sustine ca, felul în care oamenii îsi eValueaza starea, depinde de cei cu care se
compara. Astfel, sentimentul de privatiune nu este direct legat de nivelul de saracie
materiala, pe care îl traiesc indivizii. O familie care locuieste într-o casuta dintr-un
cartier saracacios, unde toata lumea locuieste aproximativ în conditii similare, este
posibil sa se simta mai putin deprimata, decât una care locuieste într-o casa asema
natoare, într-un cartier unde majoritatea caselor sunt mult mai mari si mai impunatoare.

Este adevarat, cu cât o teorie este mai cuprinzatoare si mai ambitioasa, cu atât
mai dificil va fi de testat, în mod empiric. Dar nu par sa existe motive evidente,
pentru care gândirea teoretica în sociologie sa fie constrânsa la "rangul mediu".
Pentru a vedea cum se explica aceasta, sa luam ca exemplu teoria avansata de
Weber în The Protestant Ethic and the Spirit oJ Capitalism.

Exemplu: etica protestanta

În The Protestant Ethic aud The Spirit oJ Capitalism (1976, publicata însa
pentru prima data în 1904-1905), Weber îsi propune sa dezbata o problema funda
mentala: de ce s-a dezvoltat capitalismul în Occident si nu în alta parte. Timp de
aproximativ 13 secole, dupa caderea Romei antice, alte civilizatii au fost mult mai
importante în istoria omenirii decât cea occidentala. De fapt, Europa era o zona
destul de ne semnificativa a globului, în timp de China, India si Imperiul otoman, din
Orientul Apropiat, reprezelltau fiecare puteri majore. Chinezii, în mod special, erau

618



mult mai avansati decât Occidentul, în privinta nivelului dezvoltarii lor economice si
tehnologice. Ce anume s-a întâmplat, de s-a produs o accelerare a dezvoltarii în
Europa, începând cu secolul al XVII-ea?

Pentru a raspunde la aceasta întrebare, Weber considera ca trebuie sa aratam
ce anume separa industria moderna de tipurile mai vechi de activitate economica.
Exista dorinta de a acumula bogatie în multe civilizatii diferite, iar aceasta nu este
dificil de explicat: ollmenii au pretuit bogatia pentru confOliul, securitatea, puterea si
placerea pe care le-o poate aduce. Dar ei vor sa se elibereze de dorinte si, dupa ce
au acumulat bogatie, o folosesc pentru un trai îndestulat.

Daca privim dezvoltarea economica a Occidentului, sustine Weber, descoperim
ceva cu totul diferit: o atitudine fata de acumularea bogatiei, care nu se mai regaseste
nicaieri în istorie, Weber numeste aceasta atitudine spiritul capitalismului - o serie
de credinte si valori sustinute de primii comercianti si industriasi capitalisti. Acesti
oameni aveau o pornire manifesta de a acumula bogatie personala. Dar, spre deosebire
de bogatii din alte parti ale1umii, ei nu încercau sa-si foloseasca bogatiile acumulate
pentru a duce o viata luxoasa. Modul lor de viata era de-a dreptul restrâns si frugal; ei
traiau sobru si linistit, evitând manifestarile uzuale ale bunastarii. Weber încearca sa
arate ca aceasta combinatie de caracteristici, foarte neobisnuita a fost vitala pentru
dezvoltarea economica occidentala. Caci, spre deosebire de bogatii din epocile anterioare
sau din alte culturi, aceste grupuri nu îsi risipeau averile. Dimpotriva, ei le reinvesteau,
pentru a produce o extindere continua a întreprinderilor pe care le conduceau.

Esenta teoriei lui Weber este faptul ca atitudinile implicate în spiritul capitalismului
sunt derivate din religie. Crestinismul, în general, ajucat un rol important în cristalizarea
unei asemenea perspective, dar forta motivanta esentiala a fost data de impactul
protestantismului - si în mod special, de o ramura a acestuia, puritanismul. Primii
capitalisti erau în majoritate puritani si multi dintre ei au aderat la calvinism. Weber
sustine ca, anumite doctrine calviniste au fost sursa directa a spiritului capitalismului.
Una dintre acestea era ideea ca fiintele umane sunt instrumentele lui Dumnezeu pe
Pamânt, carora Atotputernicul le cere sa munceasca într-o vocatie - ocupatie 
întru sporirea gloriei Domnului.

Un al doilea aspect important al calvinismului era notiunea de predestinare,
conform careia doar anumiti indivizi predestinati se afla printre cei "alesi" - pentru
a ajunge în rai, în viata de apoi. În doctrina originala a lui Calvin, nimic din ceea ce
face omul, în aceasta lume, nu poate modifica faptul de a fi fost sau nu ales/aleasa;
acesta este predeterminat de catre Dumnezeu. Totusi, aceasta credinta a creat o
asemenea teama printre adeptii ei, încât a fost modificata, pentru a permite
credinciosilor sa recunoasca anumite semne ale alegerii. Succesul într-o anumita
"vocatie", indicat de prosperitatea materiala, a devenit semnul principal care arata
faptul ca o persoana facea parte cu adevarat dintre cei alesi. S-a creat astfel un
avânt extraordinar catre succesul economic, în rândul grupurilor influentate de aceste
idei. Dar ele erau însotite de nevoia credinciosilor de a trai o viata sobra si frugala.
Puritanii credeau ca luxul est~ un pacat, asa ca pornirea de a acumula avere însotea

un mod de viata aspru si lipsit de artificii.
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Plimii antreprenori nu erau constienti de contributia Ioda producerea unor schimbari
uriase în societate; ei erau determinati, înainte de toate, de motivatii religioase. Stilul de
viata ascetic - plin de privatiuni autoimpuse - al puritanilor a devenit mai târziu o parte
intrinseca a civilizatiei modeme. Dupa cum ne spune Weber:

Puritanii îsi doreau sa munceasca într-o meserie; noi suntem obligati s-o facem.
Caci, atunci când ascetismul a fost scos din celulele manastirilor si adus în viata de
zi cu zi, începând sa domine moralitatea lumii, el a contribuit astfel la construirea

extraordinarului cosmos al ordinii economice mondiale ... De când ascetismul si-a
propus sa. remodeleze lumea si sa-si puna în aplicare idealurile în aceasta viata,
bunurile materiale au câstigat o putere mereu sporita si în final inexorabila asupra
vietii oamenilor, asa cum nu se mai întâmplase în nici o perioada anterioara în
istorie ... Ideea de datorie în profesiune ne urmareste în viata, precum fantoma

credintelor religioase defuncte. Acolo unde satisfactiilevocationale nu pot fi puse
în legatura cu cele mai înalte valori spirituale si culturale sau, pe de alta parte, acolo
unde nu este. suficient sa fie resimtite ca o obligatie economica, individul
abandoneaza, în general, cu totul încercarea de a justifica. În privinta celei mai
înalte dezvoltari, în Statele Uriite Ulmarirea bunastarii, lipsita de sensurile ei religioase
si etice, tinde sa fie asociata cu pasiuni pur profane ... (Weber, 1976, pp. 181-182).

Teoria lui Weber a fost criticata din multe puncte de vedere. De exemplu, unii
au sustinut ca perspectiva, pe care el o numeste "spiritul capitalismului", poate fi
observata în orasele comerciale italiene sti timpurii, cu mult înainte sa se fi auzit de
calvinism. Altii au afinnat ca notiune a cheie de "munca în cadrul unei vocatii", pe
care Weber o asociaza cu protestantismul, exista deja în credintele catolice. Dar
punctele esentiale ale oQservatiei lui Weber sunt totusi acceptate de multi autori, iar
teza avansata de el ramâne la fel de îndrazneata si de plina de învataminte, ca atunci
când a fost formulata. Daca teza lui Weber este valabila, dezvoltarea moderna

economjca si sociala a fost influentata în mod decisiv, de un lucru ce pare la prima
vedere frapant de îndepartat de ea - o seama de idealuri religioase.

Teoria lui Weber îndeplineste mai multe criterii importante pentru gândirea
teoretica sociologica:

1. Este contraintuitiva - sugereaza o interpretare, care vine în contradictie cu
ceea sugereaza simtul comun. Astfel, teoria dezvolta o perspectiva noua asupra
problemei de care se ocupa. Înaintea lui Weber, majoritatea autorilor au acordat
prea putina importanta posibilitatii ca idealurile religioase sa fi jucat un rol fun
damental în aparitia capitalismului.

2. Nu este o explicatie nici pur "structurala", nici pur "individuala". Dezvoltarea
timpurie a capitalismului a fost o consecinta neintentionala a aspiratiilor
puritanismului - a trai în mod virtuos, conform cu qorintele Domnului.

3. Confera sens unui lucru, altminteri, uimitor: motivul pentru care oamenii doreau sa
continue sa traiasca frugal, :fricândpermanent mari eforturi pentru a adunabogatie.

4. Poate lamuri si alte cit:cumstante, în afara celor pe care era menita initial sa le
patrunda. Weber a subliniat ca el încerca sa înteleaga numai originea
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capitalismului modern. Cu toate acestea, trebuie sa ne imaginam ca anumite
valori, paralele cu cele instalate de puritanism, ar fi putut ti implicate si în alte
situatii de dezvoltare cu succes a capitalismului.

5. O teorie buna nu e valabila doar întâmplator; Este si una productiva, în masura
în care genereaza idei noi si stimuleaza munca de cercetare ulterioara. Teoria
lui Weber a fost cu siguranta una de mare succes sub aceste aspecte, oferind
un punct de plecare pentru numeroase cercetari si teorii ulterioare.

GÂNDIREA TEORETICA ÎN SOCIOLOGIE

Evaluarea teoriilor, dar mai ales a abordarilor teoretice, reprezinta o sarcina
tentanta si deosebit de dificila în sociologie. Dezbaterile teoretice sunt, prin definitie
abstracte fata de controversele de tip empiric. Faptul ca nici una dintre abordarile
teoretice nu domina întregul domeniu al sociologiei poate parea un semn de slabiciune
al acestuia. Dar lucrurile nu stau întocmai. Dimpotriva, confruntarea unor abordari
teoretice si diferite teorii este expresia vitalitatii demersului sociologic. În studierea
fiintelor umane - noi însine - diversitatea teoretica ne salveaza de la dogmatism.
Comportamentul uman este complicat si polimorf si este fOalie putin probabil ca o
singura perspectiva teoretica poate acoperi toate aspectele lui. Diversitatea în gândirea
teoretica asigura o bogata sursa de idei, care pot fi extrase. în decursul cercetarilor si
simuleaza capacitatea imaginativa, deosebit de importanta pentru progresul în munca
sociologica.

o În sociologic exista o mare diversitate de abordari teoretice (ca si în alte stiinte
sociale). Motivul nu contine nimic uimitor: disputele teoretice sunt dificil de
rezolvat, chiar si în cadrul stiintelor naturale, iar în sociologie ne confruntam cu
dificultati deosebite, din cauza complexitatii problemelor pe care le implica studiul

propriului nostru comportament. .8Principalele abordari teoretice în sociologie sunt functionalismul, structuralismul,
interactiortismul simbolic si marxismul. Într-o oarecare masura, aceste abordari
sunt complementare. Dar exista si contraste majore, care influenteaza modul
de tratare a problemelor tem'etice, de catre autorii care adopta orientari diferite.

@ Prima dilema teoretica importanta din sociologie se refera la relatia dintre
activitatea umana si structura sociala. Suntem creatorii societatii sau creaturile
ei? Alegerea între aceste alternative nu este atât de dificila pe cât pare, iar
adevarata problema este, de fapt, modul în care putem sa punem în legatura
doua aspecte diferite ale vietii sociale.

e A doua dilema se preocupa de modul în care ar trebui înfatisate societatile
umane, ca fiind armonioase si ordonate sau marcate de conflicte constante.
Din nou, cele doua puncte de vedere nu sunt complet opuse si este necesar sa
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aratam interrelatia dintre consens si conflict. În îndeplinirea acestei sarcini ne
sunt utile si conceptele de ideologie si putere.

" A treia dilema se refera la modul în care ar trebui sa tratam problemele de gen în
analiza sociologica. Feministele au supus unei provocari sociologia, careia i se
raspunde treptat la nivelul cercetarii empirice: în prezent sunt întreprinse mult mai
multe studii asupra preocuparilor si opiniilor femeilor decât erau înainte. Dar acestea
nu rezolva de la sine si prin sine, problema modului celui mai potrivit în care ar trebui
analizat genul, în contextul abordarilbr si conceptelor teoriei sociologice existente.

o Al patrulea punct central al dezbaterilor continue din socioiogie este legat de
analiza dezvoltarii sociale moderne. Procesele schimbarii din lumea moderna

sunt oare modelate în principal de dezvoltarea economiei capitaliste sau de alti
factori, inclusiv cei neeconomici? Pozitiile în aceasta dezbatere sunt întrucâtva
influentate de convingerile si atitudinile politice ale diferitilor sociologi.

e Teza lui Weber despre influenta puritanismului asupra dezvoltarii economiei mo
deme ofera un exemplu folositor, atunci când ne gândim la ce anume face ca o teorie
sa fie valoroasa. Ideile lui Weber ramân controversate, dar în mai multe privinte
teoria sa a deschis nbi drumuri, stimulând un mare volum de cercetari ulterioare.
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GLOSAR - CONCEPTE DE BAZA

ABORDARE TEORETICA: pers
pectiva asupra vietii sociale derivata
dintr-o anumita traditie teoretica.
Printre principalele traditii teoretice
în sociologie se numara functiona
lismul, structuralismul, interactio
nismul simbolic si marxismul.
Abordarea teoretica ofera "perspec
tive" globale în cadrul carora lucreaza
sociologii si influenttaza domeniile
cercetarii lor, precum si modurile în
care sunt identificate si rezolvate
problemele de cercetare.

