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Integrare sau dezintegrare
Incertitudine într-o lume divergentă

„To predict the presence of such movements was simple; to predict which ones would be strong and which ones weak, which ones 
unified and which ones split down the middle, required much more knowledge of national conditions and developments and a 
much more elaborate model of the historical interaction process” 

(Stein Rokkan, 1970)

Cresterea neincrederii in elita politică, a scepticismului privind eficacitatea instituțiilor sau proceselor democratice, cu 
rezultatul vizibil al decuplării publicului de partidele politice traditionale, volatilitatea accentuată, fluiditate crescută 
însoțită de scăderea identificării electorale, rolul crescând al vehiculelor politice alternative în procesul electoral, 
fragmentarea politică accentuată inclusiv la nivelul intereselor politice, constituie temele de reflecție pentru 
înțelegerea dinamicii politice și a sensului secvenței istorice contemporane. 
Noile linii de diviziune subminează sistemul tradițional de partide. Clivajele tradiționale sunt înlocuite de noile diviziuni 
centrate pe meritocrațiile educate ale culturii urbale vs comunități suburbane sau rurale, golite demografic dar 
dominate de valori conservatoare. Noii challengeri politici  fragmentează estabishment-ul tradițional, erodând 
contractul social postbelic. Ruptura aparentă dintre votanții cosmopoliți și comunitarieni este uni-dimensională 
(Goodhart, 2017).
Alți autori înțeleg incertitudinea ca efect al deschiderii economice și schimbărilor tehnologice care a alimentat 
insatisfacția electorilor față de sistemele politice și au condus la noi forme de populism politic care exploatează 
resentimentele politice și economice acumulate. Cum răspund partidele la acest val populist? Inegalitățile accentuate 
din ultimele 3 decenii au fragmentat comunitățile politice inclusiv la nivel de regiuni. Polarizarea geografică susținută 
de creșterea economiei intangibile crează forme disruptive de inegalitate (Haskell și Westlake, 2017). Modernizarea 
statului bunăstării ar trebui să fie principalul răspuns al partidelor de stânga, protejând cetățenii de efectele 
nesiguranței și incertitudinii rămase în urma globalizării și efectelor disruptive ale acesteia. Vacantarea spațiului 
tradițional acoperit de social-democrați a permis populiștilor de a acoperi acest vid. Mișcările populiste oferă iluzia 
securității și protecției într-o lume a schimbării și incertitudinii. 

În același timp, populismul poate funcționa ca un indicator al nevoii de corecție a funcționării democrației liberale, prin 
atragerea atenției asupra problemelor care necesită adresate de către reprezentanții politici.

Conferința Școlii Doctorale propune explorarea unor asemenea teme din perspective 
diferite, în cadrul următoarelor secțiuni în care aceste perspective să fie abordate:

1. Cultura politică și sisteme de partide

2. Articularea intereselor și procesul politicilor

3. Politici ale identității

4. Perspective internaţionale

Apel la contribuţii

Școala Doctorală de Științe Politice a Universității din București vă invită în data de 5 iulie
la Conferința Doctoranzilor cu titlul

„Integrare sau dezintegrare. Incertitudine într-o lume divergentă”, ediția 2019.

În acest context, invităm colegii din România să exploreze astfel de teme din diverse perspective teoretice și să trimită propunerile 
lor de titlu și un rezumat al lucrării (350 cuvinte), în limba română sau engleză, menționând afilierea instituțională, la adresa de e-

mail conferința.doctoranzi@gmail.com,
până la data de 3 iulie 2018. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv.
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