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Mulþumiri speciale

Aceastã carte nu ar fi vãzut lumina tiparului fãrã susþinerea de care am
avut parte în momentele mai dificile din timpul desfãºurãrii cercetãrii ºi
fãrã dialogurile pline de idei, care m-au inspirat sã merg mai departe, cu
mulþi dintre colegii mei de la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice,
dar ºi cu persoane pasagere ce au reuºit sã-mi îmbogãþeascã perspectivele. 

Þin sã mulþumesc profesorului coordonator al lucrãrii de doctorat,
doamna Camelia Beciu, pentru tot efortul depus în decursul celor 3 ani
de cercetare, Dorinei Guþu, pentru cã a þinut loc ºi de sfãtuitor înþelept ºi
de bun prieten în toate circumstanþele, ºi prof. univ. Nicoleta Corbu, 
decan al facultãþii în perioada în care mi-am finalizat stagiul doctoral.
Mulþumiri speciale le transmit unor colegi care nu au ezitat sã mã spriji-
ne ºi sã mã îndrume, de câte ori am avut nevoie. Aceºtia sunt Florenþa
Toader, asistent universitar, Loredana Ivan, conf. univ., Paul Aparaschivei,
consultant politic, Mãlina Ciocea, conf. univ., Sofia Frunzã, Senior Con-
sultant PR ºi mulþi alþii. 

Nu în ultimul rând, mulþumesc familiei ºi prietenilor apropiaþi pen-
tru cã ºi-au fãcut timp de fiecare datã sã mã asculte, au crezut în mine
ºi în acest proiect de cercetare. 

Toate aprecierile mele ºi gândurile cele mai bune se îndreaptã cãtre
Mireia Fernandez, persoana cu care m-am consultat îndeaproape în tim-
pul stagiului la Internet Interdisciplinary Institute Barcelona ºi care a
avut un impact important asupra direcþiei de cercetare. Aceeaºi Mireia
m-a pus în legãturã cu o serie de cercetãtori, din domeniul miºcãrilor
sociale ºi pattern-urile de comunicare dezvoltate prin Internet, de care
mã leagã amintiri plãcute. 

Aceastã carte este destinatã tuturor celor care de-a lungul timpului
mi-au pus întrebãri, mi-au adus contraargumente ºi nu s-au mulþumit
niciodatã cu mai puþin.





Introducere

,,Spaþiile virtuale, aºadar, nu sunt doar o expresie a identitãþii ºi a culturii unor 
oameni ºi nici un simplu mediu propice pentru naþionaliºti ºi activitãþile lor, dar, 

mai degrabã, acestea funcþioneazã ca o sferã publicã în care identitatea, comunitatea ºi 
sentimentul de cetãþenie sunt construite colectiv prin procesul de contestare ºi dezbatere.”

(Bernal, 2005)

În aceastã lucrare, analizez sfera publicã, fenomenul activismului civic
online ºi contribuþia reþelelor sociale la construcþia unui cadru deliberativ.
Principala întrebare este în ce mãsurã se poate forma un spaþiu public în
mediul virtual ºi care sunt condiþiile sale de producere. Am situat aceastã
problemã într-o discuþie mai amplã despre procesul de deliberare online
ºi identitãþile discursive construite de cãtre participanþii la dezbateri.

Existã o întreagã literaturã despre formarea unor arene virtuale de
comunicare ºi interacþiune ºi constituirea opiniei publice (Bernal, 2005;
Dahlgren, 2005; Milioni, 2009; Papacharissi, 2009; Riegert & Ramsay,
2013; Yang, 2003). Dacã am accepta argumentele care susþin existenþa
unei sfere publice online, atunci ar trebui extinse definiþiile spaþiului pu-
blic, astfel încât sã înglobeze ºi o dimensiune virtualã. În cadrul lucrãrii,
voi aprofunda principalele paradigme legate de înþelegerea fenomenu-
lui miºcãrilor sociale; evidenþiez specificitatea noilor miºcãri sociale în
mediul virtual, formele de activism online ºi propun o analizã compara-
tivã a miºcãrilor sociale din ultimii ani ºi a practicilor lor comunicaþionale
în raport cu formele de protest Piaþa Universitãþii (ianuarie-februarie
2012) ºi Roºia Montanã (septembrie-octombrie 2013). 

Cercetarea empiricã include analiza predominant calitativã a paginilor
de Facebook numite Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in UNESCO World
Heritage pentru a releva construcþia identitãþilor virtuale deþinute de par-
ticipanþii la dialog (cine sunt protestatarii, cum sunt construiþi activiºtii
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ºi care este imaginea despre politicieni, media ºi corporaþii, în cele douã
cazuri analizate). Totodatã, sunt investigate raporturile pe care aceste
pagini le construiesc ºi le întreþin cu media tradiþionale. Urmãrim în ce
mãsurã reþeaua socialã online influenþeazã agenda mediaticã. Va fi obser-
vatã, interactivitatea paginii, mai exact legãturile formate între utilizatori
ºi conexiunile cãtre alte reþele sociale, bloguri ºi site-uri (reþeaua de
resurse online care este creatã). 

