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Abstract: The last decades of the 20th century were marked by a fast development of human rights. All
democratic countries adopted laws for the protection of individual civil rights and some of them adopted
laws for the protection of racial, ethnic, class, gender or sexual minorities or entered into international
human rights conventions. The right to freedom of expression is one of the most important principles of
the liberal democracy and was considered vital for the survival of democratic society. In the context of
the affirmation of multiculturalism and identity politics, some political activists and some theorists argue
that liberty of speech must be restricted because some ideas can harm the feelings of minorities. The
tendency to protect minorities from harmful influences gave birth to a new censorship in occidental
universities and those who criticize some negative aspects of a minority culture are lynched by mass
media. The members of the white race are considered guilty of the sins of the past generation, and in
particular of the sins of colonialism. The ”white man's guilt” is used as a weapon when activists have no
other argument to gag the adversaries. In this article, the author attempts to demonstrate, from the
perspective of classical liberalism, that the freedom of expression should not be restricted if we want to
have a functional democracy.
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În primăvara anului 1989, filosoful australian Peter Singer, cel mai important
reprezentant al filosofiei utilitariste contemporane, a fost invitat să își prezinte opiniile despre
eutanasie în cadrul Simpozionului european ‖Bioinginerie, etică și dizabilitate mintală‖ organizat
în Marburg, un oraș universitar german. Știrea participării sale și tema aleasă a provocat proteste
din partea studenților și reprezentanților societății civile, care nu doreau ca prin discutarea temei
să fie reînviate idei naziste. Ca urmare a protestelor care deveniseră violente, poliția germană a
declarat că nu poate asigura siguranța participanților iar organizatorii conferinței au hotărât să o
mute la Mastricht, în Olanda și să retragă invitația pe care o făcuseră lui Singer. Peter Singer
urma să țină și o serie de discursuri în câteva orașe germane pentru a-și prezenta ideile, care nu
erau atât de radicale cum pretindeau protestatarii. Cu ocazia primei prezentări, în orașul
Saarbrüchen, el a fost împiedicat să vorbească de către protestatari care huduiau și fluierau
pentru a-i acoperi vocea. Celelate discursuri din Germania au fost anulate. Singer nu a putut să
își prezinte tezele nici în Zürich, unde protestatarii au năvălit pe scenă iar unul dintre ei i-a luat
ochelarii pentru ca să nu poată citi lucrarea. În același an, profesorul de etică german Hartmut
Kliemt de la Universitatea din Duisburg, care a încercat în cadrul unui curs să prezinte cartea lui
Singer, Practical Ethics, nu a putut să facă acest lucru datorită strigătelor studenților iar ulterior
cursul i-a fost boicotat și a fost nevoit să nu îl mai țină. Tot prin metoda boicotului și protestelor
studenții din alte orașe germane au obligat universitățile de care aparțineau să scoată din
programa universitară cursurile de etică și bioetică, considerate periculoase din punct de vedere
ideologic. În urma acestor incidente Peter Singer a ajuns la concluzia că libertatea de exprimare
este amenințată în Europa1.
Pentru mulți comentatori din mass media dar și din mediul universitar, protestele au părut
a fi justificate. Pericolul reînvierii ideilor privind eugenia sau eutanasia era considerat un motiv
suficient pentru limitarea libertății de exprimare. Acesta a fost doar începutul a ceea ce ulterior a
1

Vezi Singer, Peter, On Being Silenced in Germany, în ‖The New York Review of Books‖, 15 August 1991,
consulatat la https://www.nybooks.com/articles/1991/08/15/on-being-silenced-in-germany/ în date de 08.10.2018.
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fost numit ‖no-platforming‖2, o metodă de suprimare a discursurilor și ideilor considerate
periculoase, prin diferite procedee de boicot care pot varia de la simple petiții trimise autorităților
până la blocarea accesului în locurile în care urmează a se ține discursul sau chiar la violențe
împotriva persoanelor vizate3. Grupurile care organizează aceste acțiuni sunt de obicei grupuri de
stânga sau organizații care apără drepturile minorităților.
Dreptul la libertatea de exprimare este considerat prin prisma noilor tendințe ca fiind
limitat. Acest lucru este justificat prin introducerea unei noi ideologii, cea de politică identitară,
și a unei constelații de concepte și valori care sunt strâns legate de aceasta. Cele mai importante
concepte din această categorie sunt cele de limbaj corect din punct de vedere politic, cel de
microagresiuni și cel de multiculturalism.
Încercarea de a limita pretinsele suferințe ale unor minorități este folosită pentru
stigmatizarea oricărei persoane care exprimă idei neagreate de către reprezentanți politicii
identitare. Uneori excesul de zel duce chiar la condamnarea unor persoane considerate până
atunci campioni ai luptei pentru drepturi civile. În octombrie 2015, Universitatea din Cardiff a
revocat invitația pe care făcuse unei reprezentante importante a celui de-al doilea val al
feminismului, Germaine Greer, în urma protestelor studențești și amenințării că ea va fi boicotată
prin metoda ‖no-platforming‖. Cu această ocazie Greer urma să primească și un doctorat
honoris causa. Vina sa a constat în faptul că într-un interviu recent declara că ea nu consideră că
persoanele care și-au făcut o operație de schimbare de sex sunt femei, pentru că sunt nevoite să
se trateze toată viața cu hormoni iar cele pe care le-a întâlnit nici nu se comportau ca niște
femei4. În cadrul aceluiași interviu autoarea a adăugat că nu are nimic împotriva operațiilor de
acest fel sau a persoanelor care au apelat la ele. Protestele studenților se datorau opiniei că prin
această remarcă Greer a provocat suferințe transexualilor și drept urmare trebuie să fie
împiedicată să mai participe la evenimentele publice.
Primele elemente ale politicii identitare provin din perioada anilor '80, odată cu afirmarea
mișcării pentru impunerea unui limbaj politic corect. În acea perioadă atât minoritățile cât și
reprezentantele feminismului reușiseră să impună adoptarea unor legi pentru combaterea oricărei
formă de discriminare. În plus majoritatea universităților și unele instituții publice au recurs la un
complex de măsuri numite generic ‖acțiune afirmativă‖, prin care acordau un număr de locuri
finanțate de stat exclusiv pentru minorități în universități și se obligau să angajeze membri ai
minorităților în administrația publică, poliție, armată, etc.
Odată cu dispariția discriminării instituționalizate atenția activiștilor politici s-a îndreptat
spre altă formă de agresiune împotriva minorităților și sexului feminin, cea făcută prin
intermediul limbajului. Un număr de autori considerau că discriminarea se reflectă nu numai prin
acțiuni ci și prin intermediul limbajului ofensator și că acesta produce suferințe la fel de mari ca
și formele de discriminare clasică. Ca urmare a acestor opinii au fost făcute eforturi de
implementare a unui limbaj ‖corect din punct de vedere politic‖ 5 atât în legislație cât și în mass
media sau în educație. O serie de denumiri folosite până atunci au fost înlocuite cu eufemisme.
De pildă cuvântul ‖orb‖ a fost înlocuit cu cel de persoană care are probleme cu vederea (visually
challenged) iar unele denumiri cunoscute doar în forma masculină au fost completate și de o
formă feminină sau de o formă neutră (de pildă chairman – președinte, a fost înlocuit de
2

Vezi pentru detalii Matthew Etherington (ed), What teachers need to know: Topics in Diversity and Inclusion,
Eugene, OR: Wipf & Stock, 2017, pp. 100-103.
3
Gruparea de stânga intitulată ANTIFA, care are reprezentanți în mai multe țări occidentale, consideră că folosirea
violenței este justificată în cadrul luptei împotriva ‖tendințelor fasciste‖ din societatea contemporană. Membrii săi
care poartă uneori cagule pentru a nu fi recunoscuți au folosit bâte sau sticle incendiare încercând să disperseze
manifestații ale unor organizații de dreapta.
4
A se vedea BBC Newsnight, Germaine Greer: Transgender women are ”not women” consultat la
https://www.youtube.com/watch?v=7B8Q6D4a6TM în data de 6.10. 2018.
5
Expresia ‖corect din punct de vedere politic‖ a fost folosită prima dată în Germania Nazistă iar apoi în China lui
Mao pentru a desemna discursuri aflate în consonanță cu politica partidului. Bineînțeles, în perspectiva
contemporană el vizează consonanța cu valorile morale actuale.
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chairperson sau folosit sub forma chairwoman când era cazul). În unele cazuri expresiile
considerate corecte au fost sursa unor dezbateri. De pildă expresia afro-american folosită în locul
cuvântului ‖negru‖ a fost contestată de persoane care considerau că ea subliniază în mod
nejustificat originea africană dar și de unii care susțineau că americani pot fi doar nativii, care se
aflau pe aceste teritorii înainte de venirea coloniștilor.
Folosirea unor termeni incorecți din punct de vedere politic era considerată doar una
dintre formele de agresivitate îndreptată împotriva unor categorii defavorizate de persoane. Alte
manifestări verbale jignitoare sau care ar fi putut ofensa sau provoca disconfort psihologic au
fost denumite ‖microagresiuni‖. Termenul de microagresiuni a fost folosit prima dată de
psihiatrul american Chester Pierce în anii '70 6 pentru a desemna diverse expresii ostile sau chiar
insulte îndreptate împotriva populației de culoare. Spre sfârșitul secolului XX sfera subiectelor
microagresiunilor a fost lărgită pentru a îngloba și manifestări sexiste sau împotriva persoanelor
cu o altă orientare sexuală. În momentul de față, conceptul de microagresiune a fost extins pentru
a desemna manifestări care pot provoca dureri sau umilirea a oricărui grup defavorizat. De pildă,
ca urmare a însușirii acestei poziții, primarul Londrei, Sadiq Khan a hotărât să înlăture din
rețeaua de mijloace de transport din acest oraș toate reclamele care aveau incluse poze cu modele
suple, pentru că ele provoacă suferințe femeilor supraponderale și le impun standarde nerealiste
tinerelor adolescente7.
Într-o monografie dedicată microagresiunilor, Derald Wing Sue include o taxonomie a
acestui fenomen din care fac parte atât manifestările intenționate cât și cele inconștiente, atât cele
verbale cât și cele din mediul înconjurător8. Remarci pe care o persoană le poate considera
complimente sunt incluse în categoria microagresiunilor. De pildă faptul că îi spui unei femei că
arată bine este, după părerea autoarei o microagresiune pentru că o obiectivizează pe aceasta,
subliniind că cea mai importantă calitate a unei femei este frumusețea și nu inteligența.
Întrebarea pusă unui străin: ‖Din ce țară vii‖ este tot o microagresiune pentru că acesta s-ar putea
simți inferior că nu este american. Lista subiectelor care nu pot fi abordate și a expresiilor
considerate ofensatoare este atât de lungă încât în unele campusuri americane au fost redactate
îndreptare pentru studenți, pentru ca aceștia să știe care subiecte de conversație pot fi abordate și
care trebuie să fie evitate.
O altă formă de microagresiune este așa numitul ‖furt cultural‖ (cultural appropriation),
care constă în adoptarea unei vestimentații care aparține altei culturi sau a unor obiceiuri, practici
sau idei generate de o cultură minoritară de către un membru al culturii dominante. Faptul că o
persoană albă ar purta la un bal mascat un sombrero sau un costum de șef indian este considerat
atât un furt cultural cât și un act care provoacă suferințe celor care aparțin acelei culturi. Într-o
carte care încerca să delimiteze această noțiune se menționa că poate fi un obiect al furtului
cultural arta culinară, stilul vestimentar, muzica, dansul, folclorul, produsele de artizanat,
imaginile, procedeele de vindecare, ritualurile, spectacolele, resursele naturale și limbajul 9.
Faptul că o microagresiune nu a fost produsă în mod intenționat nu este considerat o
circumstanță atenuantă. Ceea ce contează nu e intenția făptuitorului ci suferința care ar fi putut fi
provocată victimelor. Un fapt care ilustrează această optică este un incident relevant care a avut
loc la Universitatea Yale când doi profesori îndrumători au fost nevoiți să demisioneze pentru că
au răspuns afirmativ întrebării adresate prin e-mail dacă studenții pot purta de Halloween
costume populare ale altor minorități. Acest răspuns a generat proteste din partea unor studenți
care considerau că este rasist și susțineau că gândul că cineva de altă etnie ar putea să adopte
6

Sue, Derald Wing, Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation, Hoboken: John
Wiley & Sons, 2010, p. 5
7
Jackson, Jasper, Sadiq Khan moves to ban body-shaming ads from London transport, în The Guardian, 13 Jun.
2016, consultat la https://www.theguardian.com/media/2016/jun/13/sadiq-khan-moves-to-ban-body-shaming-adsfrom-london-transport în data de 07.10.2018.
8
În această categorie pot fi incluse reclamele înlăturate de Sadiq Khan.
9
Scafidi, Susan, Who Owns Culture?: Appropriation and Authenticity in American Law, New Brunswick:
Rutgers University Press, 2005, p. IX.
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haine specifice propriei etnii le produce suferință și îi face să se simtă umiliți 10. În urma acestor
proteste care au durat aproape o săptămână cei doi profesori îndrumători au fost obligați să
demisioneze iar doi studenți organizatori au primit din partea universității diplome pentru
îmbunătățirea relațiilor interetnice și interrasiale 11.
Încercările activiștilor politici de a depista și înlătura microagresiunile și alte forme de
discriminare au condus la crearea unui climat de suspiciune și a unei culturi a victimizării 12.
Reprezentanții diferitelor categorii vizate au fost considerați victime ale majorității. Preluând o
perspectivă marxistă, activiștii au conturat o viziune a lumii în care un grup opresor, reprezentat
de bărbatul de rasă albă, este vinovat pentru toate problemele avute de celelate categorii.
Populația albă a fost transformată într-un țap ispășitor pentru problemele lumii, înapoierea
economică a unor zone de pe glob sau problemele pe care le au minoritățile fiind considerate un
rezultat al colonialismului și a dominației occidentale. Chiar dacă majoritatea cetățenilor albi nu
se fac vinovați de acte de discriminare se consideră că ei sunt privilegiați pentru că beneficiază
de roadele exploatării înfăptuite de strămoșii lor.
Mulți autori considerau că albii sunt prin natura lor rasiști și chiar atunci când nu se
manifestă în acest sens ei suferă de un rasism ascuns în inconștient. O concepție de tipul acesta îl
făcea pe Ekow N. Yankah, profesor de drept penal la Facultatea de Drept Cardozo să declare
într-un articol recent din The New York Times, că nu îi va lăsa pe copii săi să se împrietenească
cu copii albi și îi va învăța să nu aibă încredere în cei de rasa albă 13. Acestă declarație nu a fost
considerată rasistă de către adepții politicilor identitare pentru că un reprezentant al unei
minorități oprimate nu poate fi rasist. Exprimând aceași opinie un autor de culoare considera că
negrii nu pot fi rasiști ci, cel mult, să aibă unele prejudecăți față de albi. Cu un limbaj patetic el
explica: ‖Un om nu poate urî biciul cu care este biciuit iar apoi să iubească persoana care îl
biciuiește. Când un om negru, care zace lipsit de apărare și sângerând pe pământ exprimă ură
față de persoana albă care ține biciul, acest lucru este rezonabil‖ 14.
Teoriile hegemoniei occidentale și a incapacității omului occidental de a-și sesiza
propriile prejudecăți își au originea în lucrările intelectualilor marxiști Antonio Gramsci, Frantz
Fanon și Paolo Freire care i-au influențat hotărâtor pe reprezentanții stângii progresiste și pe
activiștii desemnați de obicei sub denumirea de ‖luptători pentru justiție socială‖.
Datorită ideologiei opresiunii și politicii identitare declarațiile și faptele persoanelor
publice sunt tratate diferit în funcție de rasa lor. Persoanele de rasă albă sunt atacate și silite să
demisioneze din funcție la cea mai mică greșeală, după cum am exemplificat cu incidentul de la
Yale, însă cei de alte rase pot face declarații oricât de jignitoare fără să sufere nici o consecință.
De pildă ziarul ‖The New York Times‖ a angajat-o pe Sarah Jeong, care a exprimat de mai multe
ori pe internet opinia că lumea ar fi mult mai bună dacă oamenii albi ar fi exterminați, a folosit
hastagul #CancelWhitePeople și a proferat diverse obscenități și insulte la adresa oamenilor albi.
Într-una dintre postările de pe Twiter jurnalista spunea de pildă ‖Oh ce plăcere bolnavă simt
atunci când sunt crudă cu bărbați albi vârstnici‖ (Oh man it's kind of sick how much joy I get out
10

A se vedea Erika Christakis, ‖My Halloween email led to a campus firestorm – and a troubling lesson about
self-censorship‖
în
The
Washington
Post,
28
October,
2016
consultat
la
https://www.washingtonpost.com/opinions/my-halloween-email-led-to-a-campus-firestorm--and-a-troubling-lessonabout-self-censorship/2016/10/28/70e55732-9b97-11e6-a0ed-ab0774c1eaa5_story.html?utm_term=.2ac527ae3dc6
în data de 2. 12. 2017
11
Caruso, Justin, Yale honors students who mobbed prof over costume controversy, în Campus reform, 30 Mai,
2017, consultat la https://www.campusreform.org/?ID=9238 în data de 09.10. 2018.
12
Vezi pentru o analiză detaliată a culturii victimizării Campbell, Bradley; Manning, James, The Rise of
Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces and the New Culture Wars, London: Palgrave Macmillan,
2018.
13
Yankah, Ekow N., ‖Can My Children Be Friends With White People?” în ‖The New York Times‖, 11
Noiembrie 2016, consultat la https://www.nytimes.com/2017/11/11/opinion/sunday/interracial-friendship-donaldtrump.html în data de 09.10.2018.
14
Mzwakali, Sobantu, ”Black people can't be racist” în Pambazuka News, 13 Oct, 2015, consultat la
https://www.pambazuka.org/governance/black-people-can%E2%80%99t-be-racist în data de 07.10.2018.
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of being cruel to old white men) 15. Sesizată redacția revistei a răspuns că a atenționat-o pe
jurnalistă să nu mai posteze astfel de mesaje și că de fapt acestea ar constitui o formă de satiră.
O altă sursă a ideologiei identitare poate fi găsită în cartea ‖Orientalism‖, a profesorului
de literatură de la Universitatea Columbia, Edward Said 16. Said susținea că percepția occidentală
despre culturile orientale este profund eronată și este plină de prejudecăți. Această concepție a
servit ca o ideologie care justifica opresiunea și colonialismul în numele superiorității și
influenței civilizatoare a vestului. Perspectiva lui Said a fost preluată de ideologii musulmani din
țările arabe și din Occident. Orice critică a unor aspecte negative din lumea islamică a fost
respinsă ca fiind cauzată de neînțelegerea diferențelor culturale. Said a acreditat ideea că un
occidental nu are nici capacitatea și nici dreptul de a analiza orice aspect ce nu ține de propria
cultură. Plecându-se de la această teză, criticile aduse încălcărilor flagrante ale drepturilor
omului au fost considerate nelegitime și etichetate sub numele de ‖islamofobie‖.
Pe aceeași linie de idei se considera că datorită rasismului inconștient și a prejudecăților
pe care cei de rasă albă nu le pot depăși, nici integrarea minorităților nu este posibilă ci este
preferabilă o democrație multiculturală în care comunitățile formate trebuie să își apere
interesele față de majoritatea dominantă. Impunerea acestei viziuni a fost posibilă, după cum
sublinia și Francis Fukuyama, datorită resentimentelor pe care le aveau minoritățile, atât ca
urmare a trecutului colonial cât și ca urmare a unor dezechilibre economice actuale, și a dorinței
de recuperare a demnității și recunoaștere a statutului egal cu majoritatea 17.
Kwame Anthony Appiah consideră că afirmarea noilor politici identitare și a conflictelor
dintre diferitele tipuri de comunități este un rezultat al eșecului globalizării și al unui
cosmopolitanism superficial care nu a reușit să aplaneze conflictele din noua lume fără granițe.
Membrii diverselor comunități etnice, religioase sau sexuale nu au acceptat valorile pe care
încerca să le impună elita conducătoare și au reacționat ostil sau chiar violent față de reformele
politice și față de un sistem al drepturilor omului individualist, în care nu era loc pentru valorile
comunitare18. Appiah susține că respingerea individualismului liberal și preferința pentru valorile
identitare și pentru o etică a identității își are rădăcina în psihologia individului a cărui imagine
de sine îl face să se identifice cu categoriile respective. Identitățile, spune Appiah, creează forme
de solidaritate: ‖dacă mă gândesc despre mine că sunt un X atunci, uneori, simplul fapt că
altcineva este tot un X, mă determină să fac ceva cu sau pentru ei; X putând fi ‖femeie‖, ‖negru‖
sau ‖american‖19.
O consecință a acestei viziuni conflictuale despre viața socială este negarea valorilor
democratice și liberale. Egalitatea politică, consideră adepții politicilor identitare și
multiculturalismului, este dezavantajoasă pentru diversele categorii care au fost discriminate
până acum. Acestea trebuie să beneficieze de avantaje și să își impună prin orice metode
propriile valori și interese. Politica identitară este, în ultimă instanță o întoarcere la tribalism. Ea
are succes, consideră psihologul Stevan E. Hobfoll, pentru că noi suntem programați genetic și
cultural să ne apărăm familia și ‖tribul‖, sacrificându-ne dacă este necesar pentru a le salva 20. În
monografia sa dedicată tribalismului Hobfoll analizează prin perspectiva psihologiei
evoluționiste procesul prin care tribalismul a devenit din nou o formă preferată de organizare
politică. El ajunge la concluzia că unul dintre factorii care au reînviat tribalismul a fost trauma
provocată de atacul terorist din 11 septembrie 2001 și conflictul intercultural care a urmat 21.
15

BBC News: Sarah Jeong: NY Times stands by ‖racist tweets‖ reporter, 2 aug 2018, consultat la
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45052534 în data de 7.10.2018.
16
Said, Edward, Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978.
17
Fukuyama, Francis, Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, London: Profile
Books, 2018, pp. 3-11.
18
Appiah, Kwame Anthony, The Ethics of Identity, Princeton: Princeton University Press, 2005, pp. 213-273.
19
Appiah, Kwame Anthony, op. cit. p. 24.
20
Hobfoll, Stevan E., Tribalism: The Evolutionary origins of Fear Politics, London: Paalgrave Macmillan, 2018,
p. 1.
21
Hobfoll, Stevan E. , op. cit., pp. 77-82.
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Această traumă a determinat pe de o parte, în rândul minorităților, respingerea valorilor
democratice și revenirea la valorile tradiționale iar pe de altă parte, în rândul occidentalilor, o
tendință de reînviere a naționalismului și o preferință pentru liderii autoritari, care prin politica
lor paternalistă și tendința de a domina, par a avea o mai mare șansă de a proteja cu succes
‖tribul‖ decât cei democratici. Alegerea lui Donald Trump și recentul succes al unor partide de
dreapta în Europa sunt explicate prin acest mecanism.
Tot trauma, care a provocat revenirea la tribalism, generează și narațiunile victimizării și
conflictului, care sunt văzute de autor ca fiind similare stresului posttraumatic pe care îl au cei
care au participat la lupte. Datorită stresului provocat de evenimentele politice contemporane
‖Evreii, armenii, rușii, palestinienii, afro-americanii, Statul Islamic, al-Queda și refugiații
cubanezi dezvoltă narațiuni care devin adevăruri puternice prin repovestirea constantă.‖22 Aceste
narațiuni împart lumea în tabere ale binelui și ale răului, în tribul nostru și adversarii săi,
zugrăvind-o doar în alb și negru. Diabolizarea adversarului este preferată adevărului iar mitul
înlocuiește faptele. Lumea contemporană a devenit o lume fragmentată în comunități concurente
și dușmane.
Adoptând o poziție asemănătoare, sociologul Zygmunt Bauman considera că reînvierea
tribalismului este rezultatul progresului social, tehnic și economic accelerat și a dezagregarii
structurilor tradiționale, care creează o frică de viitor în rândurile populației prin incertitudinile
ce le aduce cu el. Frica de viitor a fost agravată de criza economică din 2008 care a accentuat
climatul de neîncredere în politica actuală. Aceste fenomene au determinat apariția unui
sentiment al nostalgiei pentru ‖bunele zile din trecut‖ și o dorință de revenire la status quo-ul
anterior23. Din această cauză noii profeți politici doresc o reîntoarcere la o ordine politică din
trecut, care este reprezentată idilic, în culori optimiste. În loc de o utopie ei construiesc o
‖retrotopie‖. Această retrotopie poate fi, în cazul musulmanilor, o reîntoarcere la vremea
califatului iar în cazul altor comunități o reîntoarcere la vremea când puterile coloniale nu
dominau lumea, deci o anulare a puterii rasei albe.
Jonah Goldberg consideră că reînvierea tribalismului își are originile în contradicțiile
societății democratice contemporane. Pe de o parte ideologia liberală declară că toți cetățenii,
indiferent de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală sunt egali iar pe de altă parte, în încercarea de
a elimina inegalitățile și inechitățile moștenite din trecut, insistă ca aceste comunități să fie
tratate diferit, și să beneficieze de anumite avantaje. Acest tratament diferit și împărțirea
societății în grupuri îi face pe indivizii introduși într-o categorie să se identifice cu acestea și să
își construiască o identitate bazată pe apartenența la grup. Multiculturalismul și ideologiile
identităților politice conțin o mare cantitate de inconsistențe și contradicții dar acestea au putut să
se dezvolte doar datorită faptului că cultura noastră este obsedată în ultimele decenii de
problemele legate de rasă, gen și etnii. Goldberg este de părere că în momentul de față miracolul
cultural al civilizației occidentale și experimentul american sunt în pericol 24. Politica identitară
care crează diviziune și inegalități se bazează pe exploatarea sensibilităților cetățenilor decenți,
care nu se opun exceselor de teamă să nu fie etichetați drept rasiști.
Încercările de a elimina nedreptățile, reale sau închipuite, prin cenzurarea unor idei sau
prin împiedicarea adversarilor să se exprime nu poate avea decât consecințe negative pentru
democrație. După cum sublinia și John Stuart Mill, în al doilea capitol al cărții sale ‖Despre
libertate‖25, în nici o situație nu se justifică limitarea libertății de exprimare, pentru că dezbaterile
și conflictele de idei servesc la delimitarea adevărului. Este absurd să credem că cineva deține
monopolul adevărului. Dacă o idee este adevărată, spunea Mill, atunci prin cenzurarea ei privăm
rasa umană de cunoașterea acelui adevăr. Dacă ea este greșită, dezbatearea poate servi la o mai
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bună percepție a adevărului și la eliminarea îndoielilor. Faptul că o idee ofensează pe cineva sau
produce suferințe psihice nu este suficient pentru a o interzice pentru că progresul social nu se
poate înfăptui decât prin dezbateri și analize ale fiecărei idei, dezbateri ținute cu cordialitate.
Datorită faptului că esența democrației constă în egalitatea civică a cetățenilor și participanții la
dezbateri trebuie să își respecte adversarii și să accepte că aceștia pot avea opinii diferite.
Pe plan politic impunerea cenzurii și politicilor identitare poate avea un efect catastrofal.
Aceste măsuri, prin acumulare pot da naștere unei contrareacții care constă în apariția unor
grupări de extremă dreaptă și a unor confruntări violente.
Acceptarea cenzurii de către societate, sub pretextul eliminării unor idei nocive, poate
avea urmări la fel de nefaste. Sub o formă oficială cenzura a fost o promovată de statele
totalitare. În trecut impunerea cenzurii a fost necesară pentru centralizarea puterii în mâinile
elitei conducătoare. În momentul de față statele autoritare o folosesc pentru a elimina dizidenții
și pentru a ascunde încălcările drepturilor omului. Tentația de a suprima opiniile ofensatoare
poate da naștere unei obișnuințe de a elimina orice opinie care nu coincide cu cea a autorităților
și in consecință la o formă de control al gândurilor similară cu cea din societățile autoritare.
Efectul negativ al suprimării ideilor contrare politicilor identitare a putut fi contatat în
ultimii ani în cazul crizei refugiaților din Europa. După cum sublinia Douglas Murray 26,
politicile identitare, multiculturalismul și sentimentul de vină pe care îl aveau democrațiile
europene, și în primul rând Germania, a dus la imposibilitatea de a susține un dialog cu privire la
oportunitatea acceptării unui număr de milioane de așa-ziși refugiați pe teritoriul european.
Dreptul suveran al statelor europene de a decide în ce condiții ar putea accepta afluxul de
refugiați a fost contestat iar cei care ridicau întrebări cu privire la consecințele economice sau la
dificultatea integrării acestora au fost etichetați drept rasiști. Chiar dacă sondajele de opinie
dovedeau că majoritatea populației nu era de acord cu imigrația masivă, conducătorii Europei au
decis să ignore această opinie. Sutele de mii de persoane care se prezentau la granițele Europei
erau acceptate pe baza unor simple declarații fără ca ele să fie obligate, așa cum cerea legislația,
să dovedească faptul că proveneau dintr-o zonă de război sau că aveau suficiente motive pentru a
cere azil politic. Studiile ulterioare au arătat că majoritatea celor care au pretins că erau refugiați
din Siria provenea de fapt din alte zone și erau cel mult refugiați economici.
Lipsa dialogului a făcut imposibile evaluările științifice cu privire la posibilitatea
integrării unui număr atât de mare de persoane care nu cunoșteau nici limbi europene, nici o
meserie și erau de multe ori analfabeți. Această situație a dus uneori la soluții penibile cum era
cea a municipalității orașului suedez Gothenburg, care a decis să importe cămile și să inființeze
un parc de distractii bazat pe aceste animale, pentru că unii imigranți din Somalia și alte țări
africane, sosiți cu valul de refugiați, nu se pricepeau decât la îngrijirea cămilelor 27.
Consecința cea mai gravă a politicii de deschidere a granițelor pentru oricine dorea să
emigreze a fost Brexit-ul, desprinderea Marii Britanii de Uniunea Europeană, datorită temerilor
că sute de mii de refugiați vor pătrunde pe teritoriul acestei țări. Chiar dacă, deocamdată,
pericolul islamizării Europei, de care se temeau unii autori, nu este de actualitate, efectele
economice și sociale ale valului de imigranți pot să afecteze în mod negativ țările care i-au
acceptat pe aceștia.
În momentul de față este greu de prevăzut dacă politicile identitare vor supraviețui și
dacă, așa cum se tem mulți politologi, vor duce la subminarea democrației. Tendințele ultimilor
ani sunt îngrijorătoare. Tot mai multe țări par a renunța la mecanismele democratice iar
ideologiile extremiste, pe care mulți le considerau de domeniul trecutului, revin din nou în prim
planul istoriei. După cum remarca și Francis Fukuyama, lumea prezentă seamănă tot mai mult cu
cea din unele distopii clasice. Nu ne rămâne însă decât să sperăm, la fel ca și politologul
26
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american, că viitorul nu poate fi atât de sumbru pentru că ‖Partea frumoasă a ficțiunii distopice
constă în faptul că aproape niciodată nu se dovedește a fi adevărată‖ 28.
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