
 

 

 

 

 

 

 

Cuprins  
 

 

Abrevieri ....................................................................................................................................... xxv 

Introducere ........................................................................................................................................ 1 

Note – Introducere ...................................................................................................................... 6 

 

Capitolul 1 

Contracte sociale și trei probleme nerezolvate ale justiției ......................................................... 7 

i. Starea naturală ............................................................................................................................... 7 

ii. Trei probleme nerezolvate .......................................................................................................... 10 

iii. Rawls și problemele nerezolvate ............................................................................................... 15 

iv. Liber, egal și independent .......................................................................................................... 17 

v. Grotius, Hobbes, Locke, Hume, Kant ......................................................................................... 23 

vi. Trei forme ale contractarianismului contemporan ..................................................................... 36 

vii. Abordarea capabilităților .......................................................................................................... 45 

viii. Capabilități și contractarianism ............................................................................................... 53 

ix. În căutarea justiției globale ........................................................................................................ 59 

Note – Capitolul 1. Contracte sociale și trei probleme nerezolvate ale justiției ....................... 62 

 

Capitolul 2 

Dizabilități și contract social ........................................................................................................ 67 

i. Nevoile de îngrijire, probleme ale justiției .................................................................................. 67 

ii. Versiunile prudențială și morală ale contractului; public și privat ............................................. 71 

iii. Contractarianismul kantian al lui Rawls: bunuri primare, personitatea kantiană,  

egalitatea aproximativă, avantajul mutual ................................................................................. 74 

iv. Amânarea problemei dizabilității ............................................................................................... 74 

v. Personitatea kantiană și deficiența mentală ................................................................................ 86 

vi. Îngrijire și dizabilitate: Kittay și Sen ......................................................................................... 94 

vii. Reconstruirea contractarianismului?......................................................................................... 98 

Note – Capitolul 2. Dizabilități și contract social ................................................................... 104 

 

Capitolul 3 

Capabilități și dizabilități ........................................................................................................... 109 

i. Abordarea capabilităților: o concepție non-contractariană despre îngrijire ............................... 109 

ii. Bazele cooperării sociale .......................................................................................................... 110 

iii. Demnitate: aristotelică, nu kantiană ........................................................................................ 111 



xxii Frontierele justiției 

 
iv. Prioritatea binelui, rolul acordului ........................................................................................... 112 

v. De ce capabilități? ..................................................................................................................... 115 

vi. Îngrijirea și lista capabilităților ................................................................................................ 117 

vii. Capabilitate sau funcționare? .................................................................................................. 119 

viii. Acuzarea intuiționismului...................................................................................................... 120 

ix. Abordarea capabilităților și principiile justiției ale lui Rawls .................................................. 122 

x. Tipuri și niveluri ale demnității. Specia normă ......................................................................... 124 

xi. Politica publică: problema tutelei ............................................................................................ 134 

xii. Politica publică: educație și incluziune ................................................................................... 137 

xiii. Politica publică: munca de îngrijire ....................................................................................... 145 

xiv. Liberalism și capabilități umane ............................................................................................ 147 

Note – Capitolul 3. Capabilități și dizabilități ........................................................................ 153 

 

Capitolul 4 

Avantaj mutual și inegalitate globală 

Contractul social transnațional ................................................................................................. 157 

i. O lume a inegalităților ............................................................................................................... 157 

ii. O teorie a dreptății: introducerea contractului în două faze ...................................................... 161 

iii. Dreptul popoarelor: contractul în două faze reafirmat și modificat ......................................... 165 

iv. Justificare și implementare ...................................................................................................... 176 

v. Evaluarea contractului în două faze .......................................................................................... 181 

vi. Contractul global: Beitz și Pogge ............................................................................................ 182 

vii. Perspective ale contractarianismului internațional ................................................................. 185 

Note – Capitolul 4. Avantaj mutual și inegalitate globală ...................................................... 188 

 

Capitolul 5 

Capabilități peste granițe naționale .......................................................................................... 193 

i. Cooperarea socială: prioritatea îndreptățirilor ........................................................................... 193 

ii. De ce capabilități? .................................................................................................................... 198 

iii. Capabilități și drepturi ............................................................................................................. 200 

iv. Egalitate și adecvare ................................................................................................................ 205 

v. Pluralism și toleranță ................................................................................................................ 207 

vi. Un „consens” internațional? .................................................................................................... 209 

vii. Globalizarea abordării capabilităților: rolul instituțiilor ......................................................... 214 

viii. Globalizarea abordării capabilităților: ce instituții? ............................................................... 217 

ix. Zece principii pentru structura globală .................................................................................... 219 

Note – Capitolul 5. Capabilități peste granițe naționale ........................................................ 226 

 

Capitolul 6 

Dincolo de „compasiune și umanitate” 

Justiție pentru animalele non-umane ........................................................................................ 229 

i. „Ființe îndreptățite la existență demnă” ..................................................................................... 229 

ii. Concepțiile contractului social kantian: obligații indirecte, obligații de compasiune ............... 231 

iii. Utilitarianism și înflorirea animalului ..................................................................................... 237 



Dizabilitate, naționalitate, apartenență de specie xxiii 

 
iv. Tipuri de demnitate, tipuri de înflorire: extinderea abordării capabilităților ........................... 242 

v. Metodologie: teorie și imaginație ............................................................................................. 245 

vi. Specie și individ ....................................................................................................................... 248 

vii. Evaluarea capabilităților animale: fără cultul naturii .............................................................. 254 

viii. Pozitiv și negativ, capabilitate și funcționare ........................................................................ 258 

ix. Egalitate și adecvare ................................................................................................................ 263 

x. Moartea și răul .......................................................................................................................... 265 

xi. Un consens? ............................................................................................................................. 268 

xii. Spre principii politice de bază: lista capabilităților ................................................................. 270 

xiii. Ineliminabilitatea conflictului ................................................................................................ 276 

xiv. Spre o justiție globală cu adevărat ......................................................................................... 278 

Note – Capitolul 6. Dincolo de „compasiune și umanitate” ................................................... 280 

 

Capitolul 7 

Sentimentele morale și abordarea capabilităților .................................................................... 283 

Note – Capitolul 7. Dincolo de „compasiune și umanitate” ................................................... 288 

 

Bibliografie ................................................................................................................................... 289 

 

Index ............................................................................................................................................. 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