ACTIUNE COLECTIVA: actiune
întreprinsa într-o maniera relativ
spontana de catre un numar de
persoane adunate într-un anumit loc
sau zona. Una dintre cele mai

importante forme de actiune colec
tiva o reprezinta comportamentul
multimii. În multime, indivizii tind sa
atinga obiective care în împrejurari
normale le sunt interzise.

AUTORITATE: putere legitima a unei
persoane sau grup asupra alteia/
altuia. Elementul de legitimitate este
esential pentru notiunea de autoritate
si reprezinta principalul mijloc prin
care autoritatea se deosebeste de
conceptul general de putere. Puterea
se poate exercita prin folosirea f011ei
sau a violentei. Dimpotriva, autori
tatea depinde de acceptarea de catre
subordonati a dreptului superiorilor de
a da ordine sau directive.

BIROCRATIE: organizare de tip
ierarhizat, sub fonna unei piramide
a autoritatii. Termenul "birocratie" a

fost popularizat de catre Max Weber.
Dupa opinia lui, birocratia reprezinta
cel mai eficient tip de organizare
umana la sacara mare. Weber susti

nea ca, pe masura ce organizatiile
cresc în dimensiuni, ele au în mod
inevitabil tendinta de a deveni din ce
în ce mai birocratizate.

CASATORIE: relatie sexuala între doi
indivizi, aprobata din punct de vedere
social. Casatoria implica aproape
întotdeauna doua persoane de sex
opus, dar în anumite culturi sunt tole
rate si casatoriile homosexuale. În
mod nonnal, casatoria fonneaza baza

de procreatie a unei familii, adica se
asteapta din partea cuplului casatorit
sa nasca si sa creasca copii. Multe
societati permit poligamia, în care un
individ poate avea mai multe sotii în
acelasi timp.

CLASA: cu toate ca este unul dintre

conceptele cele mai frecvent între
buintate în sociologie, nu exista un
acord clar despre modul în care
poate fi definita cel mai bine aceasta
notiune. Totusi, majoritatea socio
logilor întrebuinteaza tennenul pentru
a desemna deosebirilesocio-econo

mice dintre grupurile de indivizi, în
care se creeaza diferentieri în pri
vinta prosperitatii materiale si a
puterii.

COMUNICARE: transmiterea infor

matiei de la un individ sau de la un grup
la altul. Comunicarea reprezinta baza
necesara a oricarei interactiuni soci
ale. În contextele de tip fata-în-fata,
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comunicarea se efectueaza prin
folosirea limbajului si totodata prin
numeroase indicii corporale, prin
intermediul carora indivizii

interpreteaza ceea ce spun si fac
ceilalti. O data cu dezvoltarea
scrierii si a mediilor electronice
precum radioul, televiziunea sau
sistemele de transmisie prin compu
ter, . comunicarea se detaseaza
întrucâtva de contextele imediate ale

relatiilor sociale de tip fata-în-fata.
CONFLICT: antagonism între indivizi

sau grupuri în societate. Conflictul
poate îmbraca doua forme. Una are
loc atunci când exista o ciocnire de

interese între doi oameni sau mai multi

indivizi ori grupuri, cealalta se petrece
în cazul în care persoanele sau
colectivitatile se angajeaza' în lupta
activa unele cu altele. Conflictul de

interese nu duce totdeauna la lupta

deschisa, în timp ce conflictele ac-
tive pot avea loc câteodata între
grupuri care considera în mod eronatI

ca interesele lor sunt antagonice.
CONFORMITATE: comportament

care respecta nomiele stabilite ale
unui grup sau societati. Oamenii nu
se conformeaza întotdeauna nor

melor sociale pentru ca accepta valo
rile care stau la baza acestora. Ei

se pot comporta în modurile aprobate
pur si simplu pentru ca e mai avan
tajos 'sa O faca, sau din cauza
eventualelor sanctiuni.

CONSENS: acord în privinta valorilor
sociale fundamentale între membrii

unui grup, comunitat~ sau societati.
Unii gânditori din domeniul sociologiei
pun accentul cu putere asupra
importantei consensului, ca baza a
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stabilitatii sociale. Acesti cercetatori
cred ca toate societatile care dureaza
mai mult decât b perioada
substantiala de timp, implica un
"sistem comun de valori", de
convingeri consensuale, sustinut de
majoritatea populatiei.

CONSTIINTA DE SINE: constienti
zarea identitatii sociale distincte a
cuiva, ca persoana separata de altii.

Fiintele umane nu se' nasc cu
constiinta de sine, ci dobândesc o
constientizare a sinelui ca rezultat al
socializarii timpurii. Învatarea
limbajului de exemplu, are o impor
tanta vitala pentru procesele prin
care copilul învata sa devina o fiinta
constienta de sine.

CULTURA: valorile, normele si
bunurile materiale caracteristice unui

anumit grup. Ca si conceptul de
societate, notiunea de cultura este
folosita la scara extrem de larga în
sociologie, ca si în alte stiinte sociale
(îndeosebi în antropologie). Cultura
reprezinta una dintre cele mai dis
tinctive proprietati ale asocierii
sociale umane.

CULTURA POPULARA: distractie
creata pentru marele public, cum ar
fi filmele de succes, spectacolele,
muzica, c1ipurile video si programele
TV Cultura populara este deseori
pusa în contrast cu cultura "supe
rioara" sau "de elita", care se refera
la gusturile minoritatilor educate.
Muzica clasica, muzica de opera si
pictura reprezinta exemple de cultura
superioara.

DELICT: orice actiune care contra
vine legilor stabilite de catre o
autoritate politica. Cu toate ca avem



tendinta de a-i considera pe
"delincventi" drept o subsectie
deosebita a populatiei, putini sunt
oamenii care nu au încalcat legea
într-un fel sau altul, pe parcursul vietii
lor. Desi legile sunt formulate de
catre autoritatile statului, nu este
exclus ca aceste autoritati sa se
implice în comportamentul delictual
în anumite contexte.

DEMOCRATIE: sistem politic care

le da cetatenilor posibilitate a de a
participa la luarea deciziilor politice
sau de a alege reprezentanti în
organismele de conducere.

DEVIANT A: modalitati de actiune
care nu se conformeaza normelor

sau valorilor acceptate de catre
majoritatea membrilor unui grup sau
ai unei societati. Ceea ce este so
cotit drept "deviant" este variabil în
aceeasi masura ca si normele si
valorile care disting culturi si
subculturi diferite. Multe forme de

comportament, extrem de pretuite
într-un anumit context sau de catre

un anumit grup, sunt privite cu
reticenta de catre altii.

DISCRIMINARE: activitate care

refuza membrilor unui anumit grup
resursele sau recompensele ce pot
fi obtinute de catre altii. Discrimi
narea trebuie deosebita de preju
decata, cu toate ca de obicei cele

doua sunt strâns legate. Se poate
întâmpla ca indivizi care sunt
prejudiciati în rapOlicu altii sa nu se
angajeze în practici discriminatorii la
adresa acestora; invers, oamenii pot
actiona într-o maniera discrimi
natorie chiar daca nu sunt prejudiciati

. 40.

în raport cu cei supusi unei atari
discriminari .

DIVIZIUNEA MUNCII: diviziune a

unui sistem de productie în sarcini de
munca sau ocupatii specializate, care
creeaza interdependenta economica ..
Toate societatile au cel putin o fonna
rudimentara a împartirii muncii, mai
ales între sarcinile alocate barbatilor
si cele efectuate de catre femei.
O data cu dezvoltarea industrializarii

însa, dÎviziunea muncii devine cu mult
mai complexa decât în cadrul oricarui
alt sistem de productie anterior. În
lumea moderna, anvergura sa este
intemationala.

ECONOMIE: sistem de productie si
de schimb, care satisface necesitatile
materiale ale indivizilor ce traiesc într-o

anumita societate. Institutiile econo
mice au o importanta vitala în toate
orânduirile sociale. Ceea ce se

întâmpla în economie influenteaza de
obicei multe alte aspecte ale vietii
sociale. Economiile modeme se

deosebesc substantial de cele
traditionale, întrucât majoritatea
populatiei nu mai este angajata în
productia agricola.

EDUCA TIE: transmiterea de cunostinte
de la o generatie la alta prin inter
mediul instructiei directe; Cu toate
ca procese educationale exista în
toate societatile, abia în perioada
moderna educatia în masa a luat
fonna scolarizarii, adica a instructiei
în cadre educationale specializate, în
care indivizii petrec câtiva ani din
viata lor.

ETNICITATE: valorile si normele
culturalecare îi deosebesc pe
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membrii unui anumit grup de ceilalti.
Un grup etnic este cel al carui
membri împartasesc o constiinta
distîncta a unei identitati culturale
comune, care îi separa de alte
grupuri din jurul lor. Practic, în toate
societatile deosebirile etnice sunt
asociate cu variatii ale puterii si
bogatiei materiale. Acolo unde dife
rentele etnice sunt totodata sirasiale,
aceste diviziuni sunt câteodata

deosebit de pronuntate.
FAMILIE: grup de indivizi ce se disting

prin legaturi de sânge, casatorie sau
adoptiune, care formeaza o unitate
economica, ai carei membri adulti
sunt raspunzatori pentru cresterea
copiilor. Toate societatile cunoscute
implica o anumita forma de sistem
de familie, cu toate ca natura relatiilor
de familie variaza de la una la alta.

În vreme ce în societatile moderne
principala forma de familie o repre
zinta familia nucleara, exista totodata
o diversitate de relatii în familiile
largite.

GEN: asteptari sociale referitoare la
comportament, socotite ca fiind
potrivite pentru membrii fiecarui sex.
Genul nu se refera la atributele fizice

în functie de care barbatii se
deosebesc de femei, ci la trasaturile
de masculinitate si feminitate for
mate din punct de vedere social.
Studiul relatiilor de gen a devenit unul
dintre cele mai importante domenii
ale sociologiei în ultimii ani, cu toate
ca multa vreme nu s-a bucurat de

prea mare atentie.
GLOBALIZAREA: interdependenta

crescânda dintre diferite persoane,
regiuni si tari din lume.
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GRUPURI SOCIALE: adunari de

indivizi care interactioneaza unii cu
ceilalti în mod sistematic. Grupurile
se pot întinde de la asociatii foarte
mici la organizatii la scara mare sau
societati întregi. Indiferent de mari
mea lor, o trasatura definitorie a

grupului o reprezinta faptul ca
membrii sai poseda o constiinta'a
identitatii comune. Cea mai mare
parte a existentei noastre este petre
cuta în contactele de grup; în socie
tatile modeme, cei mai multi oameni
apartin unor tipuri de grupuri diferite.

GUVERNARE: proces de legiferare
a politicii si a deciziilor de catre
functionarii din cadrul unui aparat
politic. Putem vorbi de "guvemare"

'ca proces si de "guvern" ca sa ne
referim la oficialitatile responsabile
pentru luarea unor decizii politice
obligatorii. Daca în trecut practic
toate guvernele erau conduse de
monarhi sau de împarati, în
majoritatea societatilor moderne
guvernele sunt conduse de functio
nari, care nu mostenesc pozitiile lor
de putere, ci sunt alesi sau numiti pe
baza experientei si a calificarii lor.

IDENTITATE: trasatura distinctiva a

caracterului unei persoane sau ale
unui grup. Atât identitatea individuala
cât SI cea de grup sunt oferite în mare
masura de markeri sociali. În acest

sens, unul dintre cei mai importanti
markeri ai identitatii unui individ îl
reprezinta numele sau. Numele este
o parte importanta a individualitatii
persoanei. Denumirea este de ase
menea importanta-pentru identitatea
de grup. De exemplu, identitatea
nationala este determinata de faptul



ca cineva este "englez", "american",
"francez" s.a.m.d.

IDEOLOGIE: idei sau credinte împar
tasite, care servesc la justificarea
intereselor grupurilor dominante.
Ideologii se gasesc în toate societatile
în care exista inegalitati sistematice si
înradacinate între grupuri. Conceptul
de ideologie este strâns legat de cel de
putere, pentru ca sistemele ideologice
servesc la'legitimarea puterii distinc
tive pe care o detin grupurile.

INCONSTIENTUL: motive si idei
care nu sunt disponibile mintii con
stiente a individului. Un mecanism

psihologic~cheie implicat în incon
stient ît constituie reprimarea - unele
parti ale mintii sunt "blocate" în
constinta directa a individului. Con
form teoriei lui Freud, dorintele si
impulsurile inconstiente stabilite în
copilarie continua sa joace un rol
major în viata adultului.

INDUSTRIALIZARE: dezvoltarea
formelor modeme de industrie 

fabrici, masinarii si procese de pro
ductie la scara mare. Industrializarea
a reprezentat unul dintre principalele
seturi de procese care au influentat
lumea sociala în ultimele doua secole.

Societatile industrializate au carac
teristici foarte diferite de cele ale

tarilor mai putin dezvoltate. De
. exemplu, o data cu progresele indus

trializarii, doar un mic procent din
populatie mai lucreaza în agricul
tura - un contrast major fata de tarile
preindustriale.

INDUSTRIALIZAREA RAZBO

IULUI: aplicarea metodelor de
productie industriala la industria de
armament, cuplata cu organizarea

fortelor de lupta ca "mecanisme
militare". Industrializarea razboiului

reprezinta un aspect la fel de funda
mental în dezvoltarea societatilor
modeme ca si industria dezvoltata în
scopuri pasnice. Este strâns legata

de aparitia razboiului total în,secolul
XX - razboi care implica sute de mii
sau milioane de soldati, plus
mobilizarea globala a economiei
pentru nevoile legate de razboi.

INTERACTIUNE SOCIALA: orice
forma de întâlnire între indivizi. Cea

mai mare parte a existentei noastre
este alcatuita din interactiuni sociale
de un tip sau altul. Interactiunea
sociala se refera atât la situatiile
fonnale, cât si la cele informale în
care se întâlnesc oamenii. O ilustrare

a unei situatii fom1ale de interactiune
sociala o reprezinta clasa de scoala;
un exemplu de interactiune informala
îl pot constitui doua persoane care
se întâlnesc pe o strada sau la o
petrecere.

IQ (coeficient de inteligenta): rezul
tat dobândit ca urmare a te starii

capacitatilor simbolice sau de
rationare.

ÎNRUDIRE: relatie care îi apropie pe
indivizi prin legaturi de sânge, casa
torie sau adoptie. Relatiile de înrudire
sunt prin definitie implicate în
casatorie si familie, dar se extind mult
dincolo de aceste institutii. Daca în
majoritatea societatilor modeme pu
tine sunt obligatiile sociale implicate
de relatii de îllludire care se extind
dincolo de familie, în multe alte culturi

înrudirea este de o importanta vitala
pentru majoritatea aspectelor vietii
sociale.
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ÎNTÂLNIRE: întrunire a doi sau mai

multi indivizi, într-o situatie de
interactiune de tip fata-în-fata. Viata
nostra cotidiana poate fi considerata
drept o serie de diferite intâlniri suc
cesive pe parcursul unei zilei. În
societatile moderne, întâlnirile pe
care le avem cu altii implica mai mult
straini decât persoane pe care le
cunoastem bine.

MASS MEDIA: forme de comu

nicare, precum ziarele, revistele,
radioul si televiziunea, menite a
transmite informatii catre public.

METODE DE CERCETARE:

diferite metode de investigare folosite
pentru strângerea materialului em
piric (faptic). În sociologie exista
numeroase si diverse metode de
cercetare, dar probabil ca cele mai
frecvent folosite sunt munca de teren

. (sau observare a prin participare) si
metodele de ancheta ..Pentru multe

scopuri, este utila combinarea a doua
sau mai multe metode în cadrul unui

singur proiect de cercetare.

MISCARE SOCIALA: grupare
ampla de oameni care s-au implicat
în încercarea de a realiza sau de' a

bloca un proces de schimbare sociala.
Miscarile sociale se afla în mod
obisnuit în relatii de conflict cu
organizatiile la ale caror obiecive si
viziuni se opun adesea. Totusi, mis
carile care contesta cu succes puterea,
în momentul în care devin institu

tionalizate, se pot transforma în
organizatii.

MOBILITATE SOCIALA: miscare
a indivizilor sau grupurilor aflate în
diferite pozitii sociale. Mobilitatea
verticala se refera la miscarea în sus
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sau înjos în cadrul unei ierarhii sau
unui sistem de stratificare. Mobi

litatea laterala. reprezinta miscarea
fizica a indivizilor sau a grupurilor de
la o regiune la alta. Atunci când
analizeaza mobilitatea verticala,
sociologii disting între gradul în care
un individ este mobil pe parcursul
cariereri sale si gradul în care pozitia
la care ajunge el difera de cea a
parintilor sai.

MUNCA: activitate prin care fiintele
umane transforma si produc bunuri
din lumea naturala si îsi asigura în
acest fel supravietuir,ea. Munca nu
trebuie considerata în mod exclusiv

drept o angajare platita. În culturile
traditionale exista doar un sistem
monetar rudimentar si foarte putini

oameni lucrau în schimbul platii. În
societatile moderne, continua sa
existe multe tipuri de munca ce nu
implica în mod direct acordarea unui
salariu (cum ar fi munca în
gospodarie).

NATURA: caracteristici fizice ale lumii

exterioare sau ale trupului, neinflu
entate de interventia umana. Un
eveniment sau o situatie este "natu
rala" daca exista sau are loc inde

pendent de controlul uman. O mare
parte a mediului extem în care traim
nu mai face parte din natura, datorita

faptului ca fiintele umane intervin în
atât de multe aspecte ale sale.
Încalzirea globala reprezinta un
exemplu al acestui proces: nu este o
'stare naturala, ci este cauzata de
poluarea produsa de fiintele umane.

-O mare parte din ceea ce se petrece
cu corpurile noastre nu mai este, de

asemenea, natural. De exemplu, ca



urmare a noilor forme de tehnologie

reproductiva, cum ar fi contraceptia
moderna sau ingineri a genetica,
corpurile noastre sunt din ce în ce
mai putin guvernate de procese natu
rale.

NORMA: regula de comportament
care specifica comportarea potrivita
într-un domeniu dat de contexte

sociale. O norma fie prescrie un
anumit tip de comportament, fie îl
interzice. Toate grupurile umane
respecta tipuri precise de norme,
sprijinite întotdeauna de sanctiuni de
un fel sau altul- care variaza de la

dezaprobarea informala la pedep
sirea fizica si executie.

ORGANIZA TIE: grup mare de
indivizi, care implica un set precis de
relatii de autoritate. În societatile
industriale exista multe tipuri de
organizatii, care influenteaza
majoritatea aspectelor vietii noastre.
Desi nu toate organizatiile sunt
birocratice în sensul formal, exista

legaturi destul de strânse între
dezvoltarea organizatiilor si tendintele
birocratice.

POLITICA: mijloace prin care este
folosita puterea pentru a influenta
natura si continutul activitatilor
guvernamentale. Sfera "politicului"
include activitatile celor din guvern,
dar si pe cele ale multor alte grupuri
si indivizi. Exista multe modalitati în
care omenii din afara aparatului guver
narhental cauta sa o influenteze.

POZITIE. SOCIALA: identitatea
sociala detinuta de un individ într-un
anumit grup sau societate. Pozitiile

sociale pot fi foarte generale în
natura (cum ar fi cele asociate

rolurilor de gen) sau pot fi mai
specifice (ca în cazul pozitiilor
ocupationale ).

PREJUDECATA: detinerea de idei
preconcepute despre un individ sau
un grup, idei rezistente la schimbare,
chiar si în fata unor informatii noi.
Prejudecatile pot fi pozitive sau
negative.

PUTERE: capacitatea unor indivizi sau
a membrilor unui grup de a-si atinge
scopurile sau de a-si finaliza inte
resele. Puterea reprezinta un aspect-

. extrem de raspândit al tuturor rela
tiilor umane. Multe conflicte din
societate sunt reprezentate de do
rinta pentru putere, din pricina fap
tului ca gradul de putere la care poate
ajunge un individ sau un grup este
direct proportional cu masura în care
acestia sunt capabili sa-si transforme

dorintele în practica în detrimentul
altora.

RASISM: atribuirea unor caracteristici

de superioritate sau de inferioritate
unei populatii care are în comun
anumite caracteristici mostenite în
mod fizic. Rasismul reprezinta o
forma specifica de prejudecata,
concentrându-si atentia asupra
variatiilor fizice dintre oameni.
Atitudinile rasiste s-au consolidat în

peroada expansiunii coloniale catre
Vest, dar se pare ca ele se bazeaza
de asemenea, pe mecanismele de
prejudecata si discriminare, întâlnite
în foarte multe contexte ale socie

tatilor umane.

RELATII FORMALE: relatii care
exista în grupuri sau organizatii
întemeiate pe normele sau regulile
sistemului "oficial" de autoritate.
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RELATII INFORMALE: relatii
care exista în grupuri sau organizatii
pe baza legaturilor personale; moda
litati de a actiona care pornesc de la .
modurile de procedura recunoscute
în mod oficial.

RELIGIE: set de credinte la care adera
membrii unei comunitati, implicând
simboluri ce inspira teama religioasa
sau uimire, împreuna cu practici
rituale practicate de membrii
comunitatii. Religiile nu implica în
mod universal o credinta în entitati
supranaturale. Cu toate ca sunt greu
de trasat linii de demarcatie între
religie si magie, deseori se sustine ca
magia este practicata în primul rând
de catre indivizi si riu constituie
punctul central al ritualului comu
nitatii.

REPRODUCTIE CULTURALA:
transmiterea valorilor si normelor
culturale, din generatie în generatie.
Reproductia culturala se refera la
mecanismele prin care se pastreaza
în timp continuitatea experientei
culturale. Procesele de învatare din
societatile moderne se numara
printre principalele mecanisme de
reproductie culturala si nu opereaza
doar prin ceea ce se învata în
decursul educatiei formale. Repro
ductia culturala are loc într-o maniera
mai profunda prin intermediul
programei ascunse - acele aspecte
ale comportamentului pe care indivizii
le învata neoficial în timp ce se afla
la scoala.

REVOLUTIE: proces de schimbare
politica, implicând mobilizarea unei
miscari sociale de masa care, prin
intermediul violentei, rastoarna un
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regim existent si formeaza un nou
guvern. Revolutia se deosebeste de
lovitura de stat pentru ca implica o
miscare de masa si producerea unei
schimbari majore în sistemul politic
în ansamblu. Lovitura de stat se

refera la preluarea puterii prin
utilizarea armelor, de catre indivizi

care îi înlocuiesc dupa aceea pe
liderii politici, dar fara a transforma
radical sistemul de guvernare. De
asemenea, revolutiile se deosebesc
de rascoale, care implica provocari
la adresa autoritatilor politice
existente, dar care vizeaza înlocuirea
personalului si nu transformarea
structurii politice ca atare.

RITUAL: moduri formalizate de

comportament, în care se implica în
mod obisnuit membrii unui grup sau
ai unei comunitati. Religia reprezinta
unul dintre principalele contexte în
care sunt practicate ritualurile, dar
amploarea comportamentului ritual
se extinde cu mult dincolo de aceasta

sfera. Majoritatea grupurilor au
practici rituale de diferite tipuri.

ROL SOCIAL: comportament
asteptat din partea unui individ care
ocupa o anumita pozitie sociala.
Ideea rolului social provine din teatru,
referindu-se la rolurile pe care le
interpreteaza actorii într-o productie
teatrala. În fiecare societate, indivizii

joaca mai multe roluri sociale diferite,
în functie de tipurile contexte ale
activitatii lor.

SCHIMBARE SOCIALA: modifi
care în structurile de baza ale unui

grup social sau ale pnei societati.
Schimbarea sociala reprezinta un
fenomen omniprezent în viata



sociala, dar a deH:rllt extrem de
intens în era moderna. Originile
sociologiei moderne pot fi identificate
în încercarile de întelegere a schim
barilor dramatice care transforma

lumea traditionala si promoveaza noi
forme de ordine sociala.

SECULARIZARE: .proces de declin
al influentei religiei. Cu toate ca
societatile moderne au devenit din ct::
în ce mai secularizate, identificarea
gradului de secularizre reprezinta o
problema complexa. Secularizarea se
poate referi la nivelurile de implicare
în organizatiile religioase (clim ar fi
procentul de participare la slujbele de
la biserica), la influenta sociala si
materiala exercitata de organizatiile
religioase si la gradul în care oamenii
nutresc convingeri religioase.

SEX: diferente anatomice care îi
deosebeste pe barbati de femei.So
ciologii pun deseori în contrast sexul
.cu genul. Sexul se refera la caracte
risticile fizice ale corpului; genul
denumeste formele de compor
tament deprinse social. De exemplu,
un travestit este din punct de vedere
fizic barbat, dar câteodata îsi asuma
genul unei femei.

SOCIALIZARE: procese sociale prin
care copiii dezvolta o constientizare
a normelor si valorilor sociale si

. dobândesc un sentiment distinct al

sinelui. Cu toate ca procesele de
socializare sunt deosebit de impor
tante în pruncie si copilarie, ele
continua înr-o oarecare masura pe
tot parcursul vietii. Nici un individ
uman nu este imun la reactiile celor
din jurul lui, care îl influenteaza si îi

modifica comportamentul în toate
fazele ciclului vietii sale.

SOCIETATE: conceptul de societate
este unul dintre cele mai importante
notiuni sociologice. O .societate re
prezinta un grup de oameni care
traiesc pe un anumit teritoriu, sunt
supusi unui sistem comun de auto
ritate politica si sunt constienti ca au
o identitate distincta fata de alte
grupuri din jurul lor. Anumite socie
tati, precum cele de vânatori· si
culegatori, sunt foarte mici, numarând
nu mai mult de câteva zeci de
oameni. Altele sunt foarte nume

roase, fiind alcatuite din multe
milioane de indivizi - de exemplu,
societatea chineza moderna are o

populatie de peste un miliard de
indivizi.

SOCIETATE POSTINDUTRIALA:
o notiune sprijinita de catre cei care
cred ca procesul de schimbari
sociale ne poarta dincolo de ordinea
industrializata. O societate postindus
triala este bazata pe producerea
informatiei si mai putin pe producerea
de bunuri materiale. Dupa parerea
celor care sustin acest concept, noi
trecem în acest moment printr-o
serie de schimbari sociale la fel de

profunde ca si cele care au constituit
începutul erei industriale în urma cu
vreo doua sute de ani .

SOCIETATI INDUSTRIALE:
societati în care marea majoritate a
fortei de munca lucreaza în productia
industriala.

SOCIOLOGIA CORPULUI: studiul

influentelor sociale asupra alcatuirii
noastre fizice.
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SOCIOLOGIE: studiul grupurilor si
al societatilor umane, Care pune un
accent deosebit pe analizarea lumii
industrializate. Sociologia face parte

dintr-un grup de stiin!,e sociale, care
includ de asemenea antropologia,
stiintele economice, stiintele politice
si geografia umana. Demarcatiile
dintre diversele stiinte sociale nu sunt
precise si toate au în comun o
anumita gama de interese, concepte
si metode ..

STATUL-NATIUNE: un anumit tip de
stat, canicateristic lumii moderne, în

care un guvern are putere suverana
în interiorul unei zone teritoriale defi

nite, iar masa populatiei reprezinta
cetatenii care stiu despre ei însisi ca
fac parte dintr-o singura natiune.
Statele-natiune sunt strâns legate de
aparitianationalismului, desi loialitatile
nationaliste nu se conformeaza

întotdeauna cu granitele unor
anumite state care exista în ziua de

azi. Statele-natiune s-au dezvoltat ca
parte a sistemului de state-natiuni
care si-a facut aparitia si îsi are
originea în Europa, dar în prezent se
întinde pe tot globul.

STRATIFICARE SOCIALA:

existenta unor inegalitati structurale
între grupurile din societate, din
punctul de vedere al accesului lor la
recompensele materiale sau simbo
lice. Desi toate societatile implica
unele forme de stratificare, abia o
data cu dezvoltarea sistemelor de stat

apar deosebiri ample de avere si
putere. Cea mai specifica forma de
stratificare în societatile moderne se
reflecta în diviziuni le de clasa.
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STRUCTURA DE CLASA:
distribuirea claselor într-o societate.

Clasele sunt în principal bazate pe
inegalitati economice, iar astfel de
inegalitati nu sunt niciodata' întâm
platoare. Majoritatea societatilor au
un numar limitat de clase. De

exemplu, în societatile moderne,
câteva dintre principalele grupuri de
clasa sunt clasa de sus, clasa mijlocie,
clasa muncitoare si subclasa.

STRUCTURA SOCIALA: scheme

de interactiune între indivizi sau
grupuri. Viata sociala nu se desfa
soara întâmplator. Cea mai mare
parte a activitatilor noastre sunt struc
turate: ele sunt organizate într-un
mod regulat si repetitiv. Cu toate ca
aceasta comparatie ar putea sa
induca în eroare, se puteau gândi la
structura sociala a unei societati ca
la stâlpii care sprijina o cladire si îi
confera rezistenta.

STAT: aparat politic (institutii
guvernamentale plus functionari pu
blici) care guverneaza o ordine
teritoriala data, a carui autoritate este
sprijinita de lege si de capacitatea de
a folosi forta. Nu toate societatile sunt
caracterizate de existenta unui stat.
Culturile de vânatori si culegatori. si
societatile agrare mai mici sunt lipsite
de institutii de stat. Aparitia statului
marcheaza o tranzitie distincta în
istoria umana, pentru ca centrali

za~ea puterii politice implicate în
formarea statului introduce dinamici

noi în procesele de schimbare sociala.

STATUT: onoarea sau prestigiul social
care i se acorda unui anumit grup de
catre ceilaltimembri ai unei societati.



Gmpurile cu statut implica de obicei
stiluri specifice de viata - scheme de
comportament pe care le respecta
membrii unui grup. Privilegiul sau
statutul poate fi pozitiv sau negativ.
Gmpurile cu statut de "paria" sunt
privite cu dispret sau tratate ca proscrisi
de catre majoritatea populatiei.

SOMAJ: situatie în care un individ
doreste sa obtina o slujba platita, dar
nu are aceasta posibilitate. Somajul
reprezinta o notiune mai complicata
decât ar putea parea. Cineva care
nu "are de lucru" nu este în mod
necesar somer, în sensul ca nu are
nimic de facut. De exemplu, gospo
din ele nu primesc nici o plata, dar de
obicei muncesc din greu.

STIINTA: în sensul de stiinta fizica,
studiul sistematic al lumii fizice. stiinta
implica aranjarea într-o maniera

disciplinata a datelor empirice,
îmbinata cu construirea de abordari

teoretice si de teorii care ilumineaza
aceste date. Activitatea stiintifica
combina crearea urior modalitati noi
si Îndraznete de gândire cu testarea
atenta a ipotezelor si ideilor. O trasa
tura importanta care ajuta la deose
birea stiintei de alte tipuri de sisteme
de idei (cum este cel implicat în
religie), o reprezinta presupunerea ca
toate ideile stiintifice sunt deschise
criticii si revizuirii reciproce din partea
membrilor comunitatii stiintifice.

TEORIE: încercare de identificare a

proprietatilor generale Care explica
evenimentele observate cu regu
laritate. Construirea teoriilor for

meaza un element esential al oricarei
ilctivitati sociologice. Desi teoriile au
tendinta de a fi legate de abordari
teoretice mai largi, ele sunt în acelasi
timp puternic influentate de rezul
tatele cercetarii la a caror producere
au contribuit.

URBANISM: termen folosit de Louis

Wirth pentru a desemna caracte~
risticile distinctive ale vietii sociale
urbane, cum ar fi lipsa ei de
personalitate.

VALORI: idei sustinute de catre
indivizii umani sau de catre grupuri
despre ceea ce este de dorit sau
necesat. Valorile diferite reprezinta
aspecte cheie ale variatiilor în cultura
umana. Cultura specifica în care
traiesc indivizii influenteaza puternic
ceea ce valorizeaza acestia.

VIOLENTA: folosirea sau
amenintarea cu folosirea fortei fizice
din partea unui individ sau a unui gmp
fata de altul. Razboiul reprezinta
forma de violenta extrema. Totusi,
în multe cadre neoficiaJe ale vietii
sociale, violenta poate fi ceva
obisnuit. De exemplu, multe casatorii
sunt caracterizate printr-un sir de
violente din partea unui sot fata de
celalalt.
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GLOSAR - TERMENI IMPORTANTI,

ABORDARE ECOLOGICA: pers
pectiva asupra &nalizei urbane care
pune accentul pe distributia "natu
rala" a vecinatatilor orasului în zone
cu caracteristici contrastante.

ABUZ SEXUAL ASUPRA CO

PIILOR: exploatarea sexuala a
copiilor de catre adulti.

ACTIVITATE DE MULTIME:
actiuni savârsite de indivizi atunci
când se asociaza fonnând o multime.

ADICTIE: proces prin care cineva
devine dependent de o substanta sau
de o structura fixa de compOliament,
greu de modificat. Un alcoolic este
caracterizat prin adictie.

'ALFABETIZARE: abilitatea

indivizilor de a scrie si a citi.

ALIENARE: senzatia ca locul pro
priilor noastre capacitati, ca fiinte
umane, este luat de alte entitati.
Initial, tennenul a fost folosit de catre
Marx pentru a se referi la proiectarea
puterilor umane asupra divinitati lor.
Ulterior, el a întrebuintat termenul
pentru a desemna pierderea contro
lului de catre muncitori asupra naturii
muncii si a produselor muncii lor.

ALOCARE DE RESURSE: modul

în care diferite resurse sociale si
materiale sunt întrebuintate de catre
grupurile sau miscarile sociale.

ANALIZA COMPARATIVA: anali

za bazata pe comparati a dintre
diferite societati sau culturi.

ANCHET A: metoda de cercetare

sociologica, implicând administrarea
de chestionare unei populatii studiate.
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ANIMISM: credinta conform careia
evenimentele din lume sunt puse în
miscare de activitatea spiritelor.

ANOMIE: concept care a capatat o
larga întrebuintare în sociologie
datorita lui Durkheim, si care se
refera la o situatie în care normele
sociale îsi pierd puterea asupra
comportamentului individului,

ANOREXIE: asa-numita "boala a
celui care tine regim", în care indivizii
se abtin în mod deliberat de la hrana.

ANTAGONISM ETNIC: ostilitati
sau conflicte între diferite grupuri sau
comunitati etnice.

ANTROPOLOGIE: stiinta sociala
strâns legata de sociologie, care se
concentreaza asupra studierii cultu
rilor traditionale si a evolutiei speciei
umane.

APARTHEID: sistem de segregare
, rasiala stabilit în Africa de Sud, astazi

aproape disparut.
ASIMILARE: acceptarea unui grup

minoritar de catre populatia majo
ritara, în care grupul preia valorile si
normele culturii dominante.

ASISTENT A MEDICALA PRI
VAT A: servicii de asistenta
medicala disponibile doar celor care
platesc costul lor întreg.

ASISTENTA MEDI'CALA PUBLI
CA: servicii de asistenta medicala
disponibile tuturor membrilor
populatiei, suportate prin finantare
guvernamentala.

ASOCIERE DIFERENTIALA: in
terpretare a dezvoltarii comporta-



mentului delictual, propusa de catre
Edwin H. Sutherland. Dupa el, com
portamentul delictual este învatat prin
asocierea cu cei care se implica în
savârsirea de delicte în mod obisnuit.

AUTO-ILUMINARE: întelegerea
din ce în ce mai buna a propriilor lor
conditii de existenta, pe care oamenii
o dobândesc prin investigare
sociala - ceea ce le permite even
tual sa actioneze pentru a modifica
acele conditii.

AUTOMATIZARE: procese de
productie monitorizate si controlate
de mecanisme, cu o supraveghere
minimala din partea fiinte lor umane.

BANDA: grup informal de indivizi care
se întâlnesc regulat pentru a se
angaja în activitati comune, care se
pot situa în afara cadrului legal.

BISERICA: corp amplu de persoane
care apartin unei organizatii
religioase stabilite. Termenul se
foloseste si pentru a desemna locul
în care sunt savârsite ceremoniile
religioase.

BOGATIE: bani si posesiuni materiale
de tinute de catre un individ sau un
grup.

BULIMIE: boala de nutritie, în care
individul manânca exagerat de mult,
dar nu digera cum trebuie mâncarea.
De exemplu, o persoana bulimica
manânca, apoi se forteaza in mod
deliberat sa vomite înainte de

digerarea mâncarii.

CAPITALISM: sistem de întreprin
dere economica bazat pe schimbul
de piata. "Capitalul" se refera la
bogatia sau banii folositi pentru a fi
investiti pe piata, în speranta de a

obtine un profit. Majoritatea
societatilor industriale din prezent
sunt capitaliste ca orientare-

. sistemele lor economice sunt bazate

pe libera initiativa si pe concurenta
economica.

CAPITALISTI: proprietari de com
panii, pamânt sau actiuni, care sunt
folosite pentru a aduce profituri
economlce.

CAST A: forma de stratificare în care

pozitia sociala a individului este fixata
înca de la nastere si nu poate fi
schimbata. Practic nu exista casa
torii mixte între membrii diferitelor

grupuri de casta.
CELALALT GENERALIZAT: con

cept din cadrul teoriei lui H.G. Mead,
confonn caruia individul îsi atribuie
valorile generale ale unui grup sau
ale unei societati date, pe parcursul
procesului de socializare.

CENTRU DE INOVATIE: oras de
talie mare sau mica, a carui prospe
ritate este conditionata de faptul ca
este un centru de inovatii tehnologice
sau de creativitate.

CENTRU PENTRU PENSIONARI:

oras care de obicei poseda un climat
favorabil, unde îsi stabilesc locuinta
multi oameni, atunci când ies la
pensle.

CENTRUL ORASULUI: zonele
care compun cartierele centrale ale
unui oras, având în mod normal
caracteristici distincte de cele ale

suburbiilor. În multe ambiante urbane
modeme din Lumea Întâia, zonele
din centrul orasului sunt supuse ruinei
si degradarii, rezidentii bogati
mutându-se în zone periferice.
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CERCETARE DOCUMENTARA:

cercetare bazata pe dovezi adunate
din studierea documentelor, cum ar
fi arhivele sau statisticile oficiale.

CETATEAN: membru al comunitatii
politice, care are atât drepturi cât si
îndatoriri asociate cu aceasta
calitate.

CHESTIONARE CU ÎNTREBARI

DESCHISE: chestionare precum
cele folosite în anchetele sociologice,
care ofera indivizilor posibilitatea de
a da raspunsuri scurte sau lungi, dupa
preferinta.

CHESTIONARE CU ÎNTREBARI

STANDARD: chestionare precum
cele folosite în anchetele sociologi ce,
care implica categorii fixe, în asa fel
încât cei care raspund au doar un
numar limitat de optiuni pe care le
pot folosi ca raspuns.

CIllERSPATIU: retele electronice de
interactiune între indivizi aflati la
diferite terminale de computer.

CLASA DE SUS: clasa sociala

alcatuita în cea mai mare parte din
membrii bogati ai societatii, în spe
cial cei care au mostenit averi, au
afaceri sau un numar mare de

.actiuni.
CLASA FARA ZIDURI: educatie

realizata prin intermediul mediilor
electronice.

CLASA MIJLOCIE: clasa sociala

alcatuita în cea mai mare pmie din .
cei care au ocupatii de tip gulere albe
sau manageriale, de nivel inferior.

CLASA MUNCITOARE: 'clasa so

ciala alCatuita în cea mai mare parte
din persoane implicate în ocupatii de
tip gulere albastre.
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C.LASE TRANZITIONALE: ter
men folosit de catre Marx pentru a
face referire la clasele apartinând
unui tip de societate aflat în declin
care o amâna pe cea noua, cum ar fi
taranii si marii latifundiari într-un
sistem devenit capitalist.

COABITARE: doua persoane care
convietuiesc în cadrul'unei relatii
sexuale permanenta, fara a fi casa
torit unul cu celalalt.

COD ELABORAT: forma de vorbire

implicând folosirea deliberata si
combinata a cuvintelor pentru a
desemna întelesuri precise.

COD LIMITAT: mod de vorbire care

se bazeaza pe întelegeri culturale
puternic dezvoltate, în asa fel Încât
multe idei nu mai trebuie sa fie

transpuse În cuvinte.
COGNITIE: procese ale gândirii

\Imane implicând perceptia, rationa
mentul si memorizarea.

COLONIALISM: proces prin care
natiunile occidentale si-au stabilit
hegemonia în parti ale lumii Îndepar
tate de teritoriile de bastina.

COMERT CU ARME: vinderea ar
melor pentru profit, indiferent daca
este efectuata de guvern sau de
antreprenori particulari.

COMPANII TRANSNATIONALE:
corporatii cu sedii în doua sau mai
multe tari.

COMPLEXUL LUI OEDIP: dupa
Freud, faza a dezvoltarii psihologiei
umane timpurii, în care copilul are
sentimente puternice de iubire pentru
mama si de ura fata de tata.Depa
sirea complexului lui Oedip mar
cheaza o importanta tranzitie, În
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opinia lui Freud, în cadrul dezvoltarii
copilului ca fiinta autonoma. FlJ~ud
a luat numele lui "Oedip" din poves
tea clasica a lui Oedip care, confonn
mitului, fara a sti cine sunt, s-a casa
torit cu mama sa si l-a ucis pe tatal
sau.

COMPORTAMENT DE VOTARE:

structuri de votare în cadrul alege
rilor politice.

COMUNICARE NON-VERBALA:

comunicare între indivizi, baz~ta pe
expresii faciale sau gesturi corp orale
si nu pe folosirea limbajului.

COMUNISM: set de idei politice aso
ciate cu personalitatea lui Marx,
dezvoltate în mod deosebit de catre

Lenin si institutionalizate în China, iar
pâna în 1990, în Uniunea Sovietica
si Europa de Est.

CONFESIUNE: secta religioasa care
si-a pierdut dinamismul revigorant si
a devenit o organizatie institutionali
zata, înregistrând aderarea unui
numar semnificativ de persoane.

c;ONFLICT DE CLASA: lupte între
diferite clase social~. Karl Marx era
de parere ca lupta de clasa se afla la
originea multor alte diviziuni si
antagonisme din societate.

CONGLOMERATE URBANE:

aglomerari de orase într-un mediuur
ban continuu.

CONSECINTE' NEINTENTIO
NALE: consecinte care rezulta din
comportamentul initiat în alte copuri.
Multe dintre trasaturile majore ale
activitatii sociale nu au fost
intentionate de catre participantii ei.

CONSTRÂNGERE SOCIAL'A:

termen care se refera la faptul ca

grupurile si societatile din care facem
parte exercita o influenta condi
tionanta asupra comportmentului
nostru. Constrângerea sociala a fost
considerata de catre Durkheim drept
una dintre proprietatile distinctive ale
"faptelor sociale".

CONSUM COLECTIV: concept
folosit de catre ManueI Castells

pentru a se referi la procesele de
consum urban, cum ar fi cele de

vânzare si cumparare de proprietati.
CONTRADICTIE: termen folosit de

Marx pentru a se referi la tendintele
reciproc antagoniste dintr-o societate.

CONVERGENTA SPATIU-TIMP:
proces prin care distantele se
"scurteaza în timp", pe masura ce
creste viteza modalitatilor de transport.

CONVERSATIE: comunicare verbala
între doi sau mai multi indivizi.

CONVINGERI DE BUN-SIMT:
convingeri larg îtnpartasite,
referitoare la lumea sociala si cea
naturala, pe care le nutresc membrii
de rând (non-specialisti) ai societatii.

CORELARE: relatie obisnuita dintre
doua dimensiuni sau variabile, deseori
exprimata în termeni statistici.
Corelarile pot fi pozitive sau nega
tive. O corelare pozitiva între doua
variabile exista acolo unde un nivel
înalt al unei variabile este asociat cu
nivelul înalt al celeilalte. O corelare

negativa are loc acolo unde nivelul
înalt al unei variabile este asociat cu
nivelul scazut al celeilalte.

CORPORA TII GLOBALE: finne
care opereaza la scara globala.

CREUZET: ideea ca deosebirile etnice

pot fi combinate pentru a .crea noi
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scheme de comportament care se
inspira din diverse surse culturale.

CRIMA ORGANIZATA: activitati
delictuale savârsite de organizatii
înfiintate ca firme de afaceri.

CULT: grupare religioasa fragmentara,
la care sunt afiliati indivizi într-o
maniera voluntara, dar care este
lipsita de o structura permanenta.

CUNOASTERE' CODIFICAT A:
concept asociat cu sociologul Dan
iel BeII. Se refera la forme

sistematice de cunoastere, cum sunt
cele produse de stiinta moderna; Bell
este de parere ca producerea unei
atari cunoasteri reprezinta cea mai
dinamica forta care modeleaza
societatea moderna.

CURSUL VIETII: diferitele etape din
viata unui individ, de la nastere la
adolescenta, vârsta adulta si moarte.

C VA S I - I N TE RAC TI U N E
MEDIATA: interactiune între
indivizi care nu se afla fizic unul în

prezenta celuilalt - de exemplu, o
conversatie telefonica.

DELICTE ALE CELOR PUTERNICI:

activitate delictuala savârsita de cei
aflati în posturi care le confera putere.

DELINCVENT A A GULERELOR
ALBE: activitati delictuale savâr
site de catre cei care au ocupatii de
tip gulere albe sau de specialisti.

DEMOCRA TIE LIBERALA:
sistem de democratie bazat pe
institutii parlamentre, cuplat cu un
sistem de piata libera în domeniul
productiei economice.

DEMOCRATIE PARTICIPATIV A:
sistem de democratie în care toti
membrii unui grup sau ai unei
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comunitati participa în mod colectiv
la luarea deciziilor majore.

DEPARTAJARE: separarea elevilor
din clasa în diferite grupuri, dupa
capacitati,

DEPENDENT ADE AJUTORUL
SOCIAL: situatie în care omenii
care primesc ajutor social, precum
cei care primesc ajutor de somaj,
considera acest lucru drept "o moda
litate de existenta", preferata în
schimbul unei slujbe platite.

DEPLASARE: transferul ideilor sau

al emotiilor de la adevarata lor sursa
catre un alt obiect.

DEPOZIT PENTRU LUMEA A

TREIA: oras care serveste drept
punct de intrare pentru imigrarea din
tari mai putin dezvoltate catre unele
mai dezvoltate.

DEVIANTA SECUNDARA: ideeaso
ciata cu criminologul american Edwin
Lemert. Devianta plimara se refera la
un act ini~alcare contravine unei norme
sau unei legi - de exemplu, furtul unui
obiect dintr-un magazin. Vorbim
despre devianta secundara atunci când
individului care a comis actul i se

ataseaza o eticheta; ca atunci când o
persoana care fura din magazine este
etichetata drept "hot de magazin".

DILEMA TEORETICA: problema
teoretica fundamentala, care consti

tuie miezul unor dezbateri de lunga
durata în sociologie.

DISFUNCTII: influente sociale care
. au tendinta de a produce dezbinare

si dezintegrare.

DISCUTIE: actiune a de a purta
conversatii sau schimburi verb ale pe
cursul vietii sociale cotidiene.



DISTANT A PUBLICA: spatiul fizic
pe care îl pastreaza indivizii între ei
si ceilalti atunci când sunt angajati
într-o activitate publica, cum ar fi
tinerea unei conferinte.

DISTANTA SOCIALA: nivelul de
separare spatiala pastrat atunci când
indivizii interactioneaza cu altii, pe
care nu-i cunosc bine.

DIVIZIUNEA INTERNA TIONA
LA A MUNCII: expresie care se
refera la interdependenta tarilor sau
regiunilor care fac comert pe piete
globale.

ECOLOGIA MEDIULUI: preo
cupare pentru mentinerea integritatii
mediului fizic în fata impactului
industriei si a tehnologieimodeme.

ECOLOGIE URBANA: abordare a

studiului vietii urbane, bazata pe
analogia cu adaptarea plantelor si a
organismelor la mediul fizic. Dupa
teoreticienii ecologi, diversele
cartiere si zone din orase s-au for
mat ca urmare a proceselor naturale
de ajutorare din partea populatiei ur
bane, pe parcursul competitiei pentru
resurse.

ECONOMIE INFORMALA: tran

zactii economice realizate în afara
sferei normale de angajare platita.

EGOCENTRISM: dupa Piaget,
viziunea caracteristica unui copil, pe
parcursul priniilor sai ani de viata.
Gândirea egocentrica implica întele
gerea obiectelor si evenimentelor din

mediul înconjurator doar din punctul
de vedere al pozitiei proprii a
copilului.

ESANTION REPREZENTATIV:
mijloc de cercetare sociala care

încearca sa puna de acord un grup
studiat cu populatia, cu ale carei
calitati se potriveste.

ESANTIONARE: studierea unui pro
cent de indivizi sau de cazuri dintr-o

populatie mai numeroasa, ca fiind
reprezentativ pentru acea populatie
în ansamblu.

ESANTIONARE LA ÎNT ÂM
PLARE: metoda de cercetare

sociala, care cauta sa se asigure ca
Ul1 grup studiat este reprezentativ
pentru o populatie mai numeroasa prin
alegerea la întâmplare a indivizilor ce
urmeaza a fi inclusi în el.

ETNOCENT,RISM: întelegerea
ideilor sau a practicilor unei alte
culturi, din punctul de vedere al
propriei culturi. Judecatile etnocen
trice nu pot sa-si dea seama de
adevaratele calitati ale altor culturi.
Un individ etnocentric este acela

care nu poate sau nu vrea sa consi-
, dere alte culturi în propriii lor termeni.

ETNOMETODOLOGIE: studierea

modului în care înteleg ceea ce spun si
fac ceilalti pe parcursul interactiunii
sociale cotidiene. Etnometodologia se
ocupa de "etnometodele" prin
intermediul carora fiintele umane au
schimburi semnificativeunele cu altele.

EVOLUTIE: dezvoltarea organis
melor biologice prin intermediul
adaptarii speciilor la cerintele me
diului fizic.

EXPERIMENT: metoda de cercetare

în care variabilele pot fi analizate
Într-o maniera controlata si sistema
tica, fie în cadrul unei situatii artifi
ciale create de catre cercetator, fie
În cadre naturale.
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FAMILIE CU PARINTI HOMO
SEXUALI: familie în care copiii
sunt crescuti fie de partenere les
biene, fie de parteneri homosexuali
care traiesc împreuna.

FAMILIE CU UN SINGUR

PARINTE: familie în care copiii
sunt crescuti de un singur parinte,
barbat sau femeie.

FAMILIE EXTINSA: grup familial
alcatuit din mai mult de doua generatii
de rude care traiesc fie sub acelasi
acoperis, fie foarte aproape unii de
altii.

FAMILIE NUCLEARA: grup fami
lial alcatuit din mama, tata (sau unul
dintre acestia) si copiii dependenti.

FAMILII VITREGE: familii în care

cel putin unul dintre parteneri are
copii dintr-o casatorie anterioara,

care fie locuiesc împreuna, fie prin
apropIere.

FEMINITATE: forme caracteristice

de comportament, asteptate din
partea femeilor în orice cultura data.

FORDISM: sitem de productie inau
gurat de Henry Ford, implicând
introducerea liniei de montaj.

FUNCTII LATENTE: consecinte
functionale neintentionate sau
nerecunoscute de catre' membrii
sistemului social în care au loc.

FUNCTII MANIFESTE: functii ale
unui aspect sau tip de activitate
sociala, cunoscute si intentionate de
catre indivizii implicati într-o situatie
data de viata sociala.

FUNCTIONARI: indivizi care ocupa

posturi formale în organizatiile la
scara mare.

* Numeralul "sase" (n.t.).
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FUNCTIONALISM: perspectiva
teoretica bazata pe ideea ca eveni
mentele sociale pot fi cel mai bine
explicate în termenii functiilor pe
care le îndeplinesc - cu alte cuvinte,
contributia pe care o aduc la continui
tatea unei societati.

FUNDAMENTALISM: credinta în
reîntoarcere la întelesurile literale ale
textelor scripturale.

GÂNDIRE CONTRAINTUITIV A:

gândire care sugereaza idei contr~re
presupunerilor pertinente.

GÂNDIRE STEREOTIPA: procese
de gândire ce are în vedere categorii
rigide si inflexibile.

GEN: concept aplicatîn studiile despre
~nediile de informare, pentru a face
referire la un tip distinct de produs
mediatic sau de obiect cultural. De

exemplu, în lumea televiziunii, genuri
diferite includ serialele, filmele de

comedie, programele de stiri, spOliul
si filmele de aventuri.

GRESELI DE VORBIRE: pro
nuntare gresita, ca în situatia în care
cineva vrea sa spuna "six"* dar
spune "sex". Freud considera ca
greselile de vorbire mascheaza
anxietati sau emotii ascunse.

GREVA: oprire temporara a lucrului
de catre un grup de angajati pentru
a exprima o nemultumire sau a sprijini
o solicitare.

GRUP MINORITAR (sau~lINO
RITATE ETNICA): grup de
persoane dintr-o minoritate, într-o
societate data, care datorita caracte
risticilor lor fizice sau culturale, se



afla În situatii de inegalitate În cadrul
respectivei societati.

HARTUIRE SEXUALA: executarea
de avans uri sexuale ncdorite, de
catre un individ la adresa altuia, În

care primul insista Împotriva dorintei
celuilalt.

GRUPURI DE PARIA: grupuri care
sufera de statut negativ sau
discriminare - cu alte cuvinte, sunt

"privite de sus" de catre majoritatea
membrilor unei societati. Evreii au
constituit un grup de paria de-a lungul
unei mari perioade a istoriei
europene.

HETEROSEXUALITATE: orientare
În activitatea sexuala sau sentiment

fata de persoane de sex opus.
HIPERREALITATE: idee asociata

autorului francez Jean Baudrillard.

Acesta sustine ca, urmare a
raspândirii comunicatiei electronice,
nu mai exista o "realitate" distincta
la care se refera programele TV si
alte produseculturale. În schimb,
ceea ce consideram a fi "realitate",
este structurat de catre Însasi acea
comunicare. De exemplu, subiectele
relatate la stiri nu sunt doar despre
un sir separat de evenimente, ci
practic definesc si construiesc ceea
ce sunt respectivele evenimente.

HOMOSEXUALITATE: orientare a

activitatilor sexuale sau a sentimen
telor catre persoane de acelasi sex.

IMAGINATIE SOCIOLOGICA:
aplicarea gândirii imaginative pentru
a fommla si a:raspunde la Întrebarile
sociologice. Imaginatia sociologica
face ca cel ce o practica sa se "des
prinda mental" de rutinele familiare
ale vietii cotidiene.
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INCEST: relatii sexuale Între rude
apropiate, cum ar fi tati si fiice sau
frati si surori. Toate societatile au
prohibitiiÎn priv,inta incestului.

INDIVIDUALISM AFECTIV: cre

dinta în atasamentul romantic, ca
baza pentru contractarea unor lega
turi mari talc.

INSTINCT: structura fixa de compor
tament, cu origini genetice, prezenta
la toate animalele n0ll11aledin cadrul

unei specii date.
INTELIGENTA: nivel al abilitatii

intelectuale, Îndeosebi masurata prin
testele QI.

INTELIGENTA EMOTIONALA:
gradul în care un individ este capabil
sa reactioneze la propriile sale emotii
si cele ale celorlalti.

INTERACTIONISM SIMBOLIC:
abordare teoretica În sociologie,
dezvoltata de catre Mead, care pune
un puternic accent pc rolul simbo
lurilor si al limbajului ca elemente
centrale ale oricarei interactiuni
umane.

INTERACTIUNE CONCERTA
T A: interactiune Între indivizi
angajati Într-o activitate comuna sau
o conversatie directa a unuia cu
celalalt.

INTERACTIUNE DE TIP FA T A
ÎN-FATA: interactiune Între indivizi
care sunt prezenti fizic În acelasi
context unul cu celalalt.

INTERACTIUNE MEDIATA:
interactiune Între indivizi care nu se
afla unul În prezenta celuilalt - de
exemplu, o conversatie telefonica.

INTERACTIUNE NECONCEN
TRAT A: interactiune care arc loc
Între persoane prezente Într-un
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anumit cadru, dar unde nu sunt

angajate în comunicare directa de tip
fata-în-fata.

INTERDEPENDENTA ECONO
MICA: se refera la faptul ca, în
diviiiuneamuncii, indivizii depind unii
de altii pentru a producemajoritatea
lucrurilor necesare pentru existenta.

INTERESE: într-un context politic,
preocuparile sau motivele pe care le
au indivizii sau grupurile.

INTERNET: sistem global de cone
xiuni între computere.

INVESTIGA TIE EMPIRICA:
cercetare faptica întreprinsa în orice
domeniu de studiu sociologic dat.

IPOTEZA: idee sau presupunere
despre o stare de lucruri data, avan
sata ca baza pentru testarea practica.

ISTORIA VIETII: studii despre
vietile în ansamblu ale indivizilor,
deseori bazate atât pe relatari ale
subieetului'cât si pe documente, cum
ar fi scrisorile.

ÎNVATAMÂNT SUPERIOR: edu
catie dincolo de nivelul scolii (gene
rale), în colegii sau universitati.

ÎNCARCERARE: plasarea indivizilor
în cadrul unor organizatii închise fizic,
cum sunt închisorile si azilurile.

ÎNCHIDERE DE GRUP: mijloace
prin care un grup stabileste o granita
clara pentru sine si în acest fel se
separa de celelalte grupuri.

ÎNCHIDERE SOCIALA: practici
prin care grupurile se separa de alte
grupun.

ÎNTREBARI COMPARATIVE:
întrebari care vizeaza efectuarea

unor comparatii între diferite societati
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umane în·interesul teoriei sociologic\:
sau al cercetarii.

ÎNTREBARI EVOLUTIVE: între

bari pc care sociologii le adreseaza
atunci când studiaza originile si
traiectoria dezvoltarii institutiilor
sociale din trecut pâna în prezent.

ÎNTREBARI FAPTICE: întrebari

care genereaza probleme referitoare
la aspecte concrete, nu la aspecte
teoretice sau morale.

ÎNTREBARI TEORETICE: între

bari adresate de sociologi atunci când
încearca sa explice o gama anumita
de evenimente observate. Formu
larea întrebarilor teOl"etieeeste cru

ciala pentru a permite generalizarea
în legatura cu natura vietii sociale.

ÎNTELEGERI ÎMPART ASITE:
presupuneri comune pe care le au
oamenii si care le permit sa interac
tioneze într-o maniera sistematica
unii cu altii.

KIBUTURI: comunitati întemeiate în
Israel, în care productia este realizata
în cooperare, iar inegalitatile de avere
si de venituri sunt mentinutc la un
nivel minim.

LEGE: regula de comportament
stabilita de catre o autoritate publica
si sprijinita de catre puterea statala.

LEGITIMITATE: credinta ca o
anumita ordine politica este justa si
valida.

LESBIANISM: activitati homo
sexuale sau atasament între femei.

LIPSA DE EXPRESIVITATE
MASCULINA: dificultati pe care
le au barbatii în a-si exprima senti
mentele sau a vorbi altora despre ele.



LOC DE PRODUCTIE ÎN MO
DULE: zona urbana în care sunt

facute parti din produse a caror
asamblare finala este realizata în alta

parte.
LUMEA A DOUA: societati

industrializate, foste comuniste, din
Europa de Est si Uniunea Sovietica.

LUMEA ÎNTÂIA: grup de state
natiuni cu economii industrializate,
bazate pe productia capitalista.

LUMEA A TREIA: societati slab
dezvoltate, În care productia indus
triala fie e practic inexistenta, fie este
dezvoltata într-un grad limitat.
Majoritatea populatiei lumii traieste
în tarile Lumii a Treia.

MACROSEGREGA TIE: segregatia
între foarte multi dintre membrii unor .
grupuri rasiale diferite, separati din
punct de vedere teritorial.

MACROSOCIOLOGIE: studiul

grupurilor, organizatiilor sau
sistemelor sociale la scara mare.

MAGIE: rituri care încearca sa influ

enteze spiritele sau fiintele supra
naturale, penru a atinge scopuri
umane. În majoritate societatilor,
magia se afla Înr-o relatie oarecum
tensionata cu religia. Spre deosebire
de religie, magia are tendinta de a fi o
activitate mai "individuala", practicata
de catre un vrajitor sau un saman.

MAGISTRALA INFORMA TIO
NALA: viziune asupra viitorului, în
care caminele si locurile de munca
ale celor mai multi oameni vor fi
conectate la o multime de forme de
comunicare electronica, toatc
transmise printr-un singur cablu.

MANAGEMENTUL IMPRESIEI:

idce asociata sociologului american
Erving Gotl1nan. Oamenii "adminis
treaza" sau controleaza impresiile pe
care le au altii despre ei, alegând ce
anume sa dezvaluie si ce sa ascunda
atunci când se întâlnesc cu altii.

MARXISM: structura de gândire
care-si extrage ideile principale din
opera lui Marx.

MASCULINITATE: fonne caracte

ristice de comportament, asteptate
de la barbati, în orice cultura data.

MATERIALISM ISTORIC: opinic
dezvoltata de catre Marx, conform
careia factorii "materiali" sau

economici dctin rolul primordial în
determinarea schimbarii istorice.

MEDIUL CREAT: aspecte ale lumii
fizice carc deriva din folosirea tehno

logiei create de catre om. Mediul
creat sc refera la constructiilefacute
de fiintele umane pentru a servi
necesitatilor lor - inclusiv,de exemplu,
drumuri, cai ferate, fabrici, birouri,
locuinte patiiculare si alte cladiri.

MEGALOPOLIS: "orasul tuturor
oraselor" în Grecia Antica - tennen
folosit în vremurile moderne'pentru
a desemna aglomerarile urbane
extrem de mari.

MEZZOSEGREGA TIE: segregatie
Între grupurile rasiale din punctul de
vedere al zonelOl' de rezidenta din
cartiere.

MICROSEGREGA TIE: segregatie
între grupuri rasiale aplicate în
detaliile vietii cotidiene - de exemplu,
sali de asteptare separate, în auto gari
sau gari.
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MICROSOCIOLOGIE: studiul

compqrtamentului uman în contextul
interactiunii de tip fata-în-fata.

MIJLOACE DE PRODUCTIE: mij
loace prin care este realizata într-o
societate productia de bunuri mate

riale, incluzând nu doar tehnologia,
ci si relatiile dintre producatori.

MILENARISM: credinte ale mcm
brilor anumitor tipuri de miscari
religioase, dupa care în viitorul
apropiat vor avca loc schimbari
cataclismice, anuntând sosirea unei
noi epoci.

MISCARE ALTERNATIVA: mis
carc care sc ocupa cu schimbarea
comportmentului sau a constiintei
indivizilor.

MISCARE DE GHERILA: organi
zatie paramilitara.

MISCARE FEMINISTA:. miscare
preocupata de promovarea dreptu
rilor sia intereselor femeilor în
societate.

MISCARE IZBAVITOARE: mis
care sociala care vizeaza sa produca
o reîntoarcere la o fosta stare de

lucruri, considerata a fi superioara
celei actuale.

MISCARE REFORMATOARE:
miscare sociala preocupata sa
implementeze un program practic,
dar limitat, de schimbari sociale.

MISCARE TRANSFORMA-
TOARE: miscare sociala care
vizeaza producerea unor procese
majore de schimbari sociale.

MOBILITATE DESCENDENTA:
mobilitate sociala în care indivizii se

afla în slujbe sau în circumstante
economice mai slabe decât cele
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avute altadata sau cele pe care le
aveau parintii lor.

MOBILITATE INTRAGENERA

TIONALA: miscare în susul sau
în josul ierarhici sociale, pe parcursul
unei cariereprofesionale.

MOBILITATE INTERGENERA

TIONALA: miscare în susul sau

în josul ierarhici sociale de la o
generatie la alta.

MOBILITATE LATERALA: mis
cari de indivizi dintr-o regiune a tarii
într-alta sau înspre alte tari.

MOBILITATE VERTICALA: mis
cate în sus si în jos de-a lungul unei
ierarhii de pozitii ale unui sistem de
stratiticare sociala.

.l\10BILlZARE: punerea "în accele
ratie" a grupurilor, în vederea unei
actiuni colective.

MODEL DRAMATURGIC: abor

dare a studiului interactiunii, bazata
pc folosirea metaforelor derivate din
teatru.

MONARH CONSTITUTIONAL:
rege sau regina, sef al statului doar
cu numele, puterea reala fiind în
mâinile altor conducatori politici.

MONOGAMIE: forma de casatorie

în care fiecare dintre cei doi soti are
drept la un singur partener în acelasi
timp.

MONOGAMIE SERIALA: practica
de a contractamai multe casatorii

pe rând, dar de a nu avea mai mult
de un partener în acelasi tinip.

MONOTEISM: crcdinta Într-o

singura divinitate.
MOSTENIRE MATRILINEARA:

mostenire de proprietati sau ge titluri
pe linie femeiasca.



MOSTENIRE PATRILINEARA:

mostenire de proprietati sau de titluri
pe linie barbateasca.

MULTIMEDIA: combinatie a ceea
ce erau mai demult medii diferite

care necesitau tehnologii diferite (de
exemplu, vizuale si sonore) într-un
singur mediu, cum ar fi CD-ROM-ul,
care poate fi utilizat cu ajutorul
computerului.

MUNCA CASNICA (MUNCA LA

DOMICILIU): munca neplatita,
efecuata de obicei de catre femei în
casa, constând în treburile domestice

cotidiene cum ar fi gatltul, spalatul si
facutul cumparaturilor.

MUNCA VOLUNTARA: munca

efectuata fara plata 'si fara obligatii
economice - de exemplu, activitatea
caritabila neplatita.

MUNCITOR DE PORTOFOLIU:

muncitor care poseda o gama de
calificari si prin Ul111areare posibili
tatea de a se deplasa cu usurinta de
la o slujba la alta.

MUTA TIE: proces de schimbare
genetica întâmplatoare, care intro
duce o alterare a caracteristici lor

fizice ale unui animal sau unei plante.
Marea majoritate a mutatiilor nu duc
"nicaieri" în cursul evolutiei - adica
organismele mutante nu reusesc sa
supravietuiasca. Însa, într-un mic
procent din cazuri, mutatia produce
caracteristici care dau posibilitatea
unor noi specii de a se dezvolta din
plin.

NATIONALISM: set de convingeri
si simboluri care exprima identi
ficarea cu o anumita comunitate

nationala.

NEATENTIE POLITICOASA:
proces prin care indivizii care se afla
În acelasi cadru fizic de interactiune
Îsi demonstreaza unul altuia ca sunt

constienti fiecare de prezenta celui
lalt, fara sa ameninte, dar nici sa-si
mani teste prietenia.

NEW LABOUR: reformele introduse

de catre Tony Blair atunci când a
preiuatconducerea partidului laburist
britanic si mijloacele prin care a
încercat sa orienteze partidul Într-o
directie noua.

OBSERVARE PRIN PARTICI

PARE (MUNCA DE TEREN):
metoda de cercetare folosita pe
scara larga în sociologic si antro
pologie, în care cercetatorul ia parte
la activitatile unui grup sau ale unci
comunitati studiate.

OCUPA TIE: orice forma de anga
jament platit în care individul lucreaza
într-o maniera obisnuita.

OLIGARHIE: stapânireaexercitata
de catre o mica minoritate în cadrul

unei organizatii sau societati.

OPINIE PUBLICA: parerile publi
cului în legatura cu problemele
momentului.

ORAS-CARTIER GENERAL:, oras
cu rol coordonator în cadrul diviziunii

internationale a muncii - cartier

general al finantei sau comentului
mondial.

ORAS GLOBAL: orase precum
Londra, New York sau Tokio, care
au devcnit centre de organizare a noii
economii globale:

ORDINE INFORMATIONALA
MONDIALA: sistem global de co
municatii, care opereaza prin
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intermediul legaturilor de satelit, prin
transmisii radio si TV, telefon sau
conexiuni prin computer.

PARTID POLITIC: organizatie Înte
meiata cu scopul de a dobândi puterea
guveIl1amentala si de a o folosi pcntlU
a urmari un anumit program.

PERIOADA OPERATIONALA
FORMALA: COnf0Il11teoriei lui

Piagct, stadiu de dezvoltare cognitiva
În care copilul devine capabil sa
manipuleze concepte abstracte si
situatii ipotetice.

PERSONALITATE AUTORITA

RA: set de caracteristici ale pel'so
naIitatii, care implica o conceptie
rigida si intoleranta, ca si incapa
citatea dF a accepta indecizia.

PLURALISM CULTURAL: coexis

tenta a mai multor subculturi, aflate
În termeni de egalitate În cadrul unei
culturi date.

PLUSVALOARE: în teoria marxista,
valoarea puterii de munca a unui
individ, ceea ce "ramâne" dupa ce
patronul a platit costul angajarii
muncitolUlui.

POLIANDRIE: forma de casatorie

În care o femeie poate avea simultan
doi sau mai multi soti.

POLIGAMIE: forma de casatorie În

care cineva poate fi casatorit
simultan cu doua sau mai multe

persoane.
POLIGINIE: forma de casatorie în

care un barbat poatc avea mai mult
decât o singura sotie în acelasi timp.

PRESTIGIU: respectul acordat unui
individ sau unui grup în virtutea
statutului lor.
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PRODUCTIE FLEXIBILA: sistem

de productie în industrie în care
procesele de productie pot fi
modificate cu usurinta în timp. Multi
cred ca productia flexibila estc
superioara sistemelor de productie
mai rigide care au dominat în era
taylorismului si a fordismului.

PROFETI: lideri religiosi care îsi
mobilizeaza adeptii prin interpretarea
textelor sacre.

PROGRAMA ASCUNSA: trasaturi

de comportamcnt sau atitudini
învatate la scoala, dar neinc\usc În
instructia formala. Aceasta programa
ascunsa reprezinta "ordinea de zi
nerostita", din procesul de
scolarizare - transmitând, dc cxemplu,
aspecte ale diferentelor dc gen.

PROIECTIE: atribuire catre altii a
sentimentelor cuiva.

PROLIFERARE NUCLEARA:

raspândirea armelor nucleare în
lume.

PROSTITUTIE: vânzarea de favoruri
sexuale.

PSIHANALIZA: tehnica psiho
terapiei, inventata de Sigmund Freud.
Tennenul de "psihanaliza" a ajuns sa
fie folosit pentru sistemul intelectual
al teoriei psihologice concepute de
catre Freud.

PSIHOPAT:un tip specific de
personalitate. Astfel de indivizi sunt
lipsiti de sentimentul moral si de
preocuparea fata de ceilalti, pe care
le au majoritatea oamenilor normali.

PUTERE MILITARA: putere
provenita din controlul detinut asupra
fortelor armate si a armamentului.



PLTERE SIMBOLICA: putere
exercitata prin intermediul simbo
lurilor, nu prin control direct. Cei care
conduc industria cultulii, de exemplu,
au foarte multa putere simbolica
asupra publicului care le urmareste
programele TV si le citeste ziarele.

RASA: diferente în masa fizica umana,
cOl1sideratea categorisi mari multimi
de indivizi în ansamblu.

RA TIONALIZARE: concept folosit
de Weber pentru a face referire la
procesul prin care modalitati le de
calcul si organizare precise, impli
când reguli si proceduri abstracte,
domina din ce în ce mai mult lumea
sociala.

RAZBOI LIMITAT: razboi care

implica fractiuni relativ mici din
populatie si este dus în principal de
catre soldati.

RAZBOI RECE: situatie de conflict
dintre Statele Unite si Uniunea
Sovietica împreuna cu aliatii lor, care
a existat de la sfârsitul anului 1940
pâna în anii 1990. A fost un "razboi
rece" pentru ca cele doua tabere nu
s-au angajat efectiv niciodata în
confruntare militara directa.

RAZBOI TOTAL: razboi în care sunt

implicate :fi-actiunimari din populatie,
direct sau indirect, si în care sunt
desmsurati sute de mii sau milioane
de soldati.

RECICLARE URBANA: procesul
de renovare a cartierelor deteriorate

prin încurajarea refacerii vechilor
cladiri si construirea unora noi.

RECIDIVA: delicte comise de indivizi

gasiti vinovati si anterior de
infractiuni.

RECRUTARE UNIVERSALA:

sistem de serviciu national, în viltutea
caruia toti indivizii de o anumita
vârsta (în mod obisnuit, toti barbatii
de o anumita vârsta) trebuie sa
treaca printr-o perioada de instructie
militara.

REGLEMENTARI ALE MEDIA:

folosirea mijloacelor !egale pentru a
controla detinerea mediilor si
continutul comunicatiilor media.

REGIONALIZARE: diviziunea vietii
socile în diferite cadre sau zone

regionale.
REGIUNEA DIN FATA: cadru de

activitate sociala în care indivizii

cauta sajoace un anumit "rol" în fata
celorlalti.

REGIUNEA DIN SPATE: zona

departe de rolurile jucate în "regiunea
din fata", evidentiata de Erving
Goffmann,în care indivizii sunt
capabili sa se relaxeze si sa se
comporte într-o maniera informala.

RELIGIE CIVILA: forme. de ritual

si de credinta asemanatoare celor din
religie, dar care implica activitati
seculare, cum ar fi paradele politice
sau cel111onialurile.

RELIGII ETICE: religii care depind
de apelul etic la un "mare învatator"
(precum Budha sau Confueius), nu
la credinta în fiinte supranaturale.

REPRODUCTIE SOCIALA: pro
cesele care sprij ina sau perpetueaza
caracteristici le structurii sociale de-a

lungul unOl:perioade de timp.
SACRU: ceea ce inspira atitudini de

teama sau reverenta în rândul
credinciosilor, într-un anumit cadru de
idei religioase.
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SANCTIUNE: modalitate de recom
pensa sau de pedepsire, referitoare
la formele de comportament
asteptate din punct de vedere social.

-SAT GLOBAL: notiune asociata
scriitorului canadian Marshall
McLuhan. Acesta considera ca,

îndeosebi ea rezultat al raspândirii
comunicatiei electronice, lumea a
devenit o mica comunitate. De

exemplu, oamenii din multe parti
diferite ale lumii urmaresc aceleasi
evenimente prin intermediul
programelor de televiziune.

SARACIE ABSOLUTA: saracia

definita din punctul de vedere al
solicitarilor minime, neccsare pcntru
a duce o existenta sanatoasa.

SARACIE INFORMATIONALA:
eei "saraci informational" sunt
oamenii care au aeces limitat sau

deloc la tehnologia informatiei, cum
ar fi comuputerele.

SARACIE RELATIVA: saraCIe

definita prin referinta la standardele
de viata ale majoritatii, în orice
societate data.

SCLAVIE: forma de stratificare

sociala, în care unii indivizi sunt
literalmente proprietatea altora.

SECTA: miscare religioasa care se
rupe de doctrina obisnuita.

SELECTIE NATURALA: idee aso
ciata cu întemeietoml biologiei evolu
tioniste modeme, Charles Darwin.
Speciile animale supravietuiesc si
prospera în functie de modul în care
se adapteaza la medi'ullor; cele care·
sunt mai putin adaptabile sunt "elimi
nate", în timp ce speciile mai bine
adaptate lt înlocuiesc.
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SEMIOTICA: studiul modalitati lor în
care fenomenele non-lingvistice pot
genera înteles - precum în exemplul
cu semaforul.

SEXUALITATE: termen larg care se
refera la caracteristicile sexuale si
la comportamentul sexual al fiintei
umane.

SFÂRSITUL ISTORIEI: . idee care
apartine autorului anlerÎcan Francis
Fukuyama. Acesta sustine ca, odata
cu prabusirea comunismului, istoria
a ajuns la capat pentruca nu putem
vedea vreo alta fonna de societate.

care sa înlocuiasca capitalismul în stil
occidental.

SFERA PUBLICA: idee asociata so

ciologului gcrman Jurgen Habermas.
Sfera publica se refera la arena
dezbaterii publice si a discutiei În
societatile modeme.

SIDA: boala care ataca sistemul auto

imunitar al organismului.
SIMBOL; semn care înlocuieste si

reprezinta altceva, cum ar fi cazul
unui steag care simbolizeaza o
natiune.

SIMULACRU: notiune folosita de
catre autorul francez Jean

Baudrillard. Simulacml reprezinta
copia a ceva care nu arc original.
De exemplu, o casa care "imita stilul
Tudor" nu are nici o asemanare cu
cladirile în stil Tudor autentic.

SINDICAT: gmp de oameni întemeiat
pentru a reprezenta interesele
muncitorilor într-un cadru industrial.

SINELE SOCIAL: baza constiintei
de sine la indivizii umani, în
conformitate cu teoria lui

G.H. Mead. Sinele social reprezinta



identitatea conferita unui individ de

catre reactiile celorlalti. O persoana
dobândeste constiinta ·de sine
devenind constienta de aceasta
identitate sociala.

SISTEM DE TRUST LA SCARA

MARE: organizatii sau cadre de
munca, în care indivizilor le este
permis un grad mare de autonomie
si control asupra sarcinilor de munca.

SISTEM DE TRUST LA SCARA

MICA: cadru organizational sau de
munca în care indivizilor le este

permis un grad scazut de responsa
bilitate sau de control asupra
sarcinilor de munca.

SISTEM ECONOMIC: sistemul de

productie si distributie a bunurilor
economice în societate.

SISTEM EDUCA TIONAL: sistemul
de prevederi educationale care
functioneaza într-o anumita
societate.

SISTEM OCUPA TIONAL: diviziu
nea muncii între ocupatii într-o
anumita societate.

SOCIALISM: set de idei politice care
evidentiaza natura cooperanta a .
productiei industriale modeme si pun
accentul pe nevoia de realizare a unei
comunitati sociale egalitare.

SOCIALIZARE DE GEN: modali

tate prin care indivizii îsi dezvolta
diferitele caracteristici de gen pe
parcursul proceselor de socializare.

SOCIALIZAREA NATURII: impactul
fortelor sociale si tehnologice asupra
lumii naturale.

SOCIETATE DE RISC: notiune
asociata sociologului gem1an Ulrich
Beck. Acesta sustine ca societatea

industriala a creat multe pericole noi,
legate de riscuri necunoscute în epoci
anterioare. Un exemplu îl constituie
riscurile produse de "efectul de sera".

SOCIETATE DE SUPRAVE
GHERE: societate în care indivizii

sunt supravegheati în mod constant,
iar activitatile lor sunt înregistrate.
Raspândirea camerelor video pe
autostrazi, strazi si centre eomereialc,
reprezinta un aspeet al extinderii
supravegheri i.

SOCIETATE INFORMA TIO-
.NALA: societate care nu mai este

bazata în principal pe productia de
bunuri materiale, ci pe productia de
cunostinte. Notiunea de societate

informationala este strâns legata de
aparitia "tehnologiei informatiei"
computere si sisteme de comunicare

electronica.

SOCIETATI PASTORALE: socie
tati a caror supravietuire provine din
cresterea animalelordomesticite.

SOCIETATI DE VÂNATORI SI
CULEGATORI: societati al caror
mod de subzistenta rezida in vâna
toare, pescuit si culegerea plantelor
comestibile.

SOCIO-BIOLOGIE: abordare care

încearca sa explice atât comp0l1a
mentul animalelor cât si pc cel al
fiintelor umane din punctul de vedere
al principiilor biologice.

SPATIU PERSONAL: spatiul fizic pe
care indivizii îl pastreaza între ei si
ceilalti, atunci când acestia sunt
cunostinte personale.

SPERANTA DE VIATA: numarul de
ani pc care oamenii pot spera sa-i
.traiasca, în medie, la orice vârsta data.
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STADIU OPERATIONAL 'CON
CRET: stadiu de dezvoltare

cognitiva, asa cum a fost formulat
de catre Piaget, în care gândirea

.copilului se bazeaza în principal pe
perceptia fizica a lumii. În aceasta
faza, copilul înca nu este capabil sa
manevreze concepte abstracte sau
situatii ipotetice.

STADIU PREOPERA TIONAL:
stadiu al dezvoltarii cognitive, în
teoria lui Piaget, în care copilul a
avansat suficient pentru a stapâni
modurile de baza ale gândirii logice.

STADIU SENSORIMOTOR: con

form lui Piaget, stadiu al dezvoltarii
cognitive umane, în care constienti
zarea de catre copil a mediului estc
dominata de perceptie si atingere.

STARE: forma de stratificare care

implica inegalitati între grupuri de
indivizi, stabilita prin lege.

STAT-NATIUNE: un anumit tip de
stat, caracteristic lumii moderne, în

care guvernul are puterea suverana
asupra unei arii teritorialc definitc, iar
majoritatea populatiei sunt cetateni
care au constiinta ca reprezinta o
singura natiune. Statele-natiuni sunt
strâns asoeiate cu aparitia nationa
lismului, cu toate ca loialitatile natio
naliste nu sunt întotdeauna în confor

mitate cu granitele statelor specifice
din prezent. Statele-natiuni s-au
dezvoltat ca parte a unui nou sistem
de state-natiuni, care îsi arc originea
în Europa, dar care în prezent
cunoaste o raspândire la nivel global.

STATE TRADITIONALE: societati
întemeiate pe stat, a caror baza a
productiei o reprezinta agricultura
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sau cresterea vitelor. Statele traditio
nale sunt deseori denumite "civilizatii
timpUlii".

STIGMAT: orice caracteristica fizica

sau sociala socotita a fi înjositoare.
STRIGATE DE RASPUNS: excla

matii aparent involuntare, produse de
indivizi atunci când, de exemplu, sunt
luati prin surprindere, scapa fara sa
vrea ceva pe jos sau îsi exprima
placerea.

STRUCTURALISM: abordare

teoretica, derivata initial din studierea
limbajului, preocupata de identifi
carea structurilor în sistemele sociale
sau culturale.

SUBCLASA: clasa de indivizi situata

exact la baza sistemului de clase,

compusa în mod obisnuit din oameni
din medii etnice minoritare.

SUBCULTURA: valori si norme
deosebite de cele ale majoritatii,
detinute de catre un grup din cadrul
unei societati mai largi.

SUBCULTURA DEVIANT A:
subcultura ai carei membri au valori

substantial diferite de cele ale majori
tatii dintr-o societate.

SUB URBANIZARE: dezvoltarea

suburbii lor, zone de locuinte din afara
centrelor oraselor.

SUPRAVEGHERE: supravegherea
activitatiloranuh1Îtorindivizisau grupuri
de catre ceilalti, pentru a se asigura de

compOltamentullo~ ascultator.
SUVERANITATE: conducerea

politica indiscutabila a unui stat
asupra unei zone teritoriale date.

SUVERANITATE MULTIPLA:

situatie în care în societate nu exista
o singura putere suverana.



SAMAN: individ considerat a detine
puteri magice deosebite; vrajitor sau
vrac1.

TATA ABSENT: tata care, ea Ull11area

div0l1ului sau din alte motive, are un
contact redm sau inexistcntcu copiii sai.

TAYLORISM: set de idei, denumite

si "management stiintific", dezvoltat
de catre Frederick Winslow Taylor,
care implica operatii simple,
coordonate în industrie.

TEHNOLOGIE: aplicarea cunostin
telor la productia din'lumea materiala.
Tehnologia implica crearea instru
mentelor materiale (cum ar fi meca
nismele) folosite în interactiunea
umana cu natura.

TEHNOLOGII DE REPRODUCE

RE: tehnologii care afecteaza procesul
de reprdâucere umana, cum ar fi
contraceptia sau fertilizarea in vitlV.

TEORIE ETICHETANT A: abordare

în studiul deviantei, care sugereaza ca
oamenii devin "devianti" din cauza ca
le sunt atasate anumite etichete
comportamentului lor, de catre
autoritatile politice sau de catre altii.

THATHCERISM: doctrine asoeiate

fostului prim-ministru britanic
Margaret Thathcer. Aceste doctrine.
pun accentul pe impOltanta întreprin
derii economice, cuplata cu o guver
narenationala putemica.

TIMP ORAR: timpul masurat pe
ceas - adica evaluat în ore, minute
si secunde. Înainte de inventia
ceasurilor, cunoasterea timpului se

baza pe elemente din lumea naturala,
cum ar fi rasaritul si apusul soarelui.

TIP IDEAL: "tip pur", alcatuit prin
accentuarea anumitor trasaturi ale unui

anumit aI1icoisocial, care nu exista în
mod necesar în realitate. Trasaturile

sale sunt definitOlii, dar nu de dorit în
mod necesar. Un exemplu îl constituie
tipul ideal al organizalii birocratice.

TOTEMISM: sistem de credinta
religioasa care atribuie proprietati
divine unui anuminip de animal sau
planta.

TRANSFORMARE SOCIALA:

procese de schimbare în "societati"
sau în sisteme sociale.

TRANSNA TIONALE ETNOCEN
TRICE: companii transnationale
conduse în mare parte de la cartierul
general al companiei-tata.

TRANSNA TIONALE GEOCEN
TRICE: companii transnationale a
caror structura administrativa este

globala, nefiind organizata dintr-o
anumita tara.

TRANSNA TIONALE POLICEN
TRICE: corp'Oratii transnationale
conduse din doua sau mai multe cen

tre administrative aflate în tari diferite.

TULBURARI: izbucniri de violenta
ilegala, directionata împotriva
persoanelor,aproprietatiisau a an1belor.

TAP ISPASITOR: blamarea unui
individ sau a unui grup pentru greselile
care nu au fost savârsite de ei.

TARANI: persoane care produc hrana
de pe urma ogoarelor, folosind
metode de lucrare a pamântului
tra,ditionale.

TARI RECENT DEZVOLTATE:
tari din Lumea a Treia, care pe
parcursul ultimilor douazeci sau
treizeci deani au început sa dezvolte
o puternica baza industriala, cum ar
fi Singapore sau Hong Kong.
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UNIUNEA EUROPEANA: asociatie
a natiunilor europene occientalc, care
s-au unit pentru a dezvolta interese
comune economice, politice si
culturalc. Actualmente exista 15

membri ai Uniunii Europene, dar si
alte tari doresc sa adere la ea.

UNIVERSITATEA VÂRSTEI A

TREIA: "vârsta a treia" se refera la
indivizi care sunt la pensie. "Univer
sitatea vârstei a treia" ofera programe
de studiu pentru astfel de indivizi.

URBANIZARE: dezvoltarea oraselor....
mari SI lTI1Cl.
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V...\RSTISM: discriminare sau

prejudecata la adresa unei persoane
din motive de vârsta.

VENIT: plata, de obicei derivata din
salariu sau investitii.

>,

VIOL: amenintarea cu forta sau
folosirea ci,pentru a sili un individ sa
se angajeze într-un act sexual cu altul.

VIOLENTA DOMESTICA: com
portament violent directionat de
catre un mcmbru al familiei asupra
altuia. Majoritatea violentei
domestice este savârsita de barbati
împotriva femeilor.
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Socio'ogia este, In acest moment, cea mai autorÎzata
introducere in domeniu. Aparuta deia În trei editii
internationale, lucrarea a cunoscut permanent '
imbunatatiri dictate de restructurarile sociale din
intreaga iume. Nu au fost negUiate nici cele mai recente
transformari din domeniulteoriilor sociale. Scrisa de un
autor de reputatie internationala, Sociologia reprezinta
cea mai actuala ,i completa tratare a subiectului,
imbinând originalitatea ,i accesibilitatea Într-un manual
destinat studentilor la facultatile de sociologie.

Anthony

Giddens a fost profesor la Colegiul Regal al Universitatii
din Cambridge. În prezent este director al prestigioasei London
School of Economics and Political Science.

IIm Acest manual este o superba constructie ce Îmbina disciplina
academica cu ceea ce se Întâmpla În lumea moderna. Sociologii
profesionisti si cei debutanti Îi sunt recunoscatori autorului, În
egala masura, pentru o introducere În tema care este În acelasi
timp o privire de ansamblu autoritara si o lectura placutaII.

Martin AIbrow, Roehampton Institute-Londra

"Aceasta lucrare clarifica si clasifica multe aspecte ale
sociologiei de sfârsit de mileniu si ilustreaza câteva
probleme stringente pe care le vom întâmpina dupa anul 2000.
(m) Anthony Giddens si-a consolidat pozitia de autor al celor mai
competente lucrari În domeniu II.

Ray PahI, Profesor emerit la University of Kent
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