Pentru a atinge aceste obiective, a fost folositã metoda analizei de dis-
pozitiv (Beciu, 2011; Caborn, 2007; Jäger & Maier; Nel, 1999). Aceasta per-
mite cercetãtorului sã investigheze nu numai textul încãrcat online de cãtre
utilizatori, ci ºi resursele comunicaþionale, materiale, tehnologice, logis-
tice ºi simbolice. Aplicând analiza de dispozitiv, poate fi observat felul în
care toate aceste resurse sunt utilizate strategic astfel încât sã creeze un
spaþiu de interacþiune între participanþi. În mod complementar, este apli-
catã pe acelaºi corpus ºi analiza de discurs. Astfel, observãm interacþiunile
online, o abordare de tipul noi versus ei ºi reþeaua de activiºti formatã. 

Cele douã forme de protest investigate au scopuri diferite. Roºia Mon-
tanã s-a dezvoltat precum o miºcare de tip ecologist ºi urmãreºte sã rezolve
o problemã de mediu prin conºtientizare întregii societãþi româneºti
asupra gravitãþii ºi consecinþelor exploatãrii aurului folosind ceanuri. Dacã
Roºia Montanã ºi toate acþiunile activiºtilor implicaþi au ca obiectiv clar de-
limitat întreruperea definitivã a proiectului companiei canadiene Gabriel
Resources Ltd. pe teritoriul României ºi dezvoltarea comunitãþii locale din
acea zonã prin activitãþi economice de alt tip, ce nu presupun extragerea
resurselor subsolului, protestele din Piaþa Universitãþii deþin un caracter
atipic. Agenda protestatarilor este mai degrabã fragmentarã, nu existã un
scop bine delimitat, ci fiecare participant vine cu propria propunere 
(Stoica & Mihãilescu, 2012). Vor sã schimbe tot astfel încât problemele
lor sã fie rezolvate definitiv: modul în care cetãþenii protesteazã, clasa
politicã ºi înþelegerea proceselor democratice, maniera de discuþie privind
cele mai importante subiecte ale momentului, participarea cetãþenilor în
politicã (doresc o formã mai directã de democraþie) º.a.m.d. Ca fenomen
social, Piaþa Universitãþii a fost o urmare a acumulãrii nemulþumirii 
populaþiei în legãturã cu situaþia economicã ºi politicã a României. 

Cele douã forme de protest investigate au obiective diferite ºi, prin
urmare, trãsãturile lor specifice variazã (nu sunt aceleaºi în ambele ca-
zuri). Sunt manifestãri distinctive ºi trebuie tratate în aceastã manierã.

Atât manifestãrile împotriva începerii exploatãrii miniere de la Roºia
Montanã, cât ºi cele ce au avut loc în Piaþa Universitãþii au fost mult im-
pregnate de utilizarea noilor media, prin Facebook, Twitter, Google+,

Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ

12



YouTube, blog-uri, newsletters, aplicaþii care odatã descãrcate pe telefonul
mobil oferã informaþii utilizatorilor despre cum, când ºi unde se pot im-
plica în proteste etc. (Mercea, 2012; Stoica & Mihãilescu, 2012). Ambele
platforme de comunicare online au permis organizarea în structuri flexi-
bile, nonierarhice ºi fãrã o coordonare centralizatã a acþiunilor. Acesta este
contextul socio-tehnologic în care ar trebui înþelese fenomenele sociale
investigate, însã a existat ºi unul socio-politic. Din decembrie 2010 ºi pânã
în prezent în Peninsula Arabicã ºi nordul Africii au izbucnit o serie de
proteste investigate sub sintagma de primavara arabã. Protestatarii au uti-
lizat tehnici nonviolente, inspirate din ideile lui Mahatma Gandhi, pen-
tru a contesta regimul politic ºi mass-media tradiþionale care îi sprijineau
pe politicieni (Ghonim, 2012). S-au folosit de campanii susþinute al cãror
repertoriu includea greve, demonstraþii, marºuri ºi mitinguri. În acest con-
text, noile media au fost utilizate pentru organizare, mobilizare, trans-
miterea informaþiilor în timp real cãtre un public vast ºi pentru a creºte
gradul de conºtientizare al populaþiei privind cenzura asupra Internetu-
lui ºi formele de represiune folosite de cãtre conducãtori (Ghonim, 2012;
Markham, 2014; Sakr, 2013; Wolfsfeld, Segev & Sheafer, 2013). 

Specificul protestelor din Piaþa Universitãþii ºi al celor împotriva proiec-
tului minier de la Roºia Montanã ar trebui raportat la acest cadru. Pe de
o parte existã un context socio-tehnologic (apar practici de comunicare
noi ºi scade publicul mass-mediei tradiþionale), iar pe de altã parte unul
socio-politic. Actorii politici au tot mai puþinã legitimitate, scade numãrul
cetãþenilor care se prezintã la vot sau se intereseazã de probleme de naturã
politicã, instituþiile statului se confruntã cu o scãdere a credibilitãþii, nivel
de trai este scãzut, iar societatea se confruntã cu probleme precum
corupþia (Bennett, 2005; Castells, 2010; Ghonim, 2012; Lagos, Coopman
& Tomhave, 2014; Yang, 2008; 2009; 2013). În aceste condiþii, apar par-
ticularitãþi emergente ale formelor de protest investigate, cum ar fi: 

• un mod descentralizat de organizare ºi coordonare al acþiunilor;
• lipsa oricãrei forme de leadership ºi din aceastã cauzã nici o acþi-

une nu poate fi atribuitã celorlalþi membri ºi nici nu existã nici
un statut formal de membru – acesta este oferit oricui îl doreºte
ºi susþine acþiunile întreprinse de ceilalþi;

• idei, norme ºi valori extrem de flexibile sau ceea ce Donatella della
Porta ºi Sidney Tarrow numeau neînþelegeri provocate intenþionat sau
slãbirea cadrajelor de tip ideologic având scopul de a încuraja partici-
parea unor cetãþeni din medii sociale foarte variate ºi având viziuni
ºi soluþii diferite (Bennett, 2005; della Porta & Tarrow, 2005);

• protestatarii nu împãrtãºesc o singurã agendã de acþiuni ºi o di-
recþie comunã (în special în cazul Pieþii Universitãþii);

Introducere

13



• este promovatã o lipsã de concordanþã – idei politice de stânga ºi
de dreapta incluse în acelaºi timp în mesajele protestatarilor – ce
ar putea fi explicatã prin aceeaºi strategie denumitã neînþelegeri
provocate intenþionat menþionatã de cãtre Donatella della Porta ºi
Sidney Tarrow;

• individul este plasat în centrul multiplelor reþele interumane
funcþionale online ºi offline, iar în acest mod funcþiile structurilor
organizaþiei sunt înlocuite de cãtre o reþea densã de relaþii inter-
personale (Bennett, 2005);

• acþiuni ºi mesaje creative ca parte a repertoriului, cu rolul de a dis-
tra audienþa;

• toate acþiunile întreprinse de cãtre protestatari susþin un stil de
viaþã alternativ, potrivit altor reguli decât cele cu tradiþie în socie-
tate (pratic normele sociale devin destul de flexibile). 

Toate aceste caracteristici inedite de manifestare conduc spre premisa
cã protestele din Piaþa Universitãþii în perioada ianuarie-februarie 2012 ºi
cele împotriva proiectului de la Roºia Montanã din septembrie ºi oc-
tombrie 2013 ar trebui înþelese într-un nou context comunicaþional.

Rezultatele studiului relevã faptul cã pot fi observate mai degrabã
spaþii non-deliberative, fenomenul activismului civic online ia amploare,
iar mediul virtual este folosit în mod eficient de cãtre activiºti. Folosirea
Internetului faciliteazã construcþia unui spaþiu comunicaþional alterna-
tiv cu identitãþi discursive specifice ºi un discurs critic, antisistem, din mo-
tiv ce permite o varietate de agende ºi forme de dezbatere. Se formeazã
o diversitate de arene discursive unde este invocat un alt interes public. 

Structurã

Problematica acestei lucrãri este tratatã în ºapte capitole. Primele trei
sunt teoretice, al patrulea dezvoltã cadrul metodologic, penultimele
douã reprezintã studiul empiric, iar ultimul capitol concluziile finale.
Fiecare capitol începe cu o introducere care reia problematicã lucrãrii
ºi anunþã întrebãrile de cercetare. 

Primul capitol prezintã principalele dezbateri teoretice din jurul con-
ceptului de spaþiu public ºi direcþii critic-reflexive. Discutãm ºi teorii ºi
cercetãrii empirice despre sfera publicã alternativã ºi formarea contra-
public-urilor. Nu în ultimul rând, ne referim la fenomenul activismului
media. În acest capitol, argumentãm cã am putea discuta despre formarea

Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ
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unei sfere publice virtuale dacã renunþãm la o perspectivã strict haber-
masianã asupra conceptului. Prin spaþiu public înþelegem un mod de co-
municare ce permite o diversitate de puncte de vedere despre problemele
de interes comun ºi existenþa unor mecanisme de mediere între diferite
poziþii adoptate de cetãþeni.

În al doilea capitol, definim mai întâi conceptul de miºcare socialã
dintr-o perspectivã interdisciplinarã. Ulterior, ne referim la concepte ºi
teorii despre activismul civic online, prezentãm repertoriul acþiunilor de
protest din mediul digital ºi o clasificare a acestora ºi aducem în discuþie
modele de miºcãri sociale ºi practicile lor comunicaþionale. Capitolul se
va încheia cu rezultatul unor studii actuale despre activismul civic online,
din domeniul ºtiinþelor comunicãrii, antropologiei ºi sociologiei.

În al treilea capitol, tratãm conceptul de reþea socialã online, crearea
identitãþilor virtuale ºi discutãm contribuþia reþelei sociale Facebook la
construcþia unui cadru deliberativ. Prezentãm spaþii unde poate fi ob-
servatã deliberarea ºi limitele acestui proces. Argumentãm cã nu putem
discuta despre o stare de omogenitate a cadrului comunicaþional gene-
rat prin folosