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 Luni, 4 iulie 2011  ISLANDA  Prima Constitu&#355;ie participativ&#259; a lumii   Autor: Ellen Albertsdóttir  Dup&#259;
crahul financiar din 2008 &#351;i c&#259;derea guvernului sub presiunea popular&#259;, islandezii î&#351;i
continu&#259; revolu&#355;ia cet&#259;&#355;eneasc&#259;. Ast&#259;zi, to&#355;i utilizatorii Internet sunt
încuraja&#355;i s&#259; elaboreze noua Constitu&#355;ie.    În timpul crizei financiare, neîncrederea islandezilor
fa&#355;&#259; de lumea politic&#259; a crescut exponen&#355;ial. Cet&#259;&#355;enii se feresc tot atât de puterea
politic&#259; cât de b&#259;nci. Încrederea stagneaz&#259; în continuare la un nivel nemaiv&#259;zut de sc&#259;zut.
Anul trecut, doar 10,5% dintre islandezi declarau c&#259; aveau "o mare încredere" în Althing, Parlamentul islandez.
Mul&#355;i au impresia de a fi fost tr&#259;da&#355;i.  Iat&#259; de ce transparen&#355;a trebuie s&#259; fie la baza
noii constitu&#355;ii la care lucreaz&#259; în prezent &#355;ara. În fiecare s&#259;pt&#259;mân&#259;, începând cu
aprilie anul trecut, Adunarea Constituant&#259; a Althing-ului public&#259; schi&#355;ele proiectului pe site-ul
s&#259;u web. &#350;i toat&#259; lumea este invitat&#259; s&#259; fac&#259; schimb de idei pe site sau prin
intermediul re&#355;elelor sociale.  Adunarea Constituant&#259; este astfel prezent&#259; pe Facebook &#351;i 
Twitter, &#351;i posteaz&#259; în mod regulat clipuri video pe YouTube. De altfel, &#351;edin&#355;ele sale sunt
deschise publicului &#351;i retransmise în direct pe site-ul web &#351;i pe Facebook.  Principiul de externalizare
deschis&#259; sau crowdsourcing, care const&#259; în a încredin&#355;a o sarcin&#259; unui grup nedefinit de
persoane, în special pe Internet, are din ce în ce mai mult succes în ultima vreme. Dar aplicarea în astfel de scop este o
premier&#259;. Pe Facebook, ideea a generat un entuziasm interna&#355;ional.  Faptul de a tr&#259;i într-o
&#355;ar&#259; de doar 320 000 de suflete are totu&#351;i unele avantaje în ceea ce prive&#351;te flexibilitatea. Mai
mult de jum&#259;tate dintre locuitori are un cont pe Facebook &ndash; &#351;i cei care nu au cont au posibilitatea de
a participa la dezbatere pe site-ul web al Adun&#259;rii Constituante.   Un nou proiect pentru o nou&#259;
&#355;ar&#259; Riscul unui astfel de proiect de democra&#355;ie direct&#259; este de avea ca participan&#355;i
numai o elit&#259; de entuzia&#351;ti. Dar astfel func&#355;ioneaz&#259; &#351;i democra&#355;ia:
cet&#259;&#355;enii ocazionali nu au oricum nicio greutate.  Cel pu&#355;in majoritatea oamenilor are posibilitatea de
a participa la dezbatere: conform statisticilor OCDE, peste 80% din casele islandeze sunt echipate cu ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line &ndash; internet de mare vitez&#259;). În plus, proiectul de constitu&#355;ie va
trebui s&#259; fie aprobat prin referendum înainte de intra în vigoare.  Noua lege constitu&#355;ional&#259; are deci
mai multe &#351;anse s&#259; fie acceptat&#259; de cet&#259;&#355;eni decât actuala Constitu&#355;ie, care fusese
încropit&#259; în grab&#259;. Când islandezii &#351;i-au declarat independen&#355;a fa&#355;&#259; de Danemarca
în 1944, de fapt au p&#259;strat în cea mai mare parte constitu&#355;ia danez&#259;.  De data aceasta,
modific&#259;rile vor fi mai profunde. În noul proiect de constitu&#355;ie se reg&#259;sesc  directive puternice privind
protec&#355;ia naturii &#351;i a resurselor comune ale &#355;&#259;rii. De asemenea, proiectul se concentreaz&#259;
asupra drepturilor genera&#355;iilor viitoare, ceea ce este f&#259;r&#259; îndoial&#259; o premier&#259; într-o 
constitu&#355;ie.  Dar aceast&#259; tendin&#355;&#259; poate fi de asemenea interpretat&#259; ca o reac&#355;ie la
devastarea mediului natural islandez de fabricantul de aluminiu american Alcoa. În timpul construc&#355;iei imensului
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complex hidroenergetic din Kárahnjúkar în 2006, o arie larg&#259; de natur&#259; s&#259;lbatic&#259; a fost
distrus&#259; în nordul Vatnajökull. Înainte de lansarea proiectului, 50 000 de islandezi coborâser&#259; în strad&#259;
pentru a protesta.  De la acest episod, din p&#259;cate, popula&#355;ia islandez&#259; nu a dus lips&#259; de motive
de a manifesta. Dar putem vedea de asemenea criza financiar&#259; ca pe o oportunitate de a f&#259;uri un nou
început. Treptat, islandezii î&#351;i las&#259; e&#351;ecurile în urm&#259;. Iar ceea ce se întâmpl&#259; ast&#259;zi
pe Facebook nu este altceva decât un proiect pentru o &#355;ar&#259; nou&#259;. Pentru o nou&#259;
&#351;ans&#259;. 
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