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1 Perspectiva etică 

1.1 Introducere 

Să presupunem că ne confruntăm cu următoarele tipuri de situaţii, în care s-ar putea 
afla, de exemplu, o studentă sau un student al unei facultăţi de sociologie sau asistenţă 
socială:  

(1) Un copil cerşetor ne cere bani în metrou; observăm că vecinul nostru îi dă un 
leu; 

(2) Prietena noastră are un copil obez, fără să se străduie serios să îi modifice 
obiceiurile alimentare defectuoase; 

(3) Avem de ales între a cumpăra o jucărie chinezească care costă 10 lei, o 
jucărie românească de 12 lei şi o jucărie germană de 14 lei; 

(4) O bunică aruncă ambalajul de la sucul nepoţelului pe jos, pe stradă; 
(5) Nu ştim dacă să frecventăm cursul şi seminarul de „Etică”, sau să venim 

direct la examen; 
(6) Observăm că informaţiile referitoare la teoria evoluţiei au fost scoase din 

programa de biologie pentru bacalaureat; 
(7) Nu ştim dacă să ne străduim sau nu să învăţăm sau nu la cursul de metode şi 

tehnici; 
(8) Nu ştim dacă să ne străduim să învăţăm sau nu la cursul de etică.  

Aceste situaţii ne solicită o decizie – pentru a acţiona într-un anumit fel, sau pentru a 
nu acţiona. Care dintre aceste decizii au oare implicaţii etice? După ce criterii putem să 
evaluăm existenţa sau relevanţa problemelor etice ridicate de situaţiile problematice cu care 
ne confruntăm? 

 
Analiza unei situaţii problematice moral ridică mai multe tipuri de întrebări. O primă 

categorie se referă la analiza etică a situaţiei respective:  
(1) Care sunt entităţile morale ce vor fi afectate de (in)acţiunile mele? 
(2) Ce interese legitime, de care trebuie să ţin cont, au aceste entităţi morale? 
(3) Care dintre aceste interese sunt recunoscute ca drepturi? Ce fel de obligaţii am 

eu, în ceea ce priveşte respectarea acestor drepturi? 
 
Pentru a decide ce anume ar trebui să facem, este important să clarificăm criteriile 

de evaluare ale unei acţiuni morale, inclusiv cazurile în care avem dreptul să nu facem nimic, 
situaţiile care „nu mă privesc” sau care sunt „treaba mea”, din punct de vedere etic.  

 
O a doua categorie se referă la comportamentul oamenilor din diferite contexte 

sociale, atunci când sunt confruntaţi cu situaţii similare. Cum definesc oamenii această 
situaţie, în termeni etici? O ignoră sau o problematizează? Există o soluţie dominantă, sau 
comportamentele sunt diverse? Aceasta este perspectiva psiho-sociologică, orientată spre 
descrierea şi spre explicarea comportamentului oamenilor. Desigur, faptul că membrii unei 
societăţi date dau un răspuns dominant la o problemă nu înseamnă că acela este şi 
răspunsul corect, din perspectivă etică.  

Relaţia dintre normele sociale şi principiile morale este complexă şi, de asemenea, 
controversată. De exemplu, dacă în societăţile trecute, timp de secole, femeile au fost 
considerate fiinţe umane inferioare, putem spune că acest lucru a fost corect, din punct de 
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vedere etic? Dar ce putem spune referitor la societăţile contemporane în care această 
inegalitate persistă? 

Totuşi, este clar că o observare atentă şi o explicare a comportamentului oamenilor 
confruntaţi cu o anumită situaţie problematică este utilă pentru a înţelege mecanismele 
psihologice şi sociale care influenţează acţiunile celorlalţi oameni, şi probabil şi pe noi înşine. 
Putem afla astfel care sunt dificultăţile cu care ne vom confrunta atunci când va trebui să 
luăm o decizie şi să o punem în practică. 

 
 
 

Figura 1. Trei discuţii relevante pentru înţelegerea deciziilor etice 

 

Problemele morale cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi nu sunt însă pur 
individuale: ele se reflectă în vieţile a milioane de indivizi, fiind strâns legate de structura şi 
de instituţiile societăţii în care trăim. Prin urmare, o a treia discuţie relevantă se referă la 
conflictele sociale în care este cel mai probabil să fim implicaţi, cu voie sau fără voie, în 
societatea contemporană. Multe dintre controversele etice sunt structurate în jurul unor 
dezbateri vechi de decenii sau chiar secole – precum statutul moral al animalelor şi al naturii, 
legitimitatea discriminării pozitive, rolul statului în promovarea bunurilor publice, în 
descurajarea dependenţelor, în crearea egalităţii de şanse sau în conflictele dintre religii şi 
ştiinţă. Perspectiva macro-sociologică sau politică asupra unei controverse etice constă în 
raportarea sa la controversele socio-politice de care este legată, înțelegerea mizelor sociale 
pe care le implică. 
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1.2 Judecata etică 

Analiza unei situaţii presupune în general două tipuri de judecăţi: 
(1) judecăţi factuale: (a) diagnoze: care e, în prezent, starea de fapt? Care a fost în 

trecut starea de fapt?  (b) prognoze: Care va fi în viitor starea de fapt, pornind de la 
informațiile existente?  (c) afirmații contrafactuale: care ar fi fost starea de fapt, dacă un 
anumit eveniment nu s-ar fi întâmplat? 

(2) judecăţi normative – care se bazează pe afirmații explicite sau implicite privind ce 
este valoros, dezirabil, sau prioritar: atunci când două valori sau două drepturi intră în 
conflict, care este mai important? 

Ambele tipuri de judecăți pot fi controversate sau incerte. Din punct de vedere 
normativ, putem fi puşi în situaţia unui conflict de valori morale. Este, de exemplu, posibil ca 
interesele sau drepturile unor persoane (sau ale altor entităţi morale) să intre în conflict cu 
cele ale altor persoane. Uneori poate apărea un conflict între corectitudinea acţiunilor şi 
bunăstarea globală generată de consecinţele acestora - o acţiune corectă poate avea 
consecinţe mai dezavantajoase pentru majoritatea persoanelor decât o acţiune incorectă. În 
alte situaţii pur şi simplu putem să nu ştim care este acţiunea corectă. 

Din punct de vedere empiric, putem să nu avem destule informaţii despre 
preferinţele persoanelor care vor fi afectate de acţiunile noastre. De asemenea, consecinţele 
deciziilor sunt întotdeauna nesigure, chiar dacă uneori mai mult şi alteori mai puţin; efecte 
neanticipate pot apărea, iar intenţiile bune nu sunt suficiente pentru a garanta consecinţe 
bune.  

Un model simplu de analiză etică a unei situaţii în care avem de ales între mai multe 
acţiuni alternative presupune următoarele etape: 

(1) Identificarea persoanelor sau, mai general, a entităţilor morale posibil afectate 
de acţiunile noastre (inclusiv noi înşine): 

-care sunt drepturile lor? 
-care sunt interesele (sau preferinţele) lor legitime? 
-care sunt relaţiile de interdependenţă între interesele şi drepturile acestora? 

(conflicte de interese, potenţialul de colaborare) 
- care sunt responsabilităţile noastre, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 

acestora? Ce datorii concrete avem, pentru a asigura respectarea acestor drepturi? 
 (2) Identificarea efectelor probabile ale acţiunilor alternative asupra acestor 

persoane sau entităţi morale; ce drepturi sau interese vor fi favorizate şi ce drepturi sau 
interese vor fi ignorate sau încălcate? 

(3) Evaluarea acţiunilor alternative (pozitive, negative, neutre) din perspectiva:  
- drepturilor şi principiilor morale (ce drepturi sau principii sunt încălcate? care sunt 

cele mai importante?) – etica deontologică 
- consecinţelor asupra intereselor legitime (Cine are de pierdut şi cine are de 

câştigat? Ce se întâmplă cu persoanele sau entităţile vulnerabile, pe care avem 
responsabilitatea de a le proteja?) – etica consecvenţialistă 

- personalităţii pe care ne-o dorim (Ce spune acţiunea respectivă despre noi? Cum 
ne va schimba personalitatea, dacă o întreprindem?) – etica virtuţii 

Deseori tindem să evaluăm acţiunile noastre mai ales din prisma consecinţelor, 
favorizându-le pe cele cu efecte mai bune (în funcţie de preferinţele noastre). Pentru a avea 
o evaluare etică comprehensivă trebuie totuşi să ne gândim cu atenţie şi la celelalte două 
întrebări. Drepturile (cum ar fi de exemplu dreptul de a decide noi înşine ce este mai bine 
pentru noi, dreptul la intimitate, dreptul la demnitate) pot fi încălcate cu uşurinţă în 
căutarea unui efect pozitiv, conform principiului „scopul scuză mijloacele”. Totuşi, încălcarea 
unui drept, chiar dacă pare să nu aibă efecte importante într-un caz particular, schimbă cel 
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puţin modul în care ne raportăm la purtătorul respectivului drept – la fel cum orice acţiune 
pe care o facem ne schimbă pe noi înşine.  

Atunci când ne gândim la consecinţele unei acţiuni, este important să avem în 
vedere şi consecinţele sale asupra personalităţii noastre. Avem adesea iluzia propriei 
constanţe, deşi cel mai probabil ceva se schimbă în noi în fiecare moment. Acţiunile pe care 
le facem ne schimbă credinţele şi valorile – deoarece: 

(1) ne raţionalizăm alegerile: ne auto-convingem fie că opţiunea noastră a fost cea 
bună (reducem disonanţa cognitivă, „strugurii erau acri”), fie că, dimpotrivă, opţiunea 
inaccesibilă era cea mai bună (iarba din curtea vecinului este mereu mai verde şi capra mai 
sănătoasă); 

(2) căpătăm o anumită experienţă, care ne face mai competenţi  şi ne dă încredere 
în noi înşine pentru a întreprinde în viitor acţiuni similare („cine fură azi un ou...”); 

(3) ne auto-observăm şi obţinem o cunoaştere despre noi înşine care ne defineşte pe 
noi în faţa noastră: ce fel de oameni suntem? Percepţia pe care o avem despre noi („Sunt o 
persoană care rezistă tentaţiilor”, „sunt un om egoist”, „sunt principial”, „îmi schimb des 
opiniile” etc) ne va influenţa judecata în viitor. Deşi aflăm multe lucruri despre noi înşine prin 
introspecţie, urmărindu-ne direct propriile gânduri, suntem deseori şi observatori 
„behaviorişti” ai propriei persoane. Astfel, ne auto-cunoaştem studiindu-ne reacţiile în 
anumite situaţii – informaţii cu atât mai valoroase cu cât uneori suntem surprinşi de propriile 
noastre acţiuni.  

Prin urmare, fiecare compromis pe care îl facem, încălcând valorile morale 
importante pentru noi, poate să ne împingă, prin raţionalizare, la compromisuri similare în 
viitor. 

1.2.1 Judecata etică şi alte judecăţi evaluative 

Judecata etică este o judecată evaluativă – raportând o stare de fapt sau o anumită 
acţiune la criterii care stabilesc ce este bine sau ce este corect. Desigur, există multe alte 
tipuri de judecăţi evaluative, în afară de cele etice. Să presupunem că suntem în situaţia în 
care am făcut o greşeală faţă de un prieten, şi ne punem întrebarea dacă să spunem 
adevărul sau să minţim, dând vina pe altcineva. Putem formula diverse judecăţi cu privire la 
acţiunea de a minţi, în aceste condiţii – cum ar fi: 

 
Minţitul este riscant, deoarece pot fi prinsă. 
Minţitul este necesar. 
Minţitul este zadarnic. 
Minţitul este simplu. 
Minţitul este necinstit. 
Minţitul este un gest de laşitate. 
Minţitul îmi va folosi. 
Minţitul îi va folosi prietenului meu. 
Minţitul va strica relaţia de prietenie. 
 
Nu este foarte uşor să diferenţiem judecăţile etice de cele care sunt neutre etic, dat 

fiind că deseori consideraţiile etice se combină cu alte tipuri de consideraţii. La o analiză 
sumară, pare totuşi că faptul că afirmaţiile „minţitul este riscant”, „minţitul este simplu” sau 
„minţitul îmi va folosi” nu ne spun în nici un fel dacă minţitul este corect sau incorect – 
deoarece atât acţiunile corecte cât şi cele incorecte pot fi riscante, simple sau folositoare 
pentru noi înşine. Totuşi, chiar şi aceste afirmaţii sunt relevante dacă încercăm să evaluăm 



 

© Cosima Rughiniș, 2012 6 

acţiunea de a minţi nu prin raportare la corectitudine, ci prin efectele ei asupra persoanelor 
implicate – între care sunt incluse desigur eu şi prietenul meu.  

Pentru a înţelege specificul judecăţilor etice în comparaţie cu alte judecăţi 
evaluative, trebuie să înţelegem în primul rând specificul reflecţiei etice, în general, faţă de 
alte tipuri de reflecţii. Oamenii se confruntă cu multe tipuri diferite de probleme, şi există 
diferite sisteme de reflecţie dedicate unor astfel de probleme generice. De exemplu, putem 
spune, pe scurt şi simplificând, că reflecţia medicală, fie ea ştiinţifică sau cotidiană, este 
centrată pe găsirea soluţiilor la problemele puse de funcţionarea corpului uman; reflecţia 
religioasă este centrată pe problemele puse de funcţionarea spiritului uman – cel puţin 
pentru cei care cred în existenţa unui spirit, diferit de corp. Reflecţia ştiinţifică este centrată 
pe înţelegerea funcţionării lumii interioare şi exterioare omului, aşa cum ne este aceasta 
accesibilă prin simţuri şi raţiune. Reflecţia estetică este centrată asupra comunicării trăirilor, 
a traducerii lor din interiorul minţii umane în exteriorul ei. Cărui tip de problemă i se 
adresează însă reflecţia etică?  

Un răspuns provizoriu şi orientativ ar fi că etica se preocupă de căutarea ordinii în 
viaţa umană – căutare denumită uzual „discernământ”. Vrem să înţelegem ce este important 
şi ce nu este important în viaţă, să găsim criterii pentru a filtra esenţialul de ne-esenţial, o 
sită care să separe ceea ce contează de ceea ce, la urma urmei, nu contează – la nivelul unei 
vieţi umane, nu la nivelul unei ore sau a unei zile. Din acest punct de vedere, etica se 
aseamănă cu reflecţia religioasă, care caută de asemenea ordonarea vieţii în funcţie de ceea 
ce contează cu adevărat. Reflecţia etică este însă mai generală şi mai puţin structurată, 
deoarece nu porneşte de la nişte adevăruri cunoscute în prealabil prin revelaţie (precum 
majoritatea religiilor), ci pleacă de la nivelul zero, punând totul la îndoială şi încercând să 
găsească principiile de ordonare doar prin efortul minţii umane.  

Reflecţia etică se apleacă, prin urmare, asupra căutării criteriilor care să diferenţieze 
ceea ce contează de ceea ce nu contează, dar şi asupra aplicării acestor criterii în diferite 
situaţii critice. Dar ce este o situaţie critică? Etica se preocupă deseori de dileme majore ale 
vieţii oamenilor, de deciziile importante, care se referă la viaţă – nu neapărat în sensul 
prelungirii ei, ci în sensul calităţii ei. Deseori simţim că decizia pe care o luăm într-o situaţie 
de criză ne va îmbogăţi sau, dimpotrivă, ne va sărăci viaţa; astfel de decizii ne vor urmări 
după aceea făcându-ne să ne întrebăm ce fel de oameni suntem, dacă am înţeles cum 
trebuie să trăim sau dacă suntem pierduţi în lume. Astfel de situaţii apar, de exemplu, atunci 
când trebuie să decidem dacă să sacrificăm ceva important pentru noi pentru binele 
celorlalţi, sau dacă trebuie să alegem între binele unei persoane şi binele unei alte persoane. 
Nu este însă corect să spunem că etica se ocupă doar de problemele complexe, care se 
referă la viaţă şi la suferinţă – deoarece putem aborda dintr-o perspectivă etică orice 
problemă, oricât de nesemnificativă ar părea. Prin chiar faptul că ne aplecăm asupra unei 
probleme cu instrumentele eticii, acea problemă capătă importanţă – deoarece reflecţia 
etică ne împinge să ne întrebăm „în ce fel răspunsul meu la această problemă, aparent 
neimportantă, arată ce fel de om sunt, şi în ce fel răspunsul meu va avea consecinţe 
semnificative asupra mea şi asupra lumii în general”? Ceea ce mâncăm ne influenţează 
sănătatea, mediul natural şi mediul economic – de altfel, mâncarea este parte din noi în cel 
mai clar mod cu putinţă. Astfel, putem privi alegerea unei cine strict din perspective 
momentului şi a plăcerii culinare, dar putem să o privim şi din perspectiva stilului nostru de 
viaţă şi a consecinţelor pe care acesta îl are asupra noastră, a celor dragi nouă şi asupra 
societăţii şi naturii dimprejurul nostru. La fel, alegerea unui ziar, şi decizia de a citi sau nu 
ziare, este parte a unei strategii prin care ne modelăm mintea şi astfel ne modelăm pe noi 
înşine şi societatea în care trăim. Astfel, chiar micile gesturi cotidiene pot deveni centru 
reflecţiei etice, atunci când ne întrebăm ce spun acestea despre noi şi viaţa noastră, şi ce 
influenţă au ele, pe termen lung, asupra celor din jurul nostru şi asupra lumii în care trăim.  
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Judecăţile etice sunt, prin urmare, acele judecăţi evaluative în care căutăm să 
stabilim ceea ce contează cu adevărat şi ceea ce nu contează, într-o situaţie dată, şi cum să 
echilibrăm lucrurile importante care sunt opuse unul altuia. Judecata etică este o încercare 
de a detaşa esenţialul de ceea ce e mai puţin esenţial, şi de a căuta răspunsul corect la o 
problemă privind-o prin raportare la ceea ce este esenţial.  

Căutarea criteriilor importante şi eliminarea celor neimportante, prin raportare la 
viaţa umană, este ceea ce diferenţiază judecăţile etice şi de judecăţile cotidiene pe care le 
facem zilnic, chiar fără să ne dăm seama, pentru a rezolva diverse probleme. Desigur, în 
orice judecată ţinem cont de importanţa relativă a diferitelor implicaţii – dar deseori această 
importanţă nu este evaluată în perspectiva unei vieţi, ci în perspective mai de scurtă durată 
– a unei zile, a unei activităţi, a unei relaţii – fără să ne întrebăm mai departe ce importanţă 
are acea zi, activitate sau relaţie pentru noi şi pentru ceilalţi.  

De aceea, pe măsură ce aplicăm o perspectivă etică mai riguroasă judecăţilor 
noastre, creşte şi probabilitatea să ajungem la concluzii anti-intuitive, diferite de cele pe care 
le-am fi adoptat dacă am fi urmat stilul nostru obişnuit de gândire.  

De exemplu, să presupunem că suntem fumători şi simţim nevoia de a fuma, dar ne 
aflăm într-o sală cu mulţi oameni şi nu putem ieşi. Avem însă de ales între a fuma lângă 
persoane despre care ştim că sunt fumătoare, deşi în acel moment nu fumează, şi persoane 
despre care ştim că nu sunt fumătoare. Unde este oare mai bine să mergem să fumăm? 
Există oare o diferenţă, şi este această diferenţă relevantă moral? Răspunsul intuitiv este că 
este mai bine să fumăm lângă cei fumători (chiar dacă aceştia nu fumează acum) – ba chiar 
că, în acest caz, nu facem nimic fundamental greşit. Cu alte cuvinte, regula intuitivă de 
acţiune ne spune că a fuma lângă un fumător este mai degrabă echivalent cu a fuma singur, 
şi este radical diferit de a fuma lângă un nefumător. Dacă însă încercăm să căutăm un 
criteriu de decizie, care să ne spună dacă şi de ce este rău să fumăm, criteriile cele mai clare 
şi la îndemână sunt: dependenţa, afectarea sănătăţii şi neplăcerea produsă celui de lângă 
noi. Fumatul este condamnat, din punct de vedere moral, din trei raţiuni principale:  

(1) Creează dependenţă şi astfel ne transformă din fiinţe autonome în fiinţe 
incapabile de a se controla – fie doar şi într-o privinţă relativ restrânsă precum fumatul; (spre 
deosebire de alte droguri, inclusiv alcoolul, fumatul nu duce la schimbări substanţiale ale 
stărilor de conştiinţă şi deci  nu afecează capacitatea de a gândi raţional, în afara 
dependenţei create); 

(2) Ne afectează propria sănătate. Este desigur discutabil în ce măsură avem dreptul, 
moral, de a ne produce rău nouă înşine. Judecata intuitivă este că e preferabil să ne facem 
rău nouă înşine decât să facem rău altor persoane – dar nu este clar cât de condamnabil este 
să ne auto-rănim. Nu avem oare datorii morale şi faţă de noi înşine? Dacă avem, nu este una 
dintre ele să ne respectăm sănătatea?  

(3) Afectăm negativ sănătatea celor din jurul nostru (fumători pasivi). Respectul faţă 
de sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a celorlalţi oameni este considerat un principiu 
etic fundamental, întrucât integritatea fizică şi psihică este mai mult decât un simplu interes 
al nostru – precum interesul de a fi bogaţi sau faimoşi; sănătatea este recunoscută ca fiind 
un drept, de importanţă echivalentă cu viaţa sau libertatea. Prin urmare, inducerea 
fumatului pasiv reprezintă încălcarea unui drept fundamental al celor din jurul nostru.  

(4) Creăm neplăcere celor din jur. Multe persoane, mai ales din rândul 
nefumătorilor, se simt incofortabil într-o atmosferă plină de fum. Neplăcerea poate fi simţită 
şi de fumători, dar mai rar; poate fi, de exemplu, cazul unor fumători care încearcă să 
renunţe la fumat şi simt tentaţia atunci când cineva fumează lângă ei. De asemenea, putem 
observa aici că unii nefumători nu se simt deranjaţi de fumul de ţigară.  

Pentru a evalua comparativ gestul de a fuma lângă un fumător şi cel de a fuma lângă 
un nefumător putem folosi criteriile (3) – încălcarea dreptului la sănătate – şi (4) neplăcerea 
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creată celor din jur. Criteriile (1) – dependenţa şi (2) – încălcarea propriului drept la sănătate 
nu fac diferenţa între cele două situaţii, deoarece se referă la propria persoană. Referitor la 
criteriul dreptului la sănătate al celorlalţi, putem observa că aici nu pare să existe o diferenţă 
între fumători şi nefumători. Indiferent de obiceiurile celor din jurul nostru – dacă sunt sau 
nu fumători, dependenţi de alcool sau alte droguri, dacă fac sporturi extreme sau mănâncă 
nesănătos – gestul nostru de a fuma lângă ei le va afecta negativ sănătatea. Faptul că ei înşişi 
îşi dăunează propriei persoane nu poate fi o justificare pentru gestul nostru de a le dăuna. 
Diferenţa dintre fumători şi nefumători apare în cazul criteriului (4), deoarece este mult mai 
probabil că nefumătorii se vor simţi deranjaţi, iar nefumătorii nu vor simţi o neplăcere dacă 
fumăm lângă ei.  

Totuşi, criteriile (3) şi (4) sunt foarte diferite. Criteriul (3), al dreptului la sănătate, 
ţine de ceea ce este esenţial – pe când criteriul (4), al neplăcerii de moment, este clar mai 
puţin important. Pornind de la aceste premise, este rezonabil chiar să ignorăm criteriul 
neplăcerii de moment, deoarece acesta nu are o semnificaţie etică. A încălca un drept este la 
fel de grav cu a încălca un drept şi a produce o mică neplăcere, sau cu a încălca un drept şi a 
produce o mică senzaţie de plăcere – deoarece plăcerea de moment este irelevantă în 
comparaţie cu încălcarea drepturilor. Astfel, această analiză din perspectivă etică ne 
conduce la concluzia, anti-intuitivă, că este la fel de condamnabil dacă fumăm lângă un 
fumător care în acel moment nu fumează, ca şi a fuma lângă un nefumător.  

Desigur, exemplul anterior nu este o analiză etică definitivă sau necontoversabilă. 
Scopul său este de a ilustra două caracteristici principale ale judecăţilor etice. Pe de o parte, 
acestea urmăresc să distingă ceea ce contează cu adevărat de ceea ce nu contează, şi să 
tragă concluzii practice prin aplicarea acestor criterii importante. Pe de altă parte, deşi 
singurul punct de plecare al analizei etice este gândirea umană – şi, mai precis, raţiunea şi 
intuiţiile noastre morale, deseori concluziile la care ajung reflecţiile etice sunt 
contraintuitive. Aceasta se întâmplă deoarece intuiţia ne furnizează informaţii preţioase 
despre ceea ce este important pentru o viaţă umană – dar în aplicarea acestor criterii în viaţă 
de zi cu zi judecăţile intuitive combină criteriile importante cu criterii ne-relevante etic, la 
nivelul unei vieţi, dar relevante pentru micro-managementul sarcinilor zilnice – precum 
plăcerile sau neplăcerile de moment, dorinţa de a evita conflictele cu ceilalţi, dorinţa de a 
afirma punctul de vedere etc. Atunci când criteriile de judecată sunt judecate la rândul lor în 
ceea ce priveşte importanţa lor reală, şi când eliminăm criteriile ne-importante, chiar dacă 
această operaţie a fost realizată doar cu ajutorul intuiţiilor noastre morale şi ale gândirii 
raţionale, fără nici un alt fel de informaţii sau tehnici specializate, vom ajunge deseori la 
rezultate diferite de cele ale judecăţilor spontane, nereflexive.  

1.2.2 Contraargumentele morale la argumente din alte 

domenii 

În ce măsură unui argument ştiinţific, economic, artistic îi poate fi opus un argument 
moral? Putem afirma că o interpretare ştiinţifică este incorectă moral, sau că o concluzie 
bazată pe analiza cost/beneficiu este imorală? Sunt argumentele morale parte integrantă a 
oricărei deliberări, sau pot fi ele izolate şi tratate separat, într-o secţiune morală a discuţiei? 

Argumentele factuale - ştiinţifice sau economice, de exemplu - au o logică proprie, 
dictată de criteriul pe care îl pun în aplicare (adevărul, profitul) şi de metodele specifice de 
deliberare. Din acest punct de vedere, investigaţiile ştiinţifice, economice sau artistice se pot 
desfăşura independent de orice consideraţie etică. O decizie poate fi profitabilă sau nu, în 
termeni financiari, indiferent de moralitatea sa.  

Există anumite puncte de intersecţie ale domeniilor, un fel de „uşi” care permit 
intrarea argumentelor din domenii multiple. Un exemplu este conceptul de „cost”, esenţial 
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pentru argumentaţia economică. Putem insera consideraţii morale în raţionamente care 
urmăresc maximizarea profitului dacă ne hotărâm că încălcarea unui anumit principiu moral 
sau a unui drept are un cost anume: de exemplu, vom stabili că suferinţa fiecărui animal 
dintr-un abator valorează douăzeci de euro. O astfel de decizie permite inserarea criteriului 
„suferinţei animalelor” în raţionamentele economice – dar este evident că atribuirea costului 
este în cele din urmă arbitrară. Ar putea fi doi  euro sau două milioane de euro – nu există 
nici un argument intrinsec economic de preţuire a suferinţei animalelor. Putem estima preţul 
pe care un anumit tip de consumatori este dispus să îl plătească pentru a mânca carne 
produsă în abatoare în care animalele nu suferă – dar acesta descrie valoarea de piaţă a 
suferinţei animalelor – nu valoarea morală a acesteia. Într-o societate în care este practicată 
sclavia, există o valoare de piaţă a vieţii sclavilor – fără ca aceasta să fie legată, conceptual, 
de valoarea lor într-o logică morală. 

Totuşi, autonomia argumentelor etice faţă de cele economice sau ştiinţifice este 
valabilă doar la nivelul reflecţiei, nu şi al acţiunii. Când trebuie să luăm o decizie, este 
esenţial să ţinem cont de costurile acesteia şi de adevărul premiselor de la care porneşte. Un 
exemplu intuitiv se referă la promovarea unei reclame pentru un medicament. Putem ţine 
cont doar de adevăr, prezentând toate detaliile referitoare la eficacitatea sa farmacologică şi 
la riscurile de efecte secundare – dar este posibil ca adevărul să nu fie prea profitabil. Putem 
ignora sau prezenta selectiv datele ştiinţifice pentru a determina consumatorii să îl cumpere 
– urmărind maximizarea profitului. Omiterea unor informaţii importante intră însă în conflict 
cu drepturile consumatorilor. Dacă legislaţia impune sancţiuni pentru publicitatea 
mincinoasă, este neprofitabil ca reclama să mintă făţiş – prin urmare, logica profitului poate 
impune un anumit respect pentru adevăr. Este însă posibil ca firma care produce reclama 
sau compania de medicamente să ia în considerare şi argumente etice – precum fairplay-ul 
în competiţia cu alte medicamente similare, sau onestitatea în comunicarea cu consumatorii. 
Argumentele estetice pot fi şi ele relevante pentru o reclamă. Atunci când luăm o decizie 
este responsabilitatea noastră să decidem ce tipuri de argumente luăm în considerare şi ce 
importanţă le acordăm în decizia finală.  
 

1.2.3 Perspectiva cotidiană şi cea etică 

Deciziile nereflexive pe care le luăm în viaţa de zi cu zi sunt centrate pe bunăstarea 
noastră şi a celor apropiaţi nouă, pornind de la normele sociale pe care le acceptăm mai 
mult sau mai puţin „de la sine”. Persoanele şi entităţile morale îndepărtate nouă – din alte 
spaţii, regnuri sau timpuri – sunt puse într-un con de umbră, iar consecinţele acţiunilor 
noastre asupra bunăstării societăţii prezente, viitoare, sau a naturii sunt mai degrabă 
ignorate. Deciziile cotidiene pornesc deseori de la presupoziţia că noi şi cei apropiaţi nouă 
sunt centrul lumii, iar acţiunile noastre au consecinţe relevante pentru aceştia, dar nu şi 
pentru restul lumii.  
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Ilustratia 1. “Get down from there! The neighbors are looking!” de Gaspritz 

Adoptarea unei perspective etice explicite, bazate pe formularea unor probleme 
etice şi pe abordarea metodică a acestora presupune o răsturnare a acestor premise. O 
analiză etică ia în considerare şi entităţile morale distante şi nefamiliare, pornind de la 
premisa că noi şi cei apropiaţi nouă suntem doar o parte a lumii. Pe de altă parte, pornim de 
la premisa că acţiunile noastre au consecinţe semnificative asupra bunăstării unei 
multitudini de entităţi morale – chiar dacă sunt îndepărtate de noi, precum oamenii din alte 
ţări, speciile de pe alte continente şi generaţiile care încă nu s-au născut.  

Astfel, în loc să ne considerăm persoane importante ale căror acţiuni au un impact şi 
o relevanţă locală, perspectiva etică ne pune în situaţia de a ne considera persoane cu o 
demnitate (aproape) egală  cu cea a altor miliarde de entităţi morale, dar ale căror acţiuni au 
consecinţe vitale asupra lumii. Analiza etică presupune, deci, descentrarea deciziilor noastre 
şi acceptarea semnificaţiei globale a gesturilor noastre.  

Putem rezuma această schimbare de perspectivă prin următoarele afirmaţii: 

 Există multe alte entităţi morale în afară de noi înşine şi cei apropiaţi nouă; 

 Faptele noastre cotidiene au consecinţe importante asupra entităţilor 
morale din lumea întreagă; 

 Există lucruri cu adevărat importante – principii, drepturi, datorii – pe care 
trebuie să le respectăm chiar cu preţul unor suferinţe;  

 Deciziile etice corecte nu sunt întotdeauna intuitive, ci necesită un efort de 
investigare; 
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 Competenţa morală poate fi mai ridicată sau mai redusă şi este în mare 
măsură educabilă.  

1.3 Trei perspective etice 

Putem distinge trei perspective etice principale, în căutarea criteriilor de diferenţiere 
a ceea ce contează de ceea ce nu contează cu adevărat.  

O primă perspectivă, cea a eticii virtuţii, porneşte pe linia de gândire iniţiată de etica 
aristotelică, afirmând că acţiunile noastre trebuie judecate în măsura în care ele ne fac să fim 
oameni echilibraţi, deplini – deoarece doar astfel de oameni sunt fericiţi. Întrebările cheie pe 
care trebuie să le punem, în această perspectivă, sunt: 

1) Ce fel de om dorim să fim / să devenim? Ce caracteristici esenţiale apreciem în 
personalitatea oamenilor? 

2) Ce acţiune anume, într-o situaţie dată, mă va apropia de acest ideal uman? 
Principiul de decizie al eticii virtuţii este să căutăm, în fiecare situaţie problematică, 

să luăm acea decizie pe care ar lua-o omul spre care aspirăm. Construcţia personalităţii 
umane este procesul considerat cu adevărat important – iar această construcţie se petrece 
cu fiecare gând şi gest al nostru. Cu alte cuvinte, noi suntem în permanenţă „în curs de 
construcţie”, personalităţi imperfecte şi incomplete, dar perfectibile cu mijloacele care ne 
stau la îndemână. 

Din acest punct de vedere, acţiunile noastre trebuie privite esenţialmente nu din 
perspectiva consecinţelor lor probabile (conform eticii consecvenţialiste) sau a principialităţii 
lor (conform eticii deontologice) ci şi din punctul de vedere al efectelor pe care le vor avea 
asupra caracterului nostru. Noi învăţăm din acţiunile pe care le facem, etichetându-le pe 
unele „erori” şi pe altele „succese”. Dacă am avut un „succes”, încrederea noastră în 
capacitatea de a face acte similare creşte: „cine fură azi un ou, mâine va fura un bou”. Prin 
raţionalizare ajungem să ne ajustăm preferinţele la ceea ce este disponibil, şi să considerăm 
că deciziile noastre anterioare au fost corecte (conform vulpii care crede în cele din urmă că 
strugurii sunt acri). Dată fiind părtinirea oamenilor în evaluarea propriilor acţiuni ca fiind 
reuşite şi justificate, o decizie pe care am luat-o mai mult sau mai puţin conştient în cazul 
unei probleme morale duce la creşterea probabilităţii ca noi să adoptăm o decizie similară în 
viitor.  

Un instrumentul important de deliberare din perspectiva eticii virtuţii constă în 
modele umane exemplare, personalităţi deosebite pe care am dori să le întruchipăm. Aceste 
modele sunt construite în mare parte prin naraţiuni, poveşti despre viaţa lor, despre deciziile 
dificile pe care le-au luat şi care le-au făcut să fie ceea ce sunt – poveşti menite să ne inspire 
în momentele noastre dificile. De exemplu, dacă ne dorim să devenim un om precum 
Mahatma Gandhi, vom urmări acele hotărâri ale sale care l-au format în viaţă, precum şi 
acele trăsături de caracter care l-au făcut să fie ceea ce este. Dacă dorim să devenim un om 
precum Margaret Thatcher, îi vom urma exemplul – ceea ce va duce la decizii deseori diferite 
de cele ale modelului Gandhi. Desigur, probabil că nu există nici un model uman pe care să îl 
putem prelua integral, fără a ne distanţa de anumite decizii ale sale pe care le considerăm 
greşite, sau anumite trăsături de caracter pe care le dezaprobăm. Totuşi, pornind de la astfel 
de personalităţi, vom reflecta asupra a ceea ce ne dorim să devenim, noi înşine dar şi cei 
dragi nouă sau chiar oamenii din societatea în care trăim, şi vom acţiona pentru a promova 
aceste virtuţi.  

A doua perspectivă etică importantă este cea a eticii consecvenţialiste sau 
utilitariste, iniţiată de filosofi precum Jeremy Bentham şi John Stuart Mill. Aceasta consideră 
că decizia corectă este cea care duce la cele mai bune consecinţe – conform afirmaţiei lui 
Machiavelli „scopul scuză mijloacele”. Nu este vorba despre orice scop şi orice mijloace – 
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Machiavelli însuşi se referea la scopurile înalte, iar observaţia sa nu înseamnă că mijloacele 
incorecte puse în slujba unui scop măreţ devin corecte, ci doar că ele pot fi scuzate.  De 
asemenea, această perspectivă nu ne îndeamnă să căutăm cele mai bune consecinţe pentru 
noi înşine, ci să căutăm cea mai bună stare de fapt pe care o putem crea prin acţiunile 
noastre, ţinând cont de interesele tututor persoanelor şi entităţilor morale implicate. Există 
multe întrebări cu privire la cum putem compara posibilele stări de fapt care vor rezulta ca 
urmare a deciziilor noastre, şi cum putem şti care este cea mai bună. Fără a intra în detalii, 
trebuie să observăm că această perspectivă ne îndeamnă să ne întrebăm: care vor fi efectele 
acţiunilor noastre asupra lumii? Care curs de acţiune va duce la o stare de fapt mai bună? 
Deseori, orice decizie am lua va conduce la câştiguri şi pierderi, consecinţe pozitive şi 
negative. Perspectiva consecvenţialistă ne sfătuieşte să adunăm cumva aceste plusuri şi 
minusuri şi să vedem care curs al acţiunii are un rezultat net preferabil. Este important de 
accentuat aici că, deşi această perspectivă ne permite să privilegiem într-o oarecare măsură 
propriile interese în faţa intereselor celorlalţi, ea ne impune de asemenea să ţinem cont de 
interesele celorlalţi, cât mai imparţial posibil. Nu este vorba despre o etică a „deciziilor care 
îmi convin cel mai mult”, ci despre o etică a rezultatelor bine calculate şi judecate.  

În măsura în care alegem să decidem, pentru fiecare problemă cu care ne 
confruntăm, care soluţie alternativă va conduce la o stare de fapt mai bună, avem de-a face 
cu perspectiva denumită „utilitarismul acţiunii” („act-utilitarianism”). Pe de altă parte, 
putem pleca de la observaţia că este imposibil să judecăm cu atenţie şi în detaliu fiecare 
problemă pe care trebuie să o rezolvăm, deoarece costurile de timp ar fi prea mari. De 
asemenea, multe probleme se aseamănă unele cu altele – şi prin urmare putem să 
propunem soluţii optime tipice. Astfel, vom adopta anumite reguli de decizie şi de acţiune, a 
căror respectare ne permite să obţinem efectele cele mai bune în cele mai multe cazuri. 
Desigur, vor exista excepţii în care aceste reguli nu vor duce la cea mai bună stare de fapt 
posibilă în situaţia respectivă, dar cât timp aceste cazuri sunt cu adevărat excepţii, înseamnă 
că regula este valoroasă în a ne ghida judecata. Această concepţie este denumită 
„utilitarismul regulii” („rule-utilitarianism”). Conform acestei perspective, suntem datori să 
respectăm reguli morale în luarea deciziilor – iar regulile valoroase şi relevante sunt cele care 
ar conduce la cele mai bune rezultate, pentru noi şi ceilalţi, în majoritatea situaţiilor de acel 
tip.  

Al treilea tip de perspectivă etică este cea deontologică, pornind de la filosofia lui 
Immanuel Kant. Conform cu această definire a ceea ce contează în viaţă, există anumite 
principii etice care nu pot fi încălcate cu nici un preţ, nici măcar atunci când respectarea lor 
ne-ar fi foarte defavorabilă, nouă sau celor din jur. Există valori morale care trebuie 
respectate cu orice preţ, şi există limite absolute impuse asupra acţiunilor noastre. Această 
concepţie caută aceste valori ultime care să ne ghideze deciziile, şi accentuează asupra 
faptului că principala virtute morală este capacitatea noastră de a ne respecta principiile cu 
consecvenţă, chiar şi atunci când situaţia ne împinge în altă direcţie. Immanuel Kant a 
propus două formulări ale imperativului categoric – şi anume, ale principiului ultim de 
decizie morală. Prima formulare ne atrage atenţia asupra coerenţei deciziilor noastre cu 
deciziile celorlalţi: trebuie să acţionăm doar în acele feluri care pot fi generalizate fără a duce 
la catastrofe – “imperativul universal al datoriei ar putea fi exprimat şi astfel: acţionează ca şi 
când maxima acţiunii tale ar trebui să devină, prin voinţa ta, lege universală a naturii” (Kant 
în Crăciun et. al., p. 172). A doua formulare a imperativului categoric reformulează ideea 
egalităţii fundamentale a oamenilor ca sursă a legii morale: “acţionează astfel ca să foloseşti 
umanitatea atât în persoana ta, cât şi în persoana oricui altuia totdeauna în acelaşi timp ca 
scop, iar niciodată numai ca mijloc” (idem, pp. 173-174). Desigur, este inevitabil ca uneori să 
ne folosim de alţi oameni ca mijloace pentru a ne atinge scopurile – dar acest imperativ ne 
atrage atenţia că nu ne putem folosi de oameni numai ca mijloc, ci trebuie întotdeauna să 
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ţinem cont de faptul că fiinţele umane sunt scopuri în sine, ireductibile la statutul de obiecte 
utile. Acest statut impune limite de netrecut acţiunilor noastre.  

Cele trei perspective etice duc la răspunsuri diferite în multe situaţii, mai ales atunci 
când trebuie să alegem între valori importante dar care se află în conflict şi nu pot fi atinse 
simultan. Întrebările principale puse în cele trei perspective sunt distincte. Etica virtuţii ne 
pune în faţa întrebării: „ce fel de om vreau să fiu, şi spre ce fel de om mă voi îndrepta dacă 
iau această decizie?” Etica consecvenţialistă ne pune să reflectăm asupra întrebării: „Care 
alternativă de acţiune va conduce la cea mai bună stare de fapt?” Etica deontologică ne face 
să reflectăm asupra limitelor de netrecut pe care trebuie să le respecte o acţiune corectă, 
asupra datoriilor noastre fundamentale faţă de ceilalţi şi faţă de noi înşine: „Care sunt 
principiile morale esenţiale pe care am datoria să le respect? Unde e loc pentru compromis, 
şi unde nu putem face rabat?”  

Când luăm o anumită decizie, mai ales o decizie dificilă, ne vom gândi deseori la 
toate cele trei întrebări – dar răspunsurile la ele ne pot îndrepta în direcţii diferite. 
Conflictele apar deseori între foloasele pe care le generează o acţiune şi principiile pe care le 
încalcă. Adepţii eticii consecvenţialiste vor fi mai des de acord că „scopul scuză mijloacele” 
decât adepţii eticii deontologice, pentru care scopurile corecte nu pot fi atinse decât prin 
mijloace corecte. 

O întrebarea test pentru a distinge între perspectiva deontologică şi cea 
consecvenţialistă este: dacă o persoană, prin acţiunea sa, permite moartea unei alte 
persoane, este aceasta la fel de grav ca situaţia în care o omoară direct? Putem traduce 
această întrebare în două scenarii fictive. De exemplu, să presupunem că avem un unchi 
bogat a cărui avere urmează să ne revină nouă, şi îl vedem cum se urcă la volan într-o stare 
gravă de ebrietate, în condiţiile în care trebuie să conducă pe o serpentină aflată pe 
marginea unei prăpăstii. Suntem conştienţi că un accident rutier fatal este iminent, şi avem 
puterea de a-l împiedica să plece. Nu îl oprim – iar ca urmare a unui accident unchiul moare. 
Într-un scenariu alternativ, înainte ca unchiul să îşi înceapă călătoria pe o serpentină 
periculoasă, îi defectăm sistemul de frînare astfel încât să sufere un accident – ceea ce se şi 
întâmplă, ducând la decesul lui. În care dintre scenarii suntem mai vinovaţi? Există vreo 
diferenţă? 

Adepţii eticii consecvenţialiste vor răspunde în general că nu există nici o diferenţă – 
deoarece rezultatele deciziei  noastre sunt aceleaşi. În primul caz am ucis prin inacţiune, în al 
doilea prin acţiune, dar în ambele situaţii am avut de luat o decizie în cunoştinţă de cauză 
astfel încât ambele situaţii sunt echivalente: am decis să cauzăm moartea unchiului. Adepţii 
eticii deontologice vor observa desigur că în ambele situaţii suntem vinovaţi, dar vor 
considera că responsabilitatea noastră este mult mai mare în cazul în care am jucat un rol 
activ în apariţia accidentului. „A nu ucide” este un principiu moral fundamental, o limită de 
netrecut pe care am încălcat-o clar în al doilea scenariu. În prima situaţie nu noi am ucis – 
noi am contribuit, chiar voluntar, la moartea unchiului ipotetic, dar aceasta este cumva mai 
puţin grav decât a ucide direct.  

Întrebarea cheie este: suntem la fel de responsabili pentru inacţiunile noastre ca şi 
pentru acţiunile noastre? De multe ori evităm să intervenim pentru a preveni ceva rău sau 
incorect, fără însă a contribui direct la evenimentul respectiv. Nişte limite trebuie desigur să 
fie trasate, deoarece există practic o infinitate de abuzuri şi imoralităţi pe care le-am putea 
preveni, şi nu le putem preveni pe toate. Unele dintre aceste evenimente nici nu sunt 
integral sub controlul nostru – de exemplu, violenţa din familiile vecinilor, evaziunea fiscală 
din firmele de la care cumpărăm marfă. Am putea însă să intervenim pentru a creşte şansele 
de corectare a acestor fapte – sunând la Poliţie, sau făcând o reclamaţie la autorităţile 
statului. Cât de vinovaţi suntem dacă nu acţionăm? Unde se opreşte datoria noastră de a 
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interveni? Dar în cazurile în care avem integral capacitatea de a preveni ceva rău, şi nu 
acţionăm, cât de vinovaţi suntem? Este acelaşi lucru cu a fi cauzat noi înşine evenimentul? 

1.4 Concepţii sociale privind relativitatea principiilor  

Normele sociale diferă de la o societate la alta, de la un grup la altul. Înseamnă oare 
acest lucru că şi principiile morale diferă de la o societate la alta – sau sunt ele universale?  

În continuare vom discuta trei perspective asupra relativităţii principiilor morale: 
- etica universalistă, conform căreia toţi oamenii trebuie să respecte aceleaşi 

principii morale fundamentale, în toate situaţiile, iar noi avem datoria de a trata 
toţi oamenii conform unor principii unice; 

- etica zonală, conform căreia responsabilităţile noastre morale pentru anumite 
persoane sunt radical diferite de responsabilităţile pe care le avem faţă de alte 
persoane; 

- etica jocului, conform căreia regulile de acţiune (principiile morale) diferă de la 
un tip de activitate la alta, de la o ocupaţie la alta etc. 

1.4.1 Etica universalistă 

În această concepţie, principiile morale sunt universale şi se aplică la fel tuturor 
actorilor morali (inclusiv propria persoană ) în toate contextele sociale, fără excepţie. 
Statutul de actor moral nu poate fi redus la poziţia de mijloc pentru a atinge un scop al unui 
alt actor moral. Conform acestei concepţii, structurată de Immanuel Kant (în Întemeierea 
metafizicii moravurilor, citat în Miroiu şi Blebea-Nicolae, p. 24), deşi uneori ne folosim de 
persoane (prin relaţii contractuale diverse, de exemplu) pentru a ne atinge scopurile, acestea 
nu sunt niciodată numai mijloace, ci sunt şi scop în sine.  

Prin urmare, conform acestei concepţii datoria noastră morală fundamentală este să 
respectăm cu coerenţă şi imparţialitate principiile morale esenţiale, şi să îi tratăm pe toţi 
oamenii ca fiinţe fundamental egale în demnitate. Desigur, aceasta nu înseamnă că avem 
aceleaşi obligaţii concrete faţă de toţi indivizii, deoarece relaţiile noastre cu ei pot să difere 
ca timp investit, sprijin primit, contracte asumate etc. Totuşi, în cele din urmă suntem datori, 
în această perspectivă, să „calculăm” cu grijă şi imparţialitate ceea ce datorăm oricui, în 
funcţie de situaţia concretă în care ne aflăm – şi să îi considerăm pe toţi indivizii ca fiind egali 
în relaţia lor cu noi.  

1.4.2 Etica zonală 

Ideea unor norme morale universale nu este o idee intuitivă – ea ţine de elaborarea 
filosofică a moralei ca sistem etic. Distincţia dintre cei care aparţin comunităţii noastre 
morale şi cei care se situează în afara ei (vezi şi conceptul de „excluziune morală”) este 
foarte frecventă. Deseori simţim că obligaţiile noastre faţă de persoanele cunoscute sunt 
mai importante decât aceleaşi obligaţii faţă de persoane necunoscute. De asemenea, eşecul 
de a îi sprijini pe cei apropiaţi nouă va fi sancţionat mai probabil şi mai grav decât eşecul de 
a-i sprijini pe cei cu care nu avem o relaţie. Astfel, conform acestui tip de judecată, poate fi 
preferabilă nedreptăţirea unui client decât nedreptăţirea unui coleg; într-un sistem de 
apartheid nedreptăţirea unei persoane albe este mult mai gravă decât nedreptăţirea unei 
persoane de culoare. Etica zonală apare atunci când valorizăm viaţa sau bunăstarea unor 
persoane diferit, în funcţie de anumite trăsături ale lor – sau de relaţia lor cu noi. 
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Desigur, obligaţiile noastre faţă de cei apropiaţi nouă şi cei necunoscuţi, faţă de 
diferite tipuri de clienţi, faţă de prieteni sau familie, sunt deseori diferite. Această 
diferenţiere provine din faptul că, în calitatea noastră de persoane private, suntem inseraţi 
în reţele de solidaritate şi reciprocitate, în care am acumulat numeroase datorii de 
recunoştinţă faţă de cei care ne-au ajutat. Aceste datorii pot intra în conflict cu obligaţiile pe 
care ni le asumăm, direct sau indirect, printr-un contract semnat cu parteneri din afara 
reţelelor noastre de sprijin. Odată intraţi într-o organizaţie, o persoană are obligaţii directe 
faţă de angajator, cu care a semnat un contract, dar şi obligaţii mai mult sau mai puţin 
specificate faţă de toţi cei cu care intră în contact în virtutea activităţii sale din organizaţie – 
colegi, clienţi, beneficiari, competitori,  etc. Etica universalistă nu presupune ignorarea 
responsabilităţilor diferite pe care le avem la un moment dat. Vorbim despre o etică zonală 
atunci când diferenţiem drepturile ale oamenilor în funcţie de caracteristici ne-relevante, 
sau când ne îndeplinim responsabilităţile selectiv, în funcţie de preferinţele noastre 
personale.  

În special rsponsabilităţile asumate prin contracte formale sau informale cu 
persoane necunoscute – clienţi, cetăţeni, membri ai unei comunităţi - sunt vulnerabile în faţa 
competiţiei cu interesele persoanelor apropiate nouă – familie, prieteni. Încălcarea 
(precaută şi ascunsă) a unor interese ale clienţilor sau a comunităţii este mai greu detectată 
şi mai rar sancţionată decât încălcarea intereselor familiei sau ale angajatorului.  

Riscul unei etici zonale apare atunci când trebuie să punem în balanţă 
responsabilităţile pe care le avem faţă de diferiţi indivizi. Dat fiind că aceste responsabilităţi 
au surse diferite (contracte formale şi informale, experienţe comune şi personale de ani de 
zile sau contacte profesionale, impersonale, de câteva zile) ele sunt greu comparabile. De 
asemenea, în general există şi o încărcătură emoţională a relaţiilor interumane, care face şi 
mai dificilă o decizie imparţială, bazată pe evaluarea relevanţei morale a obligaţiilor pe care 
le-am acumulat faţă de indivizii respectivi.  

Dacă etica universalistă ne îndeamnă spre precauţie şi imparţialitate în evaluarea 
reacţiilor noastre, etica zonală trasează limite clare care în diferenţierea diferitelor obligaţii. 
De exemplu, mulţi oameni consideră că există o ierarhie a obligaţiilor faţă de familie, 
naţiune, comunitate religioasă, prieteni şi alte persoane (deşi poziţia propriu-zisă în ierarhie 
a fiecărei categorii poate diferi substanţial de la un individ la altul). Etica universalistă ne 
pune în relaţii cu alte persoane individuale pe care trebuie să le judecăm individual, de la caz 
la caz – în timp ce etica zonală trasează domenii de interacţiune, încadrează persoanele în 
categorii de relaţii considerate a fi privilegiate în raport cu altele.  

1.4.3 Etica jocului 

Chiar dacă suntem dispuşi să acceptăm că toate persoanele merită acelaşi 
tratament, putem considera că regulile care definesc acest tratament variază de la un 
context social la altul. De exemplu, jocul de poker are reguli care sfidează morala general 
acceptată: recompensează înşelăciunea, minciuna şi egoismul, nu transparenţa, sinceritatea 
şi cooperarea. Aceste reguli sunt importante şi respectarea lor este vitală pentru 
desfăşurarea corectă a jocului; totuşi, în multe privinţe ele contrazic simţul moral comun.  

Definiţia cea mai comun acceptată a unui joc este: o activitate în care mai mulţi 
jucători (1) participă voluntar, (2) cunosc regulile de interacţiune şi (3) le acceptă. Din acest 
punct de vedere majoritatea activităţilor sociale diferă de un joc dintr-un punct de vedere 
sau altul: fie participarea nu este voluntară, fie participanţii nu cunosc complet ceea ce noi 
considerăm a fi „reguli ale jocului”, fie le cunosc dar nu le acceptă ca fiind corecte sau 
legitime. Totuşi, actorii morali pot alege să considere politica sau afacerile un „joc” cu reguli 
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proprii (în general apropiate de cele ale pokerului), ignorând astfel cu conştiinţa împăcată 
normele de comportament pe care le valorizează în familie şi între prieteni.  

Etica jocului este concepţia potrivit căreia viaţa este în cele din urmă un joc cu 
reguli cunoscute de participanţi, şi prin urmare este acceptabil moral să adopţi strategiile 
câştigătoare în acest joc. De exemplu, dacă jucătorii se aşteaptă să fie trişaţi, atunci trişatul 
devine parte a regulilor de facto ale jocului şi devine astfel acceptabil moral. Această 
concepţie recunoaşte existenţa unor limite în ceea ce priveşte corectitudinea jocului – dar 
intuiţia pe care se sprijină este că, dacă un domeniu al vieţii sociale presupune anumite 
abateri de la regulile convenţionale ale moralităţii pentru a avea succes, atunci aceste 
abateri devin acceptabile moral. O astfel de concepţie este întâlnită mai ales cu referire la 
mediul de afaceri şi mediul politic – jocuri sociale foarte competitive, în care un avantaj 
necinstit câştigat de oponent poate să îl falimenteze pe un jucător dacă acesta nu reuşeşte, 
prin mijloace mai mult sau mai puţin oneste, să îşi compenseze dezavantajul. 

Criticii acestei concepţii accentuează faptul că viaţa nu este un joc, iar faptul că ne 
aşteptăm ca regulile corecte să fie încălcate nu implică corectitudinea etică a acestor abateri. 
De exemplu, Isak Applbaum (1999) observă că oamenii care consideră că politica este un joc 
cu reguli proprii tind să facă o confuzie între două tipuri de argumente. Primele propoziţii, pe 
care le vom denumi “argumente plauzibile”, pot fi adevărate sau false; totuşi, chiar atunci 
când sunt adevărate, ele nu reprezintă o justificare etică a înşelăciunii şi a calomniei în 
politică. Celelalte afirmaţii, pe care le vom numi „argumente extraordinare”, justifică 
înşelăciunea şi calomnia prin faptul disputabil că ele sunt „reguli ale jocului” acceptate 
unanim de participanţii la „jocul politic”. Din câte putem observa, afirmaţiile empirice 
invocate de argumentele extraordinare sunt în general false. De aceea, în practica 
argumentării morale, actorii sociali se folosesc de forţa de convingere a argumentelor 
extraordinare înlocuindu-le însă baza factuală, subtil, cu cea a argumentelor plauzibile. 
Acesta poate fi o strategie oratorică eficientă, dar nu este o strategie corectă de justificare.  

 

1.5 Există o „diviziunea morală a muncii”? 

În afară de problemele etice care ne vin în întâmpinare, există multe nedreptăţi care 
aşteaptă să fie rezolvate. Problemele noastre individuale sunt deseori minore în raport cu 
problemele morale disponibile în stoc. Viaţa socială dă naştere deseori la nedreptăţi – 
precum inegalităţile de şanse între diferite categorii de oameni, sau suferinţe care afectează 
disproporţionat grupuri vulnerabile.  Interesele legitime ale entităţilor morale lipsite de 
capacitatea de a-şi reprezenta eficient interesele în jocul politic – precum electoratul sărac 
sau slab educat din statele democratice sau marea majoritate a populaţiei din statele 
nedemocratice, copiii, animalele sau embrionii / fetuşii, precum şi interesele generaţiilor 
viitoare, sunt susceptibile de a fi ignorate. Cine este responsabil pentru repararea şi 
prevenirea unor astfel de nedreptăţi?  

Deşi uneori ne simţim afectaţi de aceste nedreptăţi, capacitatea noastră de a rezolva 
direct astfel de probleme este de multe ori limitată. Ce alternative de acţiune există, în afară 
de a urmări pasiv desfăşurarea evenimentelor? 

Putem vorbi despre o diviziune morală a muncii în societate. Această diviziune a fost 
conceptualizată în două feluri: 

(1) pe de o parte, este diviziunea dintre cerinţele morale adresate instituţiilor şi 
cerinţele morale adresate indivizilor (Scheffler şi Munoz-Dardé 2005); 

(2) pe de altă parte, este diviziunea dintre diferitele tipuri de strategii morale ale 
cetăţenilor şi mai ales ale decidenţilor influenţi (politicieni, oameni de afaceri, formatori de 
opinie etc) (Dovi 2004).  
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Prima distincţie a fost propusă de filosofi liberali egalitarieni precum John Rawls şi 
Thomas Nagel (Scheffler şi Munoz-Dardé 2005), care consideră că este responsabilitatea 
instituţiilor publice de bază să redreseze injustiţiile sociale, în timp ce cetăţenii au astfel 
libertatea de a se preocupa de propriile probleme morale. Ar exista prin urmare o diviziune a 
muncii: cetăţenii rezolvă problemele morale cu care se confruntă personal, în timp ce statul 
se ocupă de justeţea marilor aranjamente sociale. O diviziune strictă a muncii morale între 
cetăţeni şi stat ridică următoarea problemă: dat fiind că instituţiile publice sunt alese şi 
plătite de cetăţeni pentru a le rezolva problemele, ele nu au un mandat democratic de a 
aborda probleme radical diferite. De exemplu, dacă cetăţenii unui stat nu au nici un interes 
să rezolve problema epidemiilor din Africa, ce mandat pot avea autorităţile publice din statul 
respectiv pentru a interveni? Dacă suferinţa animalelor nu este importantă pentru cetăţenii 
unui stat, ce drept au autoriăţile să îşi propună pe agenda publică o astfel de problemă? 
Apare şi o problemă de sustenabilitate: un guvern care urmăreşte redresarea injustiţiilor 
sociale atunci când cetăţenilor săi nu le pasă de ele va pierde probabil alegerile. Prin urmare, 
concepţia diviziunii morale a muncii între cetăţeni şi stat se bazează pe o continuitate de 
preocupări morale între cetăţeni şi instituţiile publice, ceea ce este repartizat diferit fiind 
doar efortul pentru a rezolva astfel de probleme.  Această diviziune a muncii este valabilă 
doar în măsura în care cetăţenii au responsabilitatea morală să cunoască şi să urmărească 
situaţia justiţiei sociale la nivel macro – chiar dacă nu au responsabilitatea de a interveni 
direct. Cetăţenilor le revine responsabilitatea morală de a participa civic – prin vot, prin 
proteste publice, prin petiţii şi orice alte mijloace legitime – la structurarea unei agende 
publice pe care să figureze nedreptăţile sociale.  

A doua distincţie a fost propusă de Dovi (2004) ca răspuns la concepţia lui Michael 
Waltzer (1973) cu privire la moralitatea politicienilor. Întrebându-se ce înseamnă oare un 
politician moral, Waltzer a ajuns la concluzia că, date fiind presiunile puse asupra 
politicienilor de a rezolva probleme, deseori prin mijloace incorecte, un politician moral este 
cel care se va simţi vinovat atunci când a încălcat principii morale. Politicianul moral este, 
astfel, cel care consimte să îşi încarce conştiinţa pentru a rezolva problemele societăţii – dar 
care nu renunţă la conştiinţa sa, şi încearcă din toate puterile să găsească soluţii morale. 
Dovi acceptă într-o oarecare măsură acest criteriu de moralitate formulat de Waltzer, dar 
observă că dacă ar fi aplicat tuturor politicienilor este probabil că cerinţele morale s-ar relaxa 
şi sentimentele de vinovăţie ar dispărea într-un cerc vicios. Deşi politicienii „realişti” care au 
totuşi o conştiinţă morală aduc beneficii societăţilor lor, prezenţa unor politicieni „idealişti” 
este necesară pentru a păstra nivelul de moralitate şi încrederea publicului în posibilitatea 
moralităţii în viaţa politică. Dovi propune deci o diviziune morală a muncii între politicienii cu 
strategii morale diferite: cei idealişti vor menţine standardele etice şi vor încuraja electoratul 
să fie exigent faţă de aleşii lor, în timp ce cei realişti vor rezolva problemele sociale dificile 
conform principiului „scopul scuză mijloacele” – plătind însă personal pentru mijloacele 
incorecte pe care le-ar aplica, atât prin sentimente de vinovăţie, cât şi prin alte sancţiuni 
formale sau informale.  

Această conceptualizare alternativă a diviziunii morale a muncii accentuează de 
asemenea rolul cetăţenilor ca păstrători ai moralităţii vieţii politice.  

Prin urmare, concepţiile care propun o diviziune morală a muncii accentuează faptul 
că indivizii au responsabilităţi morale multiple, precum:  

(1) rezolvarea propriilor probleme morale; 
(2) cunoaşterea injustiţiilor sociale majore; 
(3) promovarea prin implicare civică a unor instituţii publice sensibile la aceste 

injustiţii şi capabile să le rezolve; 
(4) promovarea prin implicare civică a unui mediu politic (şi, prin extensie, a unui 

mediu de afaceri) dominat de fairplay şi de recunoaşterea valorii corectitudinii morale. 
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Perechi de afirmaţii referitoare la moralitate în politică. Sursă: Applbaum 1999, p. 4 

Argumente plauzibile 
(nu justifică etic calomnia şi înşelăciunea, 
chiar dacă faptele invocate sunt adevărate) 

Argumente extraordinare 
(justifică etic calomnia şi înşelăciunea, atunci când 
faptele invocate sunt adevărate) 

“Aşteptări”: 
(judecată 
empirică) 

Oponenţii politici se 
aşteaptă să fie calomniaţi, 
şi votanţii se aşteaptă să fie 
înşelaţi 

“Consimţământ”: 
(judecată 
empirică) 

Oponenţii politici consimt să 
fie calomniaţi, şi votanţii 
consimt să fie înşelaţi 

“Beneficiu 
net”: 
(judecată 
empirică) 

Calomnia şi înşelăciunea 
politică produc mai multe 
beneficii decât costuri 

“Superioritate 
Pareto”: 
(judecată 
empirică) 

Calomnia şi înşelăciunea 
politică îmbunătăţesc situaţia 
unora şi nu agravează situaţia 
nimănui  

“Nici o 
diferenţă”: 
(judecată 
contrafactuală) 

Dacă eu nu îmi calomniez 
adversarii şi nu înşel 
alegătorii, atunci altcineva 
o va face 

“Efect pervers”: 
(judecată 
contrafactuală) 

Dacă eu nu îmi calomniez 
adversarii şi nu înşel 
alegătorii, atunci altcineva o 
va face şi mai vicios decât 
mine 

“Obligativitate 
de rol”: 
(judecată 
empirică) 

Rolul de strateg de 
campanie electorală include 
înşelăciunea prin orice 
mijloace legale 

“Obligativitate 
morală”: 
(judecată 
normativă) 

Moralitatea impune ca 
strategii de campanie 
electorală să urmeze regulile 
rolului de strateg electoral 

“Altruism”: 
(judecată 
normativă) 

Un strateg profesionist aflat 
în slujba unui candidat 
trebuie să îşi ignore propriul 
interes 

“Impersonalitate”: 
(judecată 
normativă) 

Un strateg profesionist aflat 
în slujba unui candidat 
trebuie să îşi ignore propriile 
judecăţi morale 

 
Chiar în condiţiile în care viaţa politică sau mediul de afaceri nu pot fi considerate un 

joc, rămâne deschisă întrebarea „care este legătura dintre cerinţele morale ale vieţii de zi cu 
zi şi cerinţele morale ale vieţii membrilor unei organizaţii?” Este, de exemplu, posibil ca cele 
două seturi de cerinţe să coincidă, sau cel de-al doilea să derive din primul; este de 
asemenea posibil ca ele să aibă surse comune dar formulări diferite datorită diferenţelor de 
context al acţiunii umane pe care le presupun; de asemenea, este posibil ca ele să nu aibă 
nici măcar surse comune.  

O diferenţiere între moralitatea vieţii private şi moralitatea vieţii publice este 
deseori acceptată la nivel intuitiv. S. Hampshire (1978) observă că, deşi multe dintre 
judecăţile noastre morale sunt esenţialmente implicite, bazate pe evaluări imposibil de 
transpus integral în cuvinte, în cazul persoanelor publice este esenţial să îşi poată explicita, 
cel puţin postfactual, deciziile şi raţionalmentele morale.  Deciziile publice trebuie să fie 
argumentate explicit, pentru a face dovada că reprezintă interesele categoriilor sociale pe 
care trebuie să le reprezinte democratic, şi pentru a dovedi că respectă litera şi spiritul 
legilor.  

În textul său clasic „Ruthlessness in public life” (într-o traducere aproximativă: „Lipsa 
de scrupule în viaţa publică”), Thomas Nagel (1978) observă că, intuitiv, rolurile profesionale 
par să îi izoleze pe ocupanţii lor de responsabilitatea morală personală pentru deciziile pe 
care le iau, dat fiind că nu le iau în nume propriu ci în numele instituţiei. Această protecţie 
este condiţionată de cerinţa impersonalităţii în exercitarea  funcţiei – impersonalitate 
înţeleasă atât ca detaşare de propriile interese, cât şi ca echitate şi adoptare a punctului de 
vedere instituţional în tratarea celorlalte persoane. Nagel observă şi o altă intuiţie morală 
comună, şi anume faptul că, spre deosebire de persoanele individuale, instituţiile par să fie 
în mai mare măsură ghidate de o etică consecvenţialistă şi în mai mică măsură de o etică 
deontologică, a principiilor. Cu alte cuvinte, intuiţia comună constă în faptul că în cazul 
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instituţiilor putem invoca argumentul „scopul scuză mijloacele” mai des decât în cazul 
indivizilor – fără să fie însă vorba despre o prioritate absolută a scopurilor în faţa mijloacelor.  

 
 
 

2 Competenţa etică 
 

2.1 Competenţă etică şi competenţă profesională 

Competenţa etică este un concept greu de definit, şi greu de măsurat. Mulţi oameni 
cred că „a fi un om bun” este la îndemâna oricui care respectă normele etice fundamentale. 
Fără a intra în discuţii detaliate asupra sensului conceptului de competenţă morală, trebuie 
să observăm că, în cazul profesiunilor care au un impact semnificativ asupra vieţilor 
oamenilor, aceasta este inevitabil legată de competenţa profesională. Acest lucru este uşor 
de observat pentru profesiunile care lucrează direct cu corpul sau psihicul omului, precum 
medicii sau psihoterapeuţii: dacă nu sunt competente, aceste persoane pot face mult rău 
pacienţilor. Mai general, orice profesie oferă într-o măsură mai mare sau mai mică 
posibilitatea de a face rău unor oameni din cauza incompetenţei. De exemplu, cei angajaţi în 
politică sau în administraţia publică au oportunitatea de a influenţa vieţile oamenilor din 
toată ţara prin legislaţia pe care o elaborează sau o interpretează; asistenţii sociali, psihologii 
sau profesorii se implică decisiv în vieţile celor cu care interacţionează – mulţi dintre aceştia 
fiind copii şi deci în special vulnerabili şi influenţabili. Sociologii şi alţi cercetători contribuie 
la identificarea unor probleme sociale prioritare şi la formularea unor posibile soluţii, ceea ce 
formează agenda politică şi influenţează, chiar şi indirect, vieţile oamenilor.  

În aceste condiţii, întrebarea cheie este: cât trebuie să investim în formarea  noastră 
profesională, dacă dorim să fim o persoană corectă sau bună din punct de vedere etic? În ce 
situaţii putem considera că gradul nostru de competenţă profesională este suficient de 
ridicat? 

Problema competenţei este înrudită cu problema timpului investit în viaţa 
profesională. Capacităţile noastre de cunoaştere, emoţionale şi de acţiune sunt solicitate 
constant atât în profesiunea noastră cât şi în familie sau în cercul de prieteni; avem obligaţia 
de a contribui la rezolvarea problemelor celor apropiaţi, dar şi a clienţilor sau a beneficiarilor 
organizaţiilor în care lucrăm. Unde tragem linie şi decidem că nu mai este problema noastră? 
Cum decidem când să refuzăm asistenţa şi sprijinul pe care am putea să-l acordăm, dar pe 
care nu (mai) dorim să îl acordăm? 

2.2 Investigaţia etică: culegerea informațiilor relevante pentru o decizie 
etică 

În deliberările etice, ca şi în cercetările ştiinţifice, găsirea unei soluţii se află numai 
parţial la îndemâna unui om: un rol important de orientare şi corectare a răspunsurilor îl are 
comunitatea din care acesta face parte. Comunitatea ştiinţifică este cea care susţine 
procesul de investigaţie ştiinţifică – similar, comunităţile morale sunt cele care susţin 
procesul de reflecţie etică. Dacă expertiza ştiinţifică şi grantiţele unei comunităţi ştiinţifice 
sunt definite destul de clar, comunităţile morale au graniţe difuze – fiind la latitudinea 
noastră să decidem diversitatea actorilor, surselor sau punctelor de vedere pe care dorim să 
le luăm în considerare.  
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Prin urmare, atunci când avem de luat o decizie importantă, ne stau la îndemână mai 
multe surse pe care le putem folosi în cercetarea noastră: 

– propriile intuiţii şi emoţii referitoare la ceea ce este bun sau rău, corect sau 
incorect; 

– raţiunea – capacitatea noastră de a analiza comparativ şi sistematic diferitele 
alternative, de a studia implicaţiile fiecăreia dintre ele, legăturile lor cu modelul 
uman pe care îl respectăm, cu principiile morale importante şi cu efectele lor 
probabile; 

– comunitatea morală – adică sfatul şi exemplul celorlalţi care sunt relevanţi 
pentru noi, fie că este vorba despre prieteni sau persoane apropiate cu care 
discutăm faţă în faţă, fie că este vorba despre norme sociale, legi, cărţi sau alte 
texte la care apelăm pentru a ne ghida (inclusiv texte religioase, de exemplu).  

Toate cele trei surse sunt importante, chiar vitale pentru o decizie corectă şi bine 
judecată. Suntem fiinţe limitate – astfel încât judecata celorlalţi ne poate face să înţelegem 
lucruri pe care nu le-am fi înţeles altfel; problemele sunt complexe şi cu multe implicaţii, pe 
care trebuie să le comparăm şi să le punem în ordinea importanţei lor, folosindu-ne 
raţiunea; în cele din urmă intuiţia noastră morală este cea care ne va ghida însă, deoarece 
deseori nu există reguli pentru a compara fapte incomparabile.  

De asemenea, toate cele trei surse sunt limitate. Raţiunea ne ajută să comparăm şi 
să ordonăm, dar nu ne poate ghida în nuanţele judecăţilor etice; dacă ne bazăm prea mult 
pe credinţele celorlalţi, riscăm să ne pierdem discernământul şi responsabilitatea; intuiţia, la 
rândul ei, este un sfetnic aproximativ şi deseori incoerent.  

Limitările intuiţiei pot fi ilustrate cu uşurinţă. Să analizăm, de exemplu, „scenariul 
tramvaiului” – o povestire ipotetică menită să ne pună să comparăm două decizii care diferă 
într-o singură privinţă, toate celelalte fiind egale. Să presupunem, prin urmare, că observăm 
un tramvai care, urmându-şi traiectoria pe şine, urmează să calce şi să omoare cinci oameni. 
Ne aflăm lângă o manetă de control şi putem să tragem de aceasta şi să redirecţionăm 
tramvaiul pe o linie secundară, pe care însă va omorî un alt om. Întrebarea se pune: ce este 
mai bine sau ce este corect să facem – să tragem de manetă sau să lăsăm tramvaiul pe 
traiectoria sa? Scenariul alternativ este foarte asemănător: un tramvai urmează să omoare 
cinci oameni care sunt blocaţi pe şină. Lângă noi se află o persoană, şi putem să o împingem 
în faţa tramvaiului şi astfel să îl blocăm cu certitudine; morţile celor cinci oameni ar fi 
prevenite, dar persoana pe care am împinge-o ar muri în locul lor. Ce este mai bine, sau ce 
este corect să facem – să împingem persoana pentru a bloca tramvaiul, sau să îl lăsăm să 
meargă înainte? 

Răspunsurile tipice pe care le dau oamenii reflectă faptul că, intuitiv, cele două 
situaţii sunt percepute a fi diferite: în general este considerat acceptabil să tragem de 
manetă, dar inacceptabil să împingem străinul în faţa tramvaiului. Există însă cu adevărat o 
diferenţă relevantă moral între cele două? Nu sunt ambele scenarii cazuri în care avem de 
ales între a ucide un om şi a permite moartea altor cinci? Chiar dacă tragem de manetă,  
moartea străinului este integral responsabilitatea noastră, este o crimă în care noi am luat 
decizia şi noi am dus-o la îndeplinire, fără implicarea nici unei alte voinţe; cum diferă această 
crimă de cea în care împingem omul? Este contactul fizic cu victima atât de important pentru 
a justifica omorul într-o situaţie sau a-l interzice într-altul? La urma urmei, contactul fizic cu 
victima nu pare a avea nici o relevanţă morală; sunt greu de găsit motivele pentru a justifica 
o decizie diferită în cazul celui de-al doilea scenariu faţă de primul. Dacă intuiţia ne împinge 
să dăm un răspuns diferit, este din cauză că intuiţia este un instrument fragil de decizie, care 
deseori pune pe acelaşi plan principii morale fundamentale şi emoţii de moment.  

Practic, ambele scenarii ne pun în faţa întrebării: este corect să omorâm un om 
pentru a salva cinci? Sunt vieţile umane supuse unei astfel de aritmetici, sau este 
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întotdeauna impermisibil să ucidem un om? Dintr-o perspectivă consecvenţialistă este mai 
uşor de argumentat că este permisibil să ucidem un om pentru a salva cinci – deoarece o 
astfel de acţiune ar duce la o stare de fapt mai bună, în care o singură viaţă a fost pierdută. 
Dintr-o perspectivă deontologică uciderea unui om este impermisibilă – deoarece oamenii 
nu sunt niciodată doar mijloace pentru atingerea unor scopuri, oricât de nobile ar fi acestea. 
Eventual, perspectiva deontologică ar permite să ne sacrificăm pe noi înşine pentru a-i salva 
pe cei cinci - dar în orice caz nu ar permite sacrificarea unei alte persoane.  

Prin urmare, o deliberare asupra unei probleme etice nu se poate baza doar pe 
intuiţia personală. Apelul la alte surse de evaluare poate compensa distorsiunile din propriile 
judecăţi – în măsura în care reuşim să îl direcţionăm şi să îl interpretăm adecvat. Investigaţia 
etică este similară unei investigaţii ştiinţifice prin faptul că validitatea concluziilor sale depind 
de divesitatea datelor pe care le prelucrează şi de competiţia interpretărilor alternative. 

2.3 Decizii discriminatorii: utilizarea informațiilor irelevante în decizie 

Discriminarea reprezintă aplicarea unui tratament degradant unui actor moral în 
virtutea unei caracteristici care nu este relevantă pentru eligibilitatea persoanei respective 
(chiar dacă este asociată statistic cu o eligibilitate mai scăzută). Putem discrimina chiar cu 
cele mai bune intenţii, atunci când judecăm persoanele în funcţie de trăsături care nu sunt 
intrinsec relevante pentru decizia respectivă. 

Exemplu: Refuzul de a angaja un bărbat care are calificarea necesară pe poziţia de 
„educator”, fără a cerceta competenţele reale ale acestuia, datorită 
stereotipurilor de gen, conform cărora bărbaţii nu se pricep să lucreze cu copiii 
mici. 

Nu orice tratament incorect aplicat unei persoane poate fi numit discriminare. Dacă 
refuzăm să angajăm o persoană competentă dintr-o greşeală de evaluare, sau pentru că  ne 
aminteşte de o persoană pe care o antipatizăm, sau fiindcă suntem furioşi şi căutăm pe 
cineva pe care să ne descărcăm nervii, aceste acţiuni dovedesc incompetenţă şi / sau lipsă de 
auto-control şi pot fi considerate incorecte moral, dar nu reprezintă acţiuni de discriminare. 
Discriminarea se referă strict la judecarea unui individ prin prisma categoriei sociale mai largi 
cu care îl identificăm.  

Discriminarea directă apare atunci când un individ este discriminat în urma 
informaţiilor pe care organizaţia le primeşte despre el personal. 

Exemplu: Refuzul de a angaja o persoană cu calificarea necesară pe poziţia de 
„educator”, deoarece din CV reieşea că este bărbat. 

 
Discriminarea indirectă apare atunci când criteriile de alocare ale resurselor stabilite 

de organizaţie au consecinţe discriminatorii, în virtutea compoziţiei sociale a populaţiei, fără 
ca respectivele criterii să fie explicit discriminatorii. 

Exemplu: Stabilirea ca şi criteriu de angajare pe poziţia de „educator” a necesităţii ca 
persoana să fi petrecut cel puţin şase luni în concediu de creştere a copilului. 
În România această prevedere ar fi indirect discriminatorie împotriva 
bărbaţilor, deoarece în general femeile sunt cele care îşi iau concediu de 
creştere a copilului. 

Discriminarea statistică apare atunci când, statistic vorbind, grupul de care aparţine 
persoana evaluată este realmente inferior ca performanţă mediei. Decizia este 
discriminatorie în măsura în care noi nu evaluăm individul în sine,  ci îl considerăm un 
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reprezentant „tipic”, „mediu” al categoriei din care face parte. Chiar dacă această decizie 
poate fi justificată economic (prin economisirea resurselor necesare investigării competenţei 
individuale a persoanei din categoria mai puţin performantă în medie), decizia este totuşi 
discriminatorie, refuzând egalitatea de şanse celor din categoria mai puţin performantă. 

Exemplu: Refuzul de a angaja un bărbat cu calificarea necesară pe poziţia de 
„educator”, motivând prin faptul că cercetările sociologice au arătat că 
(datorită lipsei de interes şi de experienţă practică) bărbaţii sunt în medie mai 
puţin competenţi în îngrijirea copiilor mici. Astfel, prin angajarea unei femei, 
se diminuează riscul de a angaja o persoană incompetentă. Chiar dacă această 
diferenţă de competenţă ar fi în medie reală, nu este exclus ca un anumit 
candidat să fie o excepţie de la regulă; prin urmare, refuzul de a-i evalua 
individual meritele este un refuz de a-l trata ca o persoană independentă, cu 
şanse egale de pornire.  

Discriminarea neglijentă apare atunci când o acţiune are consecinţe discriminatorii 
fără ca autorul său să fi avut această intenţie, dar nu a analizat cu atenţie consecinţele 
probabile ale acţiunii sale. 

Exemplu: Imposibilitatea de a angaja un bărbat cu calificarea necesară pe poziţia de 
„educator”, deoarece angajatorul a publicat anunţul de disponibilitate a 
locului de muncă doar în publicaţiile pentru femei. 

Testul semnificaţiei culturale (Lawrence) defineşte o acţiune ca fiind discriminatorie 
atunci când ea este înţeleasă de comunitate ca fiind motivată rasial sau de apartenenţa 
indivizilor la categorii sociale irelevante, indiferent de justificările concrete invocate de 
autorii acţiunii respective. 

Exemplu: Angajarea unei femei şi refuzul de a angaja contracandidatul bărbat pe 
poziţia de „educator”, motivând că femeia a fost mai competentă – deşi toată 
lumea din grădiniţă este de părere că bărbaţii nu au ce să caute în meseria de 
educator. 

În cazul proceselor intentate cu acuzaţia de discriminare în ţările cu legislaţie 
dezvoltată în această privinţă, cel acuzat trebuie să poată demonstra că în procesul său de 
decizie a fost conştient de riscul de a discrimina categoriile dezavantajate şi şi-a luat 
precauţii speciale pentru a preveni această situaţie. Astfel, nu cel care acuză trebuie să 
demonstreze faptul că a fost discriminat, ci acuzatul trebuie să demonstreze că nu a 
discriminat (astfel, funcţionează o prezumţie de vinovăţie - „reversal of burden of proof”). 
Această prevedere a fost introdusă datorită imposibilităţii de a dovedi discriminarea, în 
majoritatea cazurilor în care aceasta este suspectată (de exemplu, acuzatorul nu poate 
dovedi că la momentul luării deciziei nu a părut mai puţin competent decât persoana care a 
fost ulterior angajată). 

 

3 Universul moral 

3.1 Entităţi morale 

În prezent este general acceptat, cel puţin la nivel teoretic, principiul conform căruia 
toţi oamenii sunt entităţi morale egale în demnitate, deşi în trecutul nu foarte îndepărtat 
oamenii au fost deseori consideraţi „obiecte” fără valoare morală – sclavii sau duşmanii 
capturaţi într-un război fiind cel mai la îndemână exemplu. Definirea prizonierilor de război 
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ca fiind persoane umane cu anumite drepturi inalienabile este recentă în istoria omenirii – 
fiind stabilită prin mai multe convenţii începând cu secolul al XX-lea, cea mai relevantă 
pentru prezent fiind Convenţia de la Geneva din 1949. Nu trebuie să ignorăm faptul că 
sclavia mai există şi în prezent – în reţelele de trafic de persoane din toată lumea, dar şi în 
diferite societăţi contemporane – precum în Niger, de exemplu, unde sclavia a fost interzisă 
legal abia în 20031. Secolul al XX-lea este marcat, printre altele, de genocid – în al Doilea 
Război Mondial, în Cambodia Khmerilor Roşii, în Rwanda, în războiul civil ce a sfâşiat fosta 
Iugoslavie – precum şi de exterminarea sistematică a oponenţilor politici în regimurile 
comuniste. Conflictul din Darfur este cel mai recent exemplu de politică de exterminare la 
nivel naţional. 

La polul opus, chiar şi un gîndac poate fi considerat o entitate morală, sau o plantă, 
sau chiar un obiect ne-viu, cum ar fi o maşină sau un obiect de artă. 

Vom defini universul moral al unei persoane sau al unui decident (de exemplu, o 
organizaţie, un grup etc) ca fiind totalitatea entităţilor morale pe care le vede în lume şi de 
care ţine cont în deciziile sale. Fiecare individ trăieşte într-un univers moral propriu, care se 
află în schimbare: diferite fiinţe şi obiecte intră, ies sau îşi schimbă poziţia mai înspre 
margine sau mai înspre centru. 

Întrebarea cheie pentru a identifica entităţile morale din universul nostru etic 
individual este: faţă de cine considerăm că putem greşi? După cum putem observa în tabelul 
de mai jos, concepţiile cu privire la tipul entităţilor morale sunt diverse – unele dintre aceste 
entităţi fiind considerate obiecte irelevante moral sau cu o relevanţă marginală de către unii 
oameni, fiind însă acceptate ca persoane de către alţi oameni. 

 

Tabelul 1. Entităţi morale 

Categorii Entităţi morale Exemple de comportamente 
care pot fi considerate greşeli 
în raport cu aceste entităţi 

Umane, contemporane - persoane umane contemporane 
(Categorii speciale: copii, persoane 
condamnate penal, prizonieri de 
război, persoane cu dizabilităţi 
psihice etc) 

Furt, omucidere 
Restrângerea libertăţii 
Încălcarea obligaţiilor 
contractuale 

 - actori colectivi contemporani: 
grupuri, comunităţi, organizaţii 
private, organizaţii publice (statul, 
organizaţii suprastatale) 

Neplata impozitelor 
Piratarea muzicii, a filmelor, a 
programelor etc 

 - persoane în curs de formare (fetuşi) Avort 

Umane, necontemporane - persoane care au murit  Defăimare 

 - persoane care încă nu s-au născut 

 
Consumul nesustenabil al 
resurselor (ex: petrol) care le 
va afecta viaţa 

Ne-umane,  naturale - fiinţe individuale selectate din 
natură în funcţie de diverse criterii: 
plante, animale 
Cazuri speciale: animalele cu o 
inteligenţă apropiată de a omului 
(primatele, delfinii) 

Chinuirea animalelor 

 - speciile de plante, animale etc Eradicarea unor specii 

 - mediul ambient, natura în 
totalitatea ei 

Poluarea, ingineria genetică 

                                                           
1
 Vezi mai multe detalii pe site-ul Anti-Slavery International, http://www.antislavery.org, precum şi 

articolele pe această temă de pe site-ul BBC (de exemplu, “Niger cancels ‘free-slave event’”, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4321699.stm) 

http://www.antislavery.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4321699.stm
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Ne-umane, ne-naturale -fiinţe create de om dotate cu 
conştiinţă (roboţi, holograme etc) 
(prezente deocamdată doar în 
literatura SF) 

Tratarea lor ca un mijloc în 
sluja omului (sclavie) 

Ne-umane, supranaturale - divinităţi Păcatul - încălcarea 
prescripţiilor religioase 

 
Dacă includem o entitate în universul nostru moral nu înseamnă că îi recunoaştem 

aceleaşi drepturi ca tuturor celorlalte. De exemplu, multe persoane au intuiţia morală că 
este moralmente inacceptabil să chinuim animalele, dar nu este moralmente inacceptabil să 
le omorâm în  anumite scopuri (inclusiv pentru a le mânca), în timp ce omorâtul oamenilor 
este inacceptabil, indiferent de scop. Atât animalele cât şi oamenii pot fi considerate ca 
entităţi morale, având însă un statut diferit. Pe de altă parte, există şi oameni care consideră 
că animalele nu sunt la urma urmei fiinţe morale, şi nu putem „greşi” faţă de ele; eventual, 
putem spune că greşim faţă de noi înşine dacă le chinuim, sau greşim faţă de divinitate, dar 
nu faţă de animal. Această poziţie echivalează cu excluderea completă a animalelor din 
universul moral. Alţi oameni diferenţiază statutul moral al animalelor în funcţie de gradul lor 
de inteligenţă, scală pe care primatele non-umane şi delfinii sunt foarte apropiaţi de oameni, 
dar insectele foarte îndepărtate.  

3.2 Excluziunea morală 

Excluziunea morală este procesul prin care discernământul anumitor persoane este 
subevaluat, acestea fiind considerate incapabile sau nedemne de a participa la procese de 
decizie care le afectează viaţa.  

Excluziunea morală se referă la categorii de persoane. Acest concept nu se referă 
nici culpabilizarea unor indivizi particulari în cazuri concrete („Popescu este vinovat de 
bancruta frauduloasa”), nici la culpabilizarea generală a unui sistem social („Regimul 
comunist a fost criminal”). Relevanţa sociologică a excluziunii morale derivă din faptul că 
instituie sau menţine graniţe în interiorul sistemului social, ducând la reproducerea unor 
inegalităţi şi relaţii de putere.  

Un caz special al excluziunii morale apare atunci când ne devalorizăm sau chiar 
renunţăm la propriul discernământ moral, delegând libertatea de decizie altcuiva. Putem 
vorbi prin urmare despre auto-excluziunea morală – concept echivalent cu „ipostaza 
agentică” propusă de Stanley Milgram.  

3.2.1 Tipuri de excluziune morală 

Există mai multe tipuri de excluziune morală: paternalismul, culpabilizarea sau 
dezumanizarea.  

Paternalismul se referă la etichetarea unor persoane sau categorii de persoane care 
dovedesc discernământ (la un nivel considerat social ca fiind acceptabil) ca fiind incapabile 
să îşi urmărească propriul interes. Pornind de la acest diagnostic, altcineva îşi va asuma 
dreptul de a decide ce este cu adevărat în interesul lor şi dreptul de la le motiva pe acestea 
extrinsec, prin stimulente sau constrângeri, să coopereze. Paternalismul este un concept 
evaluativ – deoarece un anumit grad de discernământ poate fi considerat acceptabil de 
cineva dar prea redus de altcineva. De exemplu, persoanele adulte dependente de droguri 
puternice sunt considerate în general ca fiind lipsite de discernământ în ceea ce priveşte 
comportamentul lor de consum, astfel încât intervenţiile statului nu sunt considerate 
paternaliste. În ceea ce îi priveşte pe fumători, intervenţiile statului de a reduce fumatul pot 
fi considerate paternaliste la adresa acestora – cât timp ele nu se referă la minimizarea 
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fumatului pasiv sau a altor externalităţi ale fumatului. Dat fiind că paternalismul se referă 
mai ales la intervenţiile statului, conceptul este discutat pe larg în legătură cu statul ca 
entitate morală.  

Culpabilizarea apare atunci când o categorie socială defavorizată este considerat 
direct responsabilă de soarta sa şi vinovată atât de starea  proprie cât şi de costurile pe care 
le pricinuieşte societăţii mai largi. Problemele specifice cu care se confruntă un grup sau o 
categorie socială – precum sărăcia, starea de sănătate precară, şomajul etc – sunt deseori 
conotate moral de actorii sociali care le observă. Despre persoanele nevoiaşe observatorii 
din societatea respectivă pot considera că sunt „săraci merituoşi” sau, dimpotrivă, „săraci 
care-şi merită soarta”; persoanele bolnave pot fi considerate victime sau vinovaţi de stilul de 
viaţă care i-a îmbolnăvit; şomerii pot fi priviţi ca oameni leneşi sau persoane excluse de pe 
piaţa muncii datorită condiţiilor macroeconomice. Un exemplu de culpabilizare îl găsim în 
stereotipurile larg răspândite despre romi / ţigani, conform cărora aceştia ar putea să ducă 
vieţi asemănătoare românilor dar, din lene sau tradiţie, aleg să ducă o viaţă la marginea 
societăţii civilizate.  

Dezumanizarea apare atunci când anumite persoane nu sunt considerate ca fiind 
propriu-zis oameni. Situaţia sclavilor sau a evreilor în timpul regimului nazist ilustrează 
această dezumanizare totală. Există şi alte temeiuri posibile pentru excluziunea morală a 
unei categorii sociale – ruperea fizică de societate (ce poate fi invocată pentru categorii 
ocupaţionale ce trăiesc în izolare, precum asceţii), ruperea morală de societate prin 
profesarea unor concepţii etice extreme (precum fundamentaliştii religioşi) sau prin 
comportamente antisociale (cazul celor cu o condamnare penală gravă), etc. 

M. Deutsch (2002) defineşte excluziunea morală prin întrebarea „Cine este şi cine nu 
este îndreptăţit să primească un tratament corect şi resurse corecte prin includerea, 
respectiv excluderea din comunitatea noastră morală”? (p. 10). S. Opotow (1990, apud 

Deutsch 2002 şi Opotow şi Weiss 2000) defineşte „raza de acţiune a justiţiei” (the scope of 
justice) ca mulţimea persoanelor către care nutrim simultan „(1) credinţa că li se aplică şi lor 
criteriile noastre de justiţie, (2) disponibilitatea de a aloca o parte din resursele comunităţii 
pentru ele şi (3) disponibilitatea de a face sacrificii pentru a le promova bunăstarea” (p. 2). 
Excluziunea morală raţionalizează eventualele prejudicii aduse celor din afara razei noastre 
de acţiune a justiţiei, definindu-i ca irelevanţi, vinovaţi de situaţia în care se află sau pur şi 

simplu ca un mijloc pentru a ne atinge scopurile (ibid.). 
Opotow şi Weiss (2000) precum şi Kärreman şi Alvesson (2003) observă că 

excluziunea morală este deseori un proces reflexiv, prin care observatorul defineşte 
simultan atât statutul persoanelor cu care interacţionează cât şi propriul său statut. 
Poziţionarea în raport cu cei din exteriorul comunităţii morale proprii are consecinţe asupra 
definirii comunităţii morale şi implicit asupra definirii propriei persoane. Opotow şi Weiss 
analizează excluziunea morală a grupărilor ecologiste în disputele legate de mediul 
înconjurător şi de poluare, şi observă că aceasta are de fapt două faţete: pe de o parte, 
mişcările ecologiste sunt etichetate ca extremiste şi sunt excluse din procesele de decizie; pe 
de altă parte, consumatorii resurselor se auto-exclud din această problemă, fie prin 
ignorarea ei completă, fie printr-o implicare mai mult formală, dacă aceasta este solicitată 
din exterior prin atribuţiile de serviciu. „Deşi în general ne gândim la excluziunea morală ca 
la excluziunea celorlalţi, excluziunea morală implică de asemenea auto-excluziunea. (...) 
Negarea propriei implicări este vizibilă în diverse manifestări ale excluziunii morale, precum 
transferul responsabilităţii pentru daune asupra celor victimizaţi, credinţa că propria 
contribuţie la o problemă de mediu nu poate fi detectată, negarea responsabilităţii 
personale pentru daunele ecologice prin interpretarea lor ca rezultatul unor acţiuni şi decizii 

colective, nu individuale şi prin asumarea ipostazei unui outsider curat şi nevinovat, în 
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comparaţie cu stakeholder-ii murdari, iresponsabili şi culpabili” (idem, p. 4). Practic, 
observatorul se poate auto-exclude alegând să se situeze în exteriorul dilemei morale, 
culpabilizându-i pe ceilalţi participanţi şi refuzând să recunoască relevanţa problemei pentru 
propria sa viaţă.  

Kärreman şi Alvesson (2003 p.10) descriu un fenomen similar sub denumirea de 
„dublă dezumanizare”, preluând conceptul folosit de Vetlesen (1994) pentru a explica 
posibilitatea morală a lagărelor naziste. Dubla dezumanizare înseamnă tratarea celorlalţi ca 
mijloc pentru atingerea unor scopuri, simultan cu conceptualizarea propriei persoane ca 
mijloc pentru atingerea unor scopuri. Astfel este negată atât relevanţa morală a celorlalţi ca 
oameni, dar şi relevanţa morală a propriilor alegeri. Este vorba despre instrumentalizarea 
sinelui în egală măsură cu instrumentalizarea persoanelor vizate, în raport cu nişte idealuri 
supra-personale. În măsura în care contextul acţiunii favorizează instrumentalizarea propriei 
persoane (ca în cazul multor birocraţii, de exemplu, armata fiind cazul extrem) riscul 
excluziunii morale este inclus în structura organizaţională. 

3.2.2 Concepte înrudite 

Conceptul de excluziune morală traduce în limbaj etic concepte din ştiinţele socio-
umane precum cel de stigmatizare, excluziune socială sau stereotipizare. 

Stigmatizarea, concept consacrat de Erving Goffman în lucrarea sa Stigma. Notes on 
the management of spoiled identity (1964), apare atunci când o caracteristică a unei 
categorii de indivizi este interpretată social ca semn al incapacităţii de a funcţiona normal în 
societate. Stigmatizarea reprezintă deci excluziunea morală a unei categorii identificate 
printr-o anumită trăsătură (stigmat), ce poate fi predominant biologică (un handicap fizic) 
sau socială (o ocupaţie devalorizată social), uşor vizibilă (precum culoarea neagră a pielii) sau 
ascunsă (precum impotenţa)  (Bulai 1993). Stigmatizarea presupune un refuz general de a 
interacţiona cu membrii respectivei categorii, în orice context social, datorită alterităţii lor 
extreme. Excluziunea morală se referă în special la procesul de structurare a unui grup 
decizional, într-un context social specific, pe o problemă dată, prin ignorarea unor categorii 
de persoane interesate de miza pusă în dezbatere.  Este prin urmare posibil ca un grup social 
să fie exclus moral într-un anumit context decizional (de exemplu, ecologiştii să fie excluşi de 
la decizii de politică economică fiind consideraţi iresponsabili) fără ca ei să fie stigmatizaţi în 
general la nivel social. O categorie stigmatizată va fi însă exclusă moral în toate contextele 
decizionale în care stigmatul său este vizibil şi interpretat ca atare.   

Excluziunea socială este definită în sens larg ca o „situaţie de eşec a realizării depline 
a drepturilor cetăţeneşti” (Preda 2002). În multe cazuri excluziunea socială a unui grup este 
asociată cu excluziunea sa morală – dar această legătură nu este necesară. Este posibil ca un 
grup, precum şomerii, să fie excluşi de la exercitarea unor drepturi umane importante, fără 
însă ca statutul lor de membri ai comunităţii morale umane să fie contestat. Pe de altă parte, 
categoriile stigmatizate sunt deseori excluse social pe o dimensiune sau alta a drepturilor 
cetăţeneşti, în măsura în care stigmatul lor este vizibil.  

Stereotipizarea reprezintă procesul de cogniţie socială prin care trăsăturile 
definitorii ale unui anumit grup sunt identificate şi esenţializate, urmând a fi folosite la 
explicarea comportamentului şi poziţiei sociale a acestuia (Yzerbyt şi Schadron 2002).  
Stigmatizarea şi excluziunea morală apar ca rezultat al proceselor de stereotipizare a unei 
categorii sociale. Aceste concepte pun accentul în special pe utilizarea politică a 
stereotipurilor în vederea justificării excluderii anumitor categorii de la interacţiunile şi 
deciziile sociale importante.  
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3.3 Interese şi drepturi 

3.3.1 Ce este interesul? 

Interesele sunt un concept cheie în ştiinţele sociale, şi totuşi suferă de o ambiguitate 
fundamentală.  

Există mai multe concepte înrudite cu cel de interes:  
- preferinţe: concept folosit mai ales în economie 
- nevoi: concept folosit în psihologie (vezi de exemplu piramida lui Maslow) 
- valori: concept folosit deseori în sociologie 
Toate acestea desemnează orientări ale acţiunii umane, motoare ale 

comporamentului nostru. Conceptul de interes diferă însă de celelalte concepte prin 
conotaţiile sale: 

- conotaţii economice (este folosit în special pentru a desemna dorinţa de a obţine 
anumite bunuri cu valoare economică, şi mai puţin bunuri psihologice, spirituale etc); 

- conotaţii structurale: interesul este considerat ca fiind determinat de poziţia 
noastră obiectivă în societate, într-o relaţie etc; 

- conotaţii egoiste: interesul este deseori folosit sinonim cu interesul propriu, 
deseori în opoziţie cu interesul celorlalţi.  

Din punct de vedere descriptiv, este fals faptul că oamenii se ghidează în principal în 
funcţie de nevoile lor economice individuale. De asemenea, persoanele nu ţin cont în 
acţiunea lor doar de propriile nevoi, ci şi de cele ale altor persoane sau entităţi morale – 
începând de la familie şi mergând până la mediul înconjurător.  

Pentru a aproxima cât mai fidel utilizarea actuală a conceptului, putem defini 
„interesul” ca reprezentând mulţimea de preferinţe aşteptate sau predictibile ale unui 
individ, atunci când sunt disponibile informaţii despre poziţia sa în structura situaţiei în care 
ne aflăm. Interesul este invocat mai ales intersubiectiv, în dialoguri sau în analize; ca atare, el 
nu descrie preferinţele şi nevoile particulare ale unei persoane concrete, ci ceea ce 
observatorii pot deduce cu privire la acestea, date fiind informaţiile disponibile. Conceptul 
are în special o conotaţie economică şi egoistă deoarece aceste orientări au un grad mare de 
generalitate şi sunt deci mai uşor predictibile.  

În continuare voi folosi conceptele de „interes” şi de „preferinţă” interşanjabil, 
pentru a mă referi atât la propria persoană, pe care o cunosc prin introspecţie şi prin 
observaţie, cât şi la ceilalţi, pe care îi cunosc prin comunicare şi prin observaţie. 

 

3.3.2 Interese private şi publice 

Analog definiţiei de mai sus a interesului în general, putem defini „interesul comun” 
al unei colectivităţi prin mulţimea deciziilor care ce ar putea fi considerate, rezonabil 
vorbind, ca fiind în interesul unei colectivităţi, luând în considerare informaţiile disponibile 
despre situaţia acesteia.  

Acest concept, ca şi cel de interes, se referă la o mulţime de variante, dintre care 
unele se exclud reciproc. Decidenţii politici din colectivitatea respectivă au misiunea fie de a 
selecta dintre aceste alternative pe acelea care corespund viziunii lor politice şi dorinţelor 
electoratului, fie de a crea variante noi. Ca şi interesul individual, dar într-o mai mare 
măsură, interesul colectiv nu este dat, ci este inventat, construit printr-un proces de decizie.  

Variabila cheie în construirea interesului colectiv este organizarea grupului. 
Grupurile organizate au capacitatea de a-şi stabili scopuri comune şi de a-şi convinge 
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membrii, prin stimulente selective (Mancur Olson), să contribuie la atingerea lor. În orice 
grup însă puterea este distribuită inegal şi că membrii grupului au acces diferenţiat la 
definirea interesului colectiv.  

Colectivităţile neorganizate au o capacitate slabă de a-şi identifica interesele 
comune şi de a mobiliza indivizii să participe la atingerea acestora, chiar dacă un interes 
comun este recunoscut în unanimitate de către membri. Dilema acţiunii colective este o 
structură des întâlnită, în care indivizii nu sunt motivaţi să acţioneze pentru ceea ce 
consideră că ar fi bine pentru grup (şi inclusiv pentru ei înşişi ca membri ai grupului), 
deoarece consideră că, dată fiind dimensiunea grupului, contribuţia lor este nesemnificativă 
pentru atingerea rezultatului final, fiind deci o pierdere fără folos. 

Interesul public se referă la interesul comun al tuturor membrilor unei colectivităţi. 
Dacă respectiva colectivitate este compusă din mai multe categorii, este posibil ca interesele 
comune ale acestor categorii să intre în conflict unele cu altele, iar interesul public, rezultat 
din echilibrarea acestora, va fi cel mai general. Prin urmare, dacă avem în vedere nivelul de 
generalitate al analizei, putem distinge între interesul public, diversele interese comune ale 
grupurilor sociale, şi interesele private ale membrilor acestor grupuri.  

Un individ are în acelaşi timp o pluralitate de interese, dintre care unele sunt private, 
adică se referă doar la el/ea, altele sunt comune cu alţi membri dar nu cu toţi, iar altele sunt 
publice pentru comunitatea în care este membru. De exemplu, eu pot avea interesul privat 
de a avea un venit cât mai ridicat, interesul comun cu colegii de muncă de a avea vacanţe 
plătite cât mai lungi (interes care însă nu e împărtăşit de patronat) şi interesul public de a 
avea un mediu economic bazat pe competiţie. Este posibil să apară conflicte între propriile 
mele interese private şi publice: de exemplu, interesul meu privat de avea libertatea să 
fumez  sau să merg cu o maşină mai ieftină şi mai poluantă intră în conflict cu interesul meu 
public de a respira aer curat. O astfel de structură apare în cazul dilemei acţiunii colective 
(vezi secţiunea Error! Reference source not found.).  

3.3.3 Interese şi drepturi 

Conceptul de drept se referă la acele interese ale entităţilor morale care nu pot fi 
încălcate nici chiar atunci când ar folosi majorităţii, sau când încălcarea lor ar duce per total 
la o stare de lucruri mai bună. Drepturile impun limite acţiunilor noastre, limite pe care 
trebuie să le respectăm chiar cu preţul unor sacrificii. De exemplu, nu putem alege să 
experimentăm un medicament necunoscut pe câteva sute de oameni, chiar dacă acest 
experiment va conduce la însănătoşirea altor sute de mii sau milioane de indivizi – deoarece 
toţi oamenii au dreptul la viaţă şi la sănătate, drept ce nu poate fi încălcat nici măcar pentru 
binele majorităţii sau a marii majorităţi.  

Drepturile pot fi clasificate în drepturi fundamentale, precum dreptul la viaţă, la 
sănătate, la libertate etc – şi drepturi contractuale, care derivă din anumite contracte 
explicite încheiate voluntar de părţi. Un contract de angajare îi dă angajatorului dreptul să 
îmi dea ordine, în limitele stabilite de slujba mea – dar angajatorul nu are, altminteri, un 
drept fundamental de a dispune de forţa mea de  muncă. Eu o pot ceda conform unui 
contract. Este interesant de observat că actualmente este considerat imoral ca eu să îmi 
cedez integral forţa de muncă unei alte persoane – echivalentul sclaviei. Drepturile mele 
fundamentale nu îmi permit să mă vând pe mine însămi: o persoană nu poate fi proprietatea 
nici unei alte persoane (nici a ei înşişi). Prin urmare, drepturile contractuale sunt limitate de 
drepturile fundamentale.  

Deseori cuvântul „drept” este folosit impropriu, pentru a se referi la preferinţe pe 
care le avem, sau diverse interese. Putem auzi expresii precum „am dreptul să fac ce vreau 
cu timpul meu”, „am dreptul să aflu aceste informaţii”, „am dreptul să fiu consultată în 
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această decizie”. Atunci când considerăm că suntem îndreptăţiţi într-o anumită privinţă, 
trebuie să facem distincţia între drepturile contractuale şi cele fundamentale, şi să analizăm 
ce drepturi fundamentale sunt eventual relevante. Expresiile de mai sus nu fac referire 
explicită la nici un drept fundamental şi, în cazul în care nu sunt prevăzute explicit într-un 
contract, ele nu sunt propriu-zis drepturi. Eventual, ele pot fi consecinţe ale drepturilor 
noastre într-o situaţie dată, dar această legătură trebuie justificată.  
 

3.4 Conflicte între entităţi morale 

3.4.1 Eu şi ceilalţi: „egoismul” 

O distincţie fundamentală în judecăţile etice cotidiene se referă la diferenţa dintre 
propria persoană şi celelalte entităţi morale. În deciziile pe care le luăm privilegiem adesea 
interesele noastre faţă de interesele celorlalţi, fără a considera că aceasta este în sine 
incorect sau rău. Pe de altă parte, este deseori acceptat că avem dreptul să ne facem rău 
nouă înşine în mai mare măsură decât avem dreptul să facem rău celorlalţi.  

Cel mai frecvent tip de conflicte etice structurat în jurul distincţiei eu / ceilalţi apare 
atunci când, în urmărirea propriilor interese, ajung să încalc drepturile altor persoane. 
Drepturile sunt considerate a fi limitele propriilor acţiuni – limite ce nu pot fi încălcate decât 
în apărarea propriilor mele drepturi (de importanţă similară). De exemplu, nu pot încălca 
dreptul la liberă exprimare a unei persoane deoarece nu sunt de acord cu opiniile sale, dar 
pot cere restricţionarea sa dacă îmi afectează dreptul la viaţă, incitând de exemplu la ură şi 
violenţă împotriva mea.  

Există şi alte tipuri de conflicte de interese structurate pe această distincţie – precum 
conflictul dintre interesele mele private şi interesele mele împărtăşite cu un grup (vezi 
dilema acţiunii colective), sau, un caz limită, interesele mele din prezent aflate în conflict cu 
interesele mele din viitor – dat fiind că propria mea persoană în viitor este, într-un fel, o altă 
persoană decât eu cea de acum. 

Tabelul 2. Conflicte de interese structurate pe distincţia eu / ceilalţi 

Conflict de interese Exemplu 

Interesele mele contra 
intereselor altora 

Cumpăr un apartament – eu am interesul să îl cumpăr ieftin, proprietarul 
are interesul să îl vândă scump. 

Candidez pentru ocuparea unei slujbe – atât eu cât şi ceilalţi candidaţi 
avem interesul să câştigăm concursul. 

Interesele mele contra 
drepturilor altora 

Am interesul să obţin un venit mai ridicat, dar nu am dreptul să sustrag 
bani din salariul colegilor mei. 

Am interesul ca propriile mele convingeri religioase să fie împărtăşite de 
societatea în care trăiesc, dar nu am dreptul să oblig alţi oameni să se 
conformeze preceptelor pe care eu le urmez. 

Interesele mele 
private contra 
intereselor mele 
publice 

Am interesul ca societatea în care trăiesc să nu fie violentă, dar dacă 
sesizez un caz de violenţă domestică în familia unor vecini voi ezita să sun 
poliţia, din comoditate 

Am interesul să fiu condusă de un guvern responsabil, dar pot să nu 
urmăresc evoluţia mediului politic deoarece am alte priorităţi, şi pot să 
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nu mă duc la vot deoarece vremea este defavorabilă. 

Am interesul ca notarea la examen să fie corectă, dar nu protestez dacă la 
un examen incorect am obţinut o notă mare. 

Intersele persoanei 
mele actuale contra 
intereselor persoanei 
mele viitoare 

Am interesul să fiu sănătoasă şi peste zece ani, dar fumez. 

 
Deşi urmărirea propriilor interese nu este definit ca un gest problematic etic, cât 

timp nu încalcă drepturile altora, promovarea intereselor celorlalte persoane este deseori 
considerată o acţiune virtuoasă.  

Ce datorii morale avem însă faţă de noi înşine? Putem fi sancţionaţi pentru că ne 
facem rău, sau ne asumăm riscuri prea mari? Există diferite tipuri de situaţii în care putem 
considera că o persoană îşi face rău sieşi. De exemplu, respectiva persoană poate să îşi 
asume riscuri ridicate de a pierde ceva semnificativ – fie prin jocul la bursă, prin sporturi 
extreme, prin consumul de droguri sau alte obiceiuri care creează dependenţă (fumat, jocuri 
de noroc) etc. Alte situaţii se referă la intenţiile explicit distructive – precum încercările de 
sinucidere sau de automutilare. De multe ori, atunci când ne facem rău nouă înşine acest 
lucru are consecinţe şi asupra celorlalţi oameni apropiaţi nouă – fie că este vorba despre 
membrii familiei şi prieteni, sau vecini, colegi, sau chiar contributorii la sistemele de asigurări 
sau de suport social care ne vor compensa pagubele. Pe de altă parte, dacă libertatea are 
vreun sens, trebuie să includă şi capcitatea noastră de a ne asuma riscuri şi de a decide ce 
este cel mai bine pentru noi. Între aceste două principii generale se încadrează discuţia 
privind limitarea libertăţii indivizilor cu scopul protejării lor înseşi.  

Intervenţiile pe care un actor extern (deseori statul, dar nu neapărat) le face în ideea 
de a limita capacitatea unei persoane de a-şi face rău sunt discutate mai jos în secţiunea 
despre paternalism.  

3.4.2 Indivizii şi statul: „paternalismul” 

Paternalismul apare atunci când anumite persoane (sau organizaţii) stabilesc 
priorităţi de acţiune pentru alţi oameni fără ca aceştia să fie explicit de acord cu ele, şi când 
aceştia sunt motivaţi extrinsec sau chiar constrânşi să le urmeze, pornind de la premisa că 
este în interesul lor superior să facă acest lucru. Paternalismul presupune luarea unei decizii 
în numele altei persoane privind ce este mai bine pentru ea, şi încercarea de a o influenţa în 
a face acel lucru. Această influenţă se poate exercita prin motivaţii negative (constrângeri), 
pozitive (oportunităţi), sau printr-o combinaţie.  

Un exemplu cotidian de paternalism este alocarea unei părţi a salariului angajaţilor 
sub formă de bonuri de masă (în loc de bani); în spatele acestei măsuri se află presupoziţia 
că angajaţii nu îşi folosesc judicios resursele financiare pentru a-şi alimenta familia. Bonurile 
de masă reprezintă o constrângere asupra modului de cheltuire a banilor pe care îi 
reprezintă – dar această constrângere este combinată cu o recompensă, prin faptul că 
bonurile nu sunt impozitate. O analiză mai detaliată a bonurilor de masă ca măsură 
paternalistă şi a costurilor sociale ale acestei politici este realizată de Trandafira (2006).  

Definiţia paternalismului are prin urmare două componente: 
- componenta cognitivă: devalorizarea cunoaşterii pe care o categorie socială o are 

despre propriile interese şi propunerea unei versiuni alternative; deseori interesul alternativ 
este evaluat ca fiind superior deoarece cei care îl propun consideră că (1) este pe termen 
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mai lung, (2) este mai mult orientat spre cooperare (ţine cont şi de interesele altora), sau (3) 
întruchipează mai bine tipul de om valorizat pozitiv de cei care îl propun; 

- componenta de acţiune: cei care au puterea de a defini interesul „superior” al 
celorlalţi stabilesc nişte măsuri pentru a-i motiva pe aceştia să acţioneze în concordanţă cu 
el. Cei care dispun de putere pot schimba motivaţia oamenilor de a acţiona conform cu 
interesul considerat superior atât prin sancţiuni negative (constrângeri) cât şi prin sancţiuni 
pozitive (stimulente). Ambele comportamente denotă o concepţie paternalistă, dar 
impunerea de constrângeri este o variantă mai invazivă de paternalism decât oferirea de 
recompense. 

Conceptul de paternalism este aplicat diferit în funcţie de orientarea filosofică şi 
politică a observatorului. Adepţii filosofiilor politice liberale şi libertariene sunt mult mai 
sensibili faţă de intervenţiile prin care statul (sau alţi actori) încearcă să influenţeze oamenii 
în deciziile lor invocând interesul superior al acestora, pe când adepţii filosofiilor politice 
socialiste sau întemeiate religios încurajează intervenţiile statului în mai mare măsură.  

Un domeniu controversat al aplicării etichetei de paternalism se referă la obţinerea 
unor bunuri publice. Bunurile publice (precum aerul curat, iluminatul public, dispariţia unor 
boli) sunt acelea de care beneficiază oricine, indiferent dacă a contribuit sau nu la apariţia lor 
(prin a nu polua, a plăti impozite sau, respectiv, prin a se vaccina). Odată ce un bun public 
este produs, consumul lui nu poate fi restricţionat doar pentru cei care au contribuit. Prin 
urmare, după cum vom observa şi în capitolul despre dilema acţiunii colective, este foarte 
probabil ca oamenii să nu se implice şi bunul public să nu fie obţinut. Statul intervine deseori 
pentru a-i constrânge pe indivizi să participe la finanţarea acestora – prin impozite, amenzi în 
cazul poluării, şi campanii de vaccinare. Impozitele sunt obţinute de la cetăţeni nu prin 
voluntariat, ci prin ameninţarea cu sancţiuni. Amenzile sunt de asemenea restrângeri ale 
libertăţii individuale. Beneficiile pe care statul le poate acorda sunt la urma urmei finanţate 
tot prin impozite, care sunt obţinute prin constrângere. Prin urmare, politicile statului de a 
constrânge cetăţenii să contribuie la obţinerea unor bunuri comune pot fi considerate, dintr-
o perspectivă liberală (şi mai ales din cea libertariană), ca fiind paternaliste.  

Chiar şi în cazul unor bunuri publice recunoscute unanim ca fiind valoroase, precum 
aerul respirabil, de exemplu, unele grupuri vor prefera un nivel foarte scăzut de poluare în 
timp ce altele vor accepta şi un nivel mai ridicat de poluare. Statul are datoria de a elabora 
un compromis care să reprezinte interesul public, ţinând cont de opinia majoritară dar şi de 
alţi factori care nu sunt luaţi în calcul de opinia publică (informaţii ştiinţifice, relaţii cauzale 
dintre poluare şi alte aspecte ale vieţii etc). În impunerea acestui compromis este inevitabil 
ca unii oameni să fie constrânşi să acţioneze pentru a urma un interes definit de stat. Aceste 
constrângeri pot fi evaluate sau nu ca fiind paternaliste, în funcţie de gradul în care statul se 
abate de la preferinţele respectivelor categorii sociale şi de modul în care este justificată 
impunerea (ca un compromis necesar între interese aflate în conflict, sau ca urmărirea unui 
interes superior). 

3.4.2.1 Paternalismul libertarian 

Libertarianismul se referă la concepţia etică potrivit căreia individul este stăpânul 
absolut al vieţii şi proprietăţii sale, iar limitările externe ale libertăţii sale de decizie (inclusiv 
limitările impuse de stat prin impozitare şi legislaţie) trebuie să fie cât mai reduse posibil, 
chiar inexistente. Conceptul de „paternalism libertarian” pare prin urmare o contradicţie în 
termeni. El a fost propus de Thaler şi Sunstein (2003) pentru a desemna situaţiile în care un 
actor social trebuie inevitabil să ia o decizie care va influenţa opţiunile disponibile altor 
oameni. Într-o astfel de situaţie, decidentul va încerca probabil să adopte măsura pe care o 
va considera cea mai folositoare oamenilor pe care îi influenţează. Astfel, el va da dovadă de 
paternalism – influenţând deciziile altor oameni  în sensul considerat „dezirabil”, deoarece 
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nu are posibilitatea de a face altfel. Alternativele sale ar consta fie în adoptarea unei măsuri 
pe care o consideră mai puţin benefică, sau în adoptarea unei măsuri la întâmplare pentru a 
evita responsabilitatea deciziei – dar ambele variante sunt, cel puţin intuitiv, mai puţin 
justificate decât măsura paternalistă.  

Spre deosebire de deciziile invazive de definire a priorităţilor de acţiune pentru alte 
persoane, paternalismul libertarian apare în situaţiile în care:  

- decidentul nu are posibilitatea, în limitele impuse de formularea problemei pe care 
trebuie să o rezolve, de a lua o decizie care să nu afecteze opţiunile celorlalte persoane; 
orice decizie ar lua va avea consecinţe asupra motivaţiilor resimţite de celelalte persoane; 

- problema nu justifică costurile unui proces de consultare publică cu persoanele 
potenţial influenţate – deoarece mizele sunt minore, sau este foarte tehnică etc; 

- deciziile posibile nu impun constrângeri altor persoane; opţiunile acestora sunt 
influenţate, prin schimbarea minoră a costurilor şi beneficiilor lor relative, dar nu sunt 
semnificativ limitate. 

Exemple de situaţii care solicită o decizie paternalistă de tip libertarian sunt: 
- cazul unul administrator de cantină care observă că ordinea în care sunt prezentate 

felurile de mâncare influenţează meniul comandat de clienţi; astfel, administratorul va avea 
de ales între a promova o dietă sănătoasă sau a încuraja, prin ordonarea tăvilor, o dietă 
problematică (idem); 

- cazul unui legiuitor care trebuie să decidă dacă veniturile ocazionale obţinute din 
munca cu ziua vor fi sau nu luate în calcul în cazul beneficiarilor de ajutor social (venit minim 
garantat). O decizie trebuie luată în acest sens, şi fiecare variantă are consecinţe atât asupra 
beneficiarilor (încurajând sau nu munca ocazională) cât şi asupra contribuabililor (prin nivelul 
total al prestaţiilor financiare).  

3.4.2.2 Deciziile faţă de persoanele fără discernământ 

Cazul limită al paternalismului apare atunci când vorbim despre interesele unor 
categorii sociale definite (legal sau medical, de exemplu) ca fiind lipsite de discernământ, 
temporar sau permanent – precum minorii, persoanele dependente de droguri, sau 
persoanele cu diferite probleme psihice. În acest caz cineva trebuie să îşi asume un rol de 
decident pentru ei. De exemplu, în cazul copiilor, este general acceptat că familia are dreptul 
şi datoria de a le defini interesele şi de a acţiona, inclusiv prin constrângeri (dar nu prin 
violenţă) pentru a-i motiva să le urmeze. În aceste cazuri se consideră însă că există şi 
interese publice, care ţin de calitatea deciziilor luate în numele acestor categorii sociale 
dependente. Statul îşi asumă dreptul şi responsabilitatea de a interveni în viaţa cetăţenilor 
pentru a urmări aceste interese publice.  

De exemplu, statul român are numeroase tipuri de prevederi şi de sancţiuni (aplicate 
în general părinţilor) legate de definirea şi urmărirea intereselor copiilor: 

Interesele copiilor aşa cum sunt definite de către stat  

Interes definit Sancţiune 

- obţinerea nivelului minim obligatoriu de 
şcolarizare 

Legea prevede sancţiuni – care însă nu se aplică în 
practică 

- o viaţă fără violenţă Abaterile sunt sancţionate penal 

- sănătate Servicii medicale gratuite 
Vaccinarea obligatorie (fără sancţiuni în practică) 

- o viaţă fără sărăcie Alocaţii financiare pentru familiile cu copii 
Alocaţii în bunuri şi servicii: cornul şi laptele, cantina 
socială 
Ajutorul social (venitul minim garantat) 
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Astfel, dacă statul încearcă să constrângă o familie să îşi dea copiii la şcoală, această 
măsură nu indică paternalism în măsura în care interesele copiilor sunt cele avute în vedere, 
şi nu interesele adulţilor. Este desigur discutabil în ce măsură statul are dreptul de a 
constrânge părinţii şi de a stabili interesele copiilor lor. 

Chiar şi persoanele legal lipsite de discernământ au, din punct de vedere etic, 
dreptul să îşi exprime preferinţele şi dreptul ca acestea să fie respectate în cea mai mare 
măsură compatibilă cu urmărirea interesului lor superior, aşa cum este acesta definit de cei 
îndreptăţiţi. Graniţa dintre exercitarea legitimă a puterii de decizie în numele altcuiva şi 
exercitarea abuzivă a acesteia este permeabilă.  

Un exemplu de politici controversate şi etichetate fie ca paternaliste, fie ca legitime 
de către diverşi actori sociali se referă la acei adulţi care, deşi dispun de discernământ, sunt 
definite ca fiind ne-libere în practică, datorită contextului specific în care trăiesc: 

- adulţii care depind de substanţe chimice precum alcoolul, tutunul sau alte droguri; 
- persoanele care trăiesc într-o sărăcie extremă persistentă. De exemplu, conceptul 

de „cultură a sărăciei”, propus în 1959 de de Oscar Lewis (1965) şi discutat şi disputat 
ulterior de numeroşi sociologi, se referă la un complex de orientări valorice care îi ajută pe 
oameni să se adapteze la viaţa de mizerie persistentă, dar îi împiedică să iasă din aceasta. 
Statul ar avea misiunea, din acest punct de vedere, să motiveze indivizii prinşi într-o cultură a 
sărăciei să adopte comportamente care să îi scoată din sărăcie (precum moduri altenative de 
consum: cheltuirea unei proporţii mai mari din bugetul familiei pe bunuri educaţionale, pe 
îngrijirea sănătăţii, valorizarea mai ridicată a viitorului, ş.a.m.d.). 
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Calomniatorul şi defăimătorul 
Este uşor să fii un susţinător al libertăţii cuvântului atunci când aceasta se referă la 

drepturile persoanelor cu care eşti de acord. Dar testul crucial se referă la discursurile 
controversate, la afirmaţii pe care le putem considera rele sau rău intenţionate şi care pot, 
de fapt, chiar să fie rele sau rău intenţionate. 

Probabil că nu există nimic mai respingător sau mai vicios decât calomnia. De aceea, 
trebuie să fim deosebit de atenţi în apărarea drepturilor la liberă exprimare ale 
calomniatorilor, pentru că, dacă ele pot fi apărate, atunci drepturile celorlalţi – care nu 
ofensează în aceeaşi măsură – vor fi cu certitudine mai sigure. Dar dacă drepturile la 
libertatea cuvântului ale calomniatorilor şi defăimătorilor nu sunt protejate, drepturile 
celorlalţi vor fi mai puţin sigure.  

Motivul pentru care libertarienii bine crescuţi nu s-au implicat în apărarea 
drepturilor calomniatorilor este clar – calomnia ruinează reputaţiile. Abundă, astfel, 
poveştile fioroase despre pierderea slujbelor, a prietenilor etc. Departe de a fi preocupaţi de 
drepturile calomniatorului şi ale defăimătorului la libertatea cuvântului, manieraţii 
libertarieni au fost preocupaţi de protejarea celor cărora le-au fost distruse reputaţiile, ca şi 
cum acest lucru în sine ar fi de neiertat. Dar, evident, faptul de a apăra reputaţia unei 
persoane nu este o valoare absolută. Dacă ar fi, adică dacă reputaţiile ar într-adevăr 
sacrosancte, atunci ar trebui să interzicem majoritatea categoriilor de denigrare, chiar şi pe 
cele întemeiate. Critica literară nefavorabilă, satira din filme, din teatru, recenziile muzicale 
sau cele de cărţi nu ar mai putea fi permise. Orice ar diminua reputaţia oricărui individ sau a 
oricărei instituţii ar trebui să fie interzis. 

http://rand.org/pubs/monograph_reports/MR1571/
http://rand.org/pubs/monograph_reports/MR1571/
http://www.prisonexp.org/
http://mises.ro/168/
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Desigur, politicoşii libertarieni ar nega faptul că rezerva pe care o au faţă de 
calomnie îi determină să fie adepţii punctului de vedere descris mai sus. Ei ar admite că 
reputaţia unei persoane nu poate fi întotdeauna apărată, că, uneori, ea trebuie sacrificată. 
Dar aceasta, ar spune ei, nu îl exonerează pe calomniator. Pentru că reputaţia unei persoane 
nu este ceva care să poată fi tratat cu uşurinţă. Ea nu poate fi maculată fără motive serioase. 

Dar ce este „reputaţia” unei persoane? Ce este acest lucru care nu trebuie să „fie 
tratat cu uşurinţă”? În mod clar, nu este o posesie, ceva despre care să se poată spune că îi 
aparţine unei persoane în acelaşi mod în care îi aparţin, de exemplu, hainele. De fapt, 
reputaţia unei persoane nu îi „aparţine” acesteia deloc. Reputaţia unei persoane este ceea 
ce cred alţii despre acea persoană; ea constă din gândurile pe care le au alţi oameni. 

Unui om nu-i aparţine propria reputaţie mai mult decât îi aparţin gândurile celorlalţi 
– pentru că doar din acestea este alcătuită reputaţia lui. Reputaţia unui om nu-i poate fi 
furată mai mult decât îi pot fi furate lui gândurile altor oameni. Indiferent dacă reputaţia „i-a 
fost luată” prin mijloace cinstite sau nu, prin adevăr sau minciună, această reputaţie nu i-a 
aparţinut niciodată şi, deci, nu ar trebui să recurgă la lege pentru a cere daune. 

Şi atunci, ce facem noi când ne opunem calomniei sau o scoatem în afara legii? 
Interzicem cuiva să influenţeze sau să încerce a influenţa gândurile altor oameni. Dar ce 
înseamnă dreptul la liberă exprimare dacă nu faptul că suntem cu toţii liberi să încercăm să 
influenţăm gândurile celor din jurul nostru? Deci, trebuie să tragem concluzia că defăimarea 
şi calomnia sunt consistente cu dreptul la liberă exprimare. 

În sfârşit, oricât de paradoxal ar părea, reputaţiile probabil că ar fi mai sigure fără 
legile care interzic afirmaţiile calomnioase! În condiţiile legilor actuale, care interzic minciuni 
defăimătoare, există o tendinţă naturală de a crede orice mormăială publicată, referitoare la 
caracterul cuiva. „Dacă nu ar fi adevărat, nu s-ar fi publicat”, raţionează publicul credul. 
Totuşi, dacă ar fi permisă calomnia, publicul nu ar mai fi atât de uşor de înşelat. Atacurile ar 
deveni atât de dese şi rapide, încât ar trebui să fie dovedite cu probe înainte de a avea vreun 
impact. S-ar putea organiza agenţii similare cu Uniunea Consumatorilor sau Better Business 
Bureau, care să răspundă cererii publicului pentru informaţii triviale cât mai corecte. 

Publicul ar învăţa curând să digere şi să evalueze afirmaţiile calomniatorilor – dacă 
acestora li s-ar „da frâu liber”. Un calomniator sau un defăimător nu ar mai avea puterea 
automată de a ruina reputaţia unei persoane.  

 
Cel care face reclamă 
Reclama se bucură, de multă vreme, de o „presă proastă”. Împotriva ei s-a construit 

o pledoarie detaliată şi care pare convingătoare. Se pretinde că reclama amăgeşte oamenii, 
obligându-i să cumpere produse pe care, altminteri, nu le-ar cumpăra. Ea se bazează pe 
temerile şi slăbiciunile psihologice ale oamenilor. Este înşelătoare, prin alăturarea unor 
femei frumoase şi a unui produs comercial, ce vrea să spună că femeia face parte, într-un fel 
sau altul, din tranzacţie. Este prostească, cu concursurile ei, cu fanfarele şi jongleriile ei. Este 
o insultă adusă inteligenţei noastre. 

Pledoaria culminează, de obicei, cu un apel la egoismul nostru – reclama este foarte 
scumpă. Un minut de reclamă TV la o oră de maximă audienţă sau o pagină de reclamă într-o 
revistă sau un ziar cunoscut pot ajunge la mii de dolari. Ramura de activitate a reclamei, ca 
întreg, este o ramură de multe miliarde de dolari. Dacă am interzice reclama, se spune, toţi 
aceşti bani ar putea fi economisiţi. Banii ar putea fi utilizaţi apoi pentru a îmbunătăţi 
produsul ori pentru a-i scădea preţul, sau amândouă. Activitatea de reclamă ar putea fi 
înlocuită cu o comisie guvernamentală, care ar prezenta descrieri şi clasamente obiective. În 
locul unor înşelătoare jonglerii sexy, am avea descrieri de produse, rezumate probabil prin 
nivele standard, cum ar fi „Nivelul A”, „Nivelul B” etc. În orice caz, cei care fac reclamă, fiind 
neproductivi şi, în esenţă, nişte paraziţi, ar fi lăsaţi fără obiect de activitate. 
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Acest punct de vedere despre reclamă are multe elemente greşite, dar are şi 
precedente istorice. De fapt, este doar cel mai recent dintr-o lungă serie de argumente cu 
scopul de a arăta că o activitate sau alta este parazitară şi neproductivă. Pe la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, în Franţa, fiziocraţii – o şcoală de gândire economică – considerau că 
toate activităţile economice sunt neproductive în afară de agricultură, pescuit şi vânătoare. 
Argumentele lor susţineau că tot ce nu era legat de sol era steril şi, în consecinţă, dependent 
şi parazitar faţă de activităţile bazate pe sol. Alţi economişti au făcut distincţia între bunuri, 
considerate productive, şi servicii, considerate neproductive. În sfârşit, alţii au afirmat că 
toate bunurile şi doar unele dintre servicii sunt productive. De exemplu, s-a negat că 
serviciile monetare, cum ar fi intermedierea financiară, brokerajul, activitatea bancară şi 
speculaţiile, ar avea vreo valoare. Astăzi este uşor să vedem limitările acestor teorii. Un bun 
nu trebuie să provină neapărat din sol pentru a fi productiv, iar un serviciu nu trebuie 
neapărat să fie „tangibil” – de pildă asistenţa medicală – pentru a fi productiv. Ştim că 
brokerii pun oamenii în contact la costuri mai mici decât ar putea aceştia să o facă singuri. 
Ştim că produsul netangibil al activităţii de asigurare duce la formarea de fonduri comune şi, 
deci, la scăderea riscului. Dar chiar şi în aceste vremuri sofisticate activitatea de reclamă se 
bucură de o largă reputaţie de parazit. 

Cât de convingătoare sunt argumentele? În primul rând, pare limpede că reclama nu 
îi obligă pe oameni să cumpere ceea ce, altminteri, ei nu ar cumpăra. Reclama încearcă să îi 
convingă pe oameni – şi poate că modul în care o face este discutabil pentru unii membri ai 
comunităţii. Dar ea nu constrânge şi nu poate să o facă. (Reclama frauduloasă este 
echivalentă, din punct de vedere logic, cu furtul, dar nu trebuie confundată cu reclama per 
se. Dacă vânzătorul face reclamă la grâu şi vinde pietre, el fură în realitate preţul în bani al 
„grâului”.) 

Reclama care operează la nivelul subconştientului consumatorului, dacă există, ar 
putea fi considerată coercitivă. Dar nu putem afirma că reclama obişnuită este coercitivă, 
fără a şterge complet diferenţa dintre constrângere şi convingere. 

În al doilea rând, reclama are un conţinut de informaţie. Acest lucru este recunoscut 
chiar şi de către cei mai fervenţi detractori ai săi, deşi ei consideră că guvernul ar face o 
treabă mai bună. Dar acţiunea guvernamentală în domeniul reclamei nu este mai puţin 
reclamă doar pentru că este făcută de guvern. Există mai multe probleme greu de rezolvat în 
reclamele de provenienţă guvernamentală. Nestânjenit de necesitatea obişnuită de a obţine 
profituri făcând pe plac consumatorilor, când guvernul scapă situaţia de sub control nu se 
mai poate face mare lucru. Reclama guvernamentală pentru serviciul militar este doar un 
exemplu. 

În al treilea rând, importanţa reclamei pentru firmele noi, şi deci pentru încurajarea 
concurenţei, nu trebuie subestimată. Dacă reclama ar fi interzisă, firmele mari şi deja 
cunoscute ar avea un avantaj puternic pe piaţă. Chiar şi în situaţia actuală, firmele mai vechi 
au şanse mai mari de a monopoliza o anumită industrie decât firmele noi. Reclama, prin 
avantajul comparativ pe care îl oferă noilor veniţi, scade gradul de concentrare în economie. 

În sfârşit, cauzele majorităţii, dacă nu ale întregii reclame care violează standardele 
de inteligenţă şi decenţă ale comunităţii, pot fi găsite în hotărâri guvernamentale din alte 
domenii. De exemplu, guvernul[2] nu permite liniilor aeriene să concureze unele cu altele în 
domenii obişnuite. Campaniile lor de reclamă ne bombardează cu „noutăţi” despre 
schimbarea decorului, despre numărul locurilor pe un rând, despre avioane cu nume de 
stewardese etc. („Mă numesc Marybeth. Zboară cu mine până la Miami”.) Dacă companiile 
aeriene ar fi libere să facă reclamă preţului, pasagerii ar fi scutiţi de această repetare 
constantă a unor artificialităţi neesenţiale. 

Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa băncilor. Băncile sunt supuse unor limitări 
privind nivelul dobânzii pe care îl pot oferi depunătorilor. De aceea, ele concurează unele cu 
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altele prin premiile pe care le pot oferi pentru a atrage noi depunători: cele mai bune 
ustensile de bucătărie, aparate de radio etc. (Să remarcăm că, deoarece băncile pot debita 
pentru împrumuturi atât cât permite piaţa, ele cheltuiesc cu mult mai puţini bani pentru 
reclame care să-i convingă pe oameni să împrumute bani de la ele.) Adevărata vină pentru 
reclamele de acest tip nu o poartă activitatea de reclamă, ci guvernul. 

Aceste patru argumente, luate împreună, constituie o apărare valabilă împotriva 
criticilor reclamei. Totuşi, ele nu atacă miezul problemei. Pentru că ele ignoră principala 
eroare a criticilor – şi anume prezumţia că, în adâncime, trebuie făcută o distincţie între 
reclama care motivează şi reclama care informează. Prezumţia că reclama care motivează 
este „rea” în felurite moduri, în timp ce reclama care informează este „bună”. Adevărul este 
totuşi că a-i expune pe oameni informaţiei şi a-i motiva sunt două lucruri atât de strâns 
întreţesute, încât nu are sens să facem măcar o distincţie între ele. 

Pentru a avea o mai bună perspectivă, să examinăm câteva exemple în care nu ei 
sunt cei care încearcă să ne ofere informaţie şi motivaţie, ci noi încercăm să le oferim 
informaţie şi motivaţie. Cei mai mulţi dintre noi, de exemplu, am trecut prin experienţa de a 
participa la un interviu pentru o nouă slujbă. Cum ne pregătim? Începem prin a scrie un 
material de reclamă despre noi înşine. (Acest document este numit uneori „Curriculum 
vitae” de cei nerăbdători să încurce lucrurile şi să ascundă faptul că fiecare din noi face, 
aproape întotdeauna, reclamă.) În acest material de reclamă includem episoadele vieţii 
noastre ca angajaţi, în măsura în care acestea se potrivesc cu slujba pe care o dorim. Şi, într-
o splendidă tradiţie de reclamă, încercăm să facem aceste fapte să apară într-o lumină cât 
mai avantajoasă posibil. Angajăm o dactilografă profesionistă pentru a ne ajuta să-l 
„îmbiem” pe patron să ne angajeze şi tipărim broşura pe hârtie fină pentru a „face impresie”, 
aşa cum ar proceda un bun autor de reclamă. 

Strict vorbind, în broşură nu facem decât să dăm informaţii. La prima vedere, ea 
conţine „numai” reclamă care informează, dar încercarea de a prezenta informaţia într-o 
lumină favorabilă ne introduce, vrând-nevrând, în reclama care motivează. 

În timpul interviului, continuăm să facem reclamă. Ne prezentăm într-un „ambalaj” 
cât mai bun cu putinţă. Chiar dacă nu facem acest lucru în fiecare zi, pentru interviu vom da 
o atenţie specială modului în care ne îmbrăcăm. 

Facem reclamă chiar şi atunci când nu vânăm slujbe, încercând în mod invariabil să 
ne prezentăm într-o lumină bună. Chiar şi inconştient încercăm să ne prezentăm bine. Încă 
din leagăn, părinţii sunt preocupaţi să ne facă reclamă sau să creeze condiţiile pentru o 
viitoare reclamă. Cum altfel putem explica acele lecţii de balet, pian şi vioară, vizitele la 
dentist sau la cosmeticiană? 

„Mama evreică”, cu veşnicele ei predici despre poziţia corectă şi despre mâncare 
(„Mănâncă, mănâncă, copiii din Europa mor de foame, iar tu nu mănânci”), este marea 
eroină anonimă a reclamei. Iar când mama evreică se făleşte cu copiii ei? Şi mai multă 
reclamă. 

Pe măsură ce creştem, continuăm tradiţia subtilă a reclamei. Purtăm haine care ne 
pun silueta în valoare. Ţinem regim, sau măcar încercăm. Cel puţin o parte din cheltuielile 
noastre pentru educaţie, psihiatri, coafor şi îmbrăcăminte pot fi considerate cheltuieli de 
reclamă. Mai târziu cumpărăm maşini, case, distracţii, în mare parte ca reclame pentru noi 
înşine. Printre altele, cheltuielile mai mari (ca procent din venit) pe articole „de lux”, precum 
hainele sau maşinile, făcute de grupuri împotriva cărora se practică discriminarea, cum sunt 
femeile şi negrii, pot fi explicate prin reclamă[3]. Ei simt că trebuie să facă cheltuieli mai mari 
pentru reclamă pentru a contracara discriminarea. Noi, ceilalţi, nu avem nevoie să investim 
atât de mult în reclamă, pentru că noi suntem în sistem. 

Chiar şi membrii stângii radicale, care se numără printre cei mai acerbi critici ai 
reclamei, îşi fac reclamă lor înşişi. (Aceasta nu ar trebui să surprindă pe nimeni, din moment 
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ce definim reclama în sensul ei corect, dar larg, de „ambalare creativă şi interesantă”.) De 
obicei, ori de câte ori stânga radicală are acces la un panou de afişare, mesajele plasate pe el 
sunt la început la fel de mici, simple şi tipărite identic. După o vreme, pentru a atrage 
atenţia, unele dintre mesaje sunt tipărite în culori diferite şi pe fâşii de mărimi diferite. În 
cele din urmă, în competiţia pentru atragerea atenţiei, sunt folosite suprafeţe din ce în ce 
mai mari, cu caractere, culori şi ilustraţii mai îndrăzneţe. În încercarea lor de a răspândi 
informaţie, ei sunt conduşi „ca de o mână invizibilă” spre angajarea în reclamă care 
motivează. Motivul pentru care radicalii scriu mesaje ca „JOS CU PORCUL” sau „LA DRACU’ 
CU STATUL” pe pereţi sau pe clădiri, cu litere mari roşii, nu este numai din dorinţa de a şoca. 
Este şi din dorinţa de a împărtăşi mesajul revoluţionar, în primul rând atrăgând atenţia 
asupra lui. Dacă nu este citit, oricât de informaţional ar fi, nu va oferi nici o informaţie. Dar 
acelaşi lucru poate fi spus despre reclama tipică pentru melodramele ieftine. 

Oricine a trebuit să ţină un discurs acolo unde exista posibilitatea clară de a adormi 
audienţa va înţelege dificultatea de a face distincţia între oferirea de informaţie şi 
„împachetarea” unui discurs. Desigur, nu poate fi imaginat un discurs mai plictisitor decât o 
conferinţă pe teme economice. Oratorul sau profesorul va folosi unele metode, cum ar fi 
păstrarea contactului vizual, va spune glume sau va pune întrebări retorice. Acestea sunt 
uneori numite tehnici de vorbit în public. Un termen mai potrivit ar fi „tehnici de reclamă” – 
ambalarea produsului, crearea unei apariţii interesante, sublinierea anumitor idei, captarea 
asistenţei. Aceste tehnici de reclamă au cam tot atât de mult de-a face cu subiectul 
discursului cât are de-a face mersul pe bicicletă cu Coca-Cola, vocile feminine, profunde şi 
sexi, cu spuma de bărbierit, sau întrecerile bărbaţilor „care duc mai mult de o bere” cu 
berea. Nu acesta este subiectul. Ideea este că, dacă vrei să transmiţi informaţie – chiar şi 
oamenilor bine, motivaţi, cum ar fi studenţii în economie care trebuie să rămână treji dacă 
doresc să ia o notă bună – trebuie să foloseşti tehnici de reclamă. Dacă acest lucru este 
important când ai de-a face cu oameni motivaţi, imaginaţi-vă cu cât mai important este să 
faci reclamă informaţiei atunci când „audienţa” nu este bine motivată. Reclama făcută la 
televizor ar trebui să fie interpretată cel puţin la fel de favorabil – dacă nu mai favorabil – ca 
şi reclama folosită de cei care vorbesc în public. Ambele sunt încercări de a transmite 
informaţie, făcând acea informaţie interesantă şi atractivă. Dar reclama TV are de înfruntat 
problema suplimentară de a-l ţine pe telespectator departe de frigiderul lui. Dacă orice 
conţinut care nu este strict informaţional ar fi interzis, ar trebui să-i împiedicăm pe oratori şi 
pe profesori să încerce măcar să fie interesanţi. Lor nu li s-ar mai permite să spună glume, să 
menţină contactul vizual sau să răspundă întrebărilor asistenţei. Aceste tehnici se situează 
deasupra şi dincolo de stricta transmitere a informaţiei. Ca şi scamatoriile reclamei TV, ele 
sunt încercări de a „acosta” asistenţa. 

Este oare posibil să fie interzisă reclama care motivează, permiţând reclama care 
informează? Nu. Informaţia poate fi prezentată bine sau rău (adică, într-un mod care să 
plictisească şi să îndepărteze audienţa, sau să o farmece şi să o amuze), dar trebuie 
„ambalată” sau „prezentată” într-un anumit mod. Să ne imaginăm, de exemplu, că s-a 
inventat un covor magic şi s-a luat hotărârea de a oferi informaţii despre el (viteza de zbor, 
raza de acţiune, costurile de întreţinere, cum să fie strâns şi depozitat atunci când nu se 
foloseşte etc.), dar prezentarea trebuie să fie pur informaţională. Orice lucru care aminteşte 
câtuşi de puţin de „promovarea” covorului este interzis. Dată fiind această condiţie, un 
prezentator TV obişnuit, care arată bine, este convingător şi are încredere în sine nu va 
putea prezenta produsul. Personalitatea lui ar putea face reclamă covorului. N-ar putea să 
fie nici muzică de fundal, deoarece ar putea fi învinuită că „inspiră”. Covorul, desigur, nu ar 
putea fi arătat „în acţiune”, adică purtând o femeie atrăgătoare. Nu putem risca, amăgindu-i 
pe oameni să creadă că, o dată cu cumpărarea covorului, ar primi şi un exemplar din muzica 
aceea însufleţitoare sau din femeia muză. 
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Dacă nu putem folosi un prezentator profesionist, putem oare folosi unul 
neprofesionist sau, pur şi simplu, un om obişnuit de pe stradă? Nu putem. Unele firme de 
publicitate, cu şmecheriile lor, folosesc deja cu mare succes mărturii ale „omului de pe 
stradă”, arătând că această procedură are un conţinut motivaţional. 

Dacă informaţia nu poate fi citită, atunci poate ea să fie tipărită? Dar cum ar trebui 
să arate foaia respectivă? Cu siguranţă nu ne trebuie un stil care să determine pe cineva – 
oroare! – să cumpere covorul zburător. Ar trebui să fie o foaie aproape indescifrabilă, astfel 
ca oamenii să o citească cu mare greutate. Altfel, cine ştie, la un preţ destul de scăzut, mulţi 
ar fi tentaţi să ia hotărârea de a cumpăra. Întregul mesaj ar trebui prezentat într-o manieră 
intenţionat inferioară, astfel încât să nu atragă deloc atenţia.  

Evident, nu se poate separa „ambalajul” de ceea ce conţine el. Nu este posibil să fie 
prezentată informaţie „pură”. A crede că este posibilă prezentarea informaţiei fără motivare 
este o nebunie de cel mai înalt grad. 

Obiecţia că reclama duce la creşterea costului produsului este o obiecţie care nu a 
fost gândită până la capăt. Ar obiecta oare criticii pentru că ambalarea unui produs duce la 
creşterea costului acestuia? Sau transportul? Nu. Este de la sine înţeles că aceste costuri 
suplimentare sunt necesare pentru a pune produsul la dispoziţia consumatorilor. Dar acelaşi 
lucru este valabil şi pentru reclamă! Să presupunem că acel covor magic amintit mai sus 
costă 950 de dolari pentru a fi fabricat, 10 dolari pentru a fi ambalat şi 40 de dolari pentru 
transport. Consumatorii trebuie să plătească întreaga sumă de 1 000 de dolari, dacă vor să 
beneficieze de serviciile de ambalare şi livrare. Dar ei pot alege să ia un covor ambalat la 
preţul de 960 de dolari, unul neambalat cu 950 de dolari sau un covor neambalat livrat la 
domiciliu cu 990 de dolari. 

La fel stau lucrurile şi cu costurile pentru reclamă. Dacă a face reclamă covorului 
costă 100 de dolari, clienţii au de ales între marca la care s-a făcut reclamă şi care costă 1 
100 de dolari şi o marcă la care nu s-a făcut reclamă (pe care probabil că ar găsi-o dacă ar 
căuta suficient de mult) care costă 1 000 de dolari. Dacă un număr substanţial de 
consumatori ar dori să găsească mărci sau obiecte la care nu se face reclamă, producătorii ar 
fi nebuni să recurgă la reclamă. Totuşi, unii consumatori ar putea să nu fie atât de 
întreprinzători sau energici în cumpărarea mărcilor la care nu se face reclamă, la preţuri mai 
mici. Acest lucru ar stimula producătorul să facă reclamă, iar costurile ei ar fi adăugate 
preţului de cumpărare. Este deci adevărat că reclama creşte costul unui produs. Dar este la 
fel de adevărat că reclama este necesară în scopul de a aduce oamenilor un produs. Dacă 
unii ar refuza să cumpere covoare magice neîmpachetate şi nelivrate, dar le-ar cumpăra 
dacă ar fi împachetate şi livrate, s-ar mai putea spune oare că, în mod inutil, costurile 
împachetării şi livrării se adaugă costului total? Desigur că nu. În acelaşi mod, reclama nu 
face să crească costul produsului în mod inutil. 

Ce se poate spune despre o comisie guvernamentală care să raţionalizeze reclama? 
Înainte de a mai da guvernului încă o sarcină, din cauza pretinselor „imperfecţiuni” ale pieţei, 
să aruncăm o privire asupra slabelor performanţe de până acum ale guvernului. Mita şi 
corupţia scoase la iveală de Ralph Nader şi asociaţii lui ar trebui să dea de gândit. Despre 
agenţiile guvernamentale, una după alta, de la ICC şi CAB până la FTC, FPC şi altele, s-a arătat 
că reglementează ramurile respective nu în beneficiul consumatorilor, ci în beneficiul 
ramurilor şi împotriva consumatorilor. Şi acesta nu este numai un accident. Există o cauză a 
lui.  

Fiecare dintre noi este cumpărător a mii de articole, dar producător doar al unuia. 
De aceea, capacitatea noastră de a influenţa legislaţia adoptată de stat este mult mai 
concentrată în calitate de producători decât în cea de consumatori. În concordanţă cu acest 
lucru, agenţiile guvernamentale tind să reglementeze mai degrabă în favoarea ramurii 
producătoare decât în favoarea masei consumatorilor. În realitate, agenţiile guvernamentale 
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tind să fie înfiinţate chiar de ramurile pe care trebuie să le reglementeze. Milton Friedman, 
în capitolul intitulat „Autorizarea ocupaţiilor” din Capitalism şi libertate[4], demonstrează în 
mod strălucit performanţele slabe ale agenţiilor guvernamentale din domeniul medical. Nu 
există nici un motiv să presupunem că o agenţie de evaluare în domeniul reclamei ar fi 
diferită. Mai degrabă, şi deloc surprinzător, cererile pentru reclame „obiective”, 
„informaţionale”, reglementate de guvern ar fi probabil începute de firmele mari şi bine 
stabilite, care îşi fac reclamă ca metodă de a încetini concurenţa crescândă din partea 
firmelor mai mici sau a noilor-veniţi. 

Dar cel mai puternic argument împotriva reglementării guvernamentale a reclamei 
nu este cel empiric, arătând slabele performanţe de până acum ale acesteia, oricâtă forţă ar 
părea să aibă. Cel mai puternic argument este cel logic. Raţionamentul folosit de cei care 
doresc o reglementare guvernamentală conţine o contradicţie în sine. Pe de o parte, ei 
afirmă că americanii sunt foarte uşor de păcălit. Ei trebuie protejaţi pentru că, dacă ar fi 
lăsaţi singuri, ar deveni victime. De exemplu, ei pot fi făcuţi să creadă că, dacă folosesc o 
anumită marcă de loţiune după ras, vor cuceri fata din reclamă. Pe de altă parte, 
argumentaţia presupune că aceiaşi oameni sunt suficient de deştepţi pentru a alege lideri 
politici capabili să reglementeze aceste sirene. Lucrul este imposibil. 

În orice caz, dacă publicul este suficient de dornic de informaţii „obiective” cu privire 
la produsele de consum, el poate apela la serviciile unor firme şi organizaţii cum ar fi 
Consumer Reports (Raporturi ale consumatorilor), Good House-keeping (Menaj bun), The 
Better Business Bureau (Biroul pentru afaceri mai bune), laboratoare de testare comercială şi 
alte agenţii private de certificare a întreprinderilor. Piaţa liberă este flexibilă. Ea poate oferi 
şi acest gen de servicii. (Dar imposibilitatea de a separa reclama motivaţională de cea 
informaţională încă există. Când Consumer Reports spune că fulgii Zilch sunt cei mai buni 
fulgi de cumpărat, ea va motiva oamenii să cumpere această marcă mai presus de oricare 
alta. Ea nu poate oferi informaţie fără să ofere nici o motivaţie de a face ceva.)  

Reclama poate fi apărată numai atunci când se petrece pe piaţa liberă. În cazul 
reclamei guvernamentale sau al reclamei marilor firme ajutate de guvern, nu mai rezistă nici 
una din posibilităţile de apărare ale pieţei libere. În acest caz, oamenii sunt forţaţi să 
plătească pentru reclamă, indiferent dacă aleg să cumpere produsul respectiv sau nu. Când 
guvernul face reclamă, o face cu bani din impozite, colectaţi pe o bază non-voluntară. 
Reclama în care se angajează guvernul este foarte motivaţională („Unchiul Sam te vrea”) şi 
adesea frauduloasă. Este ciudat că reclama guvernamentală a fost atât de mult ignorată, 
chiar şi de către cei mai zgomotoşi critici ai reclamei. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă un 
om de afaceri privat s-ar angaja în reclamă frauduloasă, fie şi numai în proporţie de 1% faţă 
de cea comisă de Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson sau Richard Nixon, care au făcut 
campanii cu platforme-program bazate pe pace, dar au implicat ţara în războaie străine. Cum 
am putea încredinţa pedepsirea reclamei frauduloase celui mai mare autor de reclame 
frauduloase al tuturor timpurilor – guvernul? 

În sfârşit, reclama trebuie apărată de cei care cred în libertatea cuvântului – pentru 
că aceasta este semnificaţia reclamei. Este mult prea uşor să apărăm dreptul de a vorbi al 
celor cu care suntem de acord în orice caz. Dar dacă dreptul la libertatea exprimării este să 
aibă vreun sens, trebuie apăraţi cei care nu se află în graţiile publicului. Libertarienii aşteaptă 
cu nerăbdare ca Uniunea Americană pentru Libertăţi Civice să apere dreptul la liberă 
exprimare al celor care fac reclamă. Dar această organizaţie a fost neliniştitor de tăcută 
atunci când reclamele pentru ţigări au fost interzise pe posturile de televiziune.  

 

 
[1] Vezi: The Higher Circles de G. William Domhoff, Random House, 1970. 
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[2] Pentru punctul de vedere potrivit căruia nu guvernul a fost cel care a iniţiat 
controluri de acest tip, în efortul de a reglementa afacerile în interesul public, ci mai degrabă 
afacerile, în efortul de a controla concurenţa noilor veniţi, vezi Triumph of Conservatism de 
Gabriel Kolko, Quadrangle, 1967.  

[3] Acest lucru a fost semnalat de profesorul Benjamin Klein de la Departamentul de 
Economie al Universităţii Statului California, Los Angeles. 

[4] Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962. 
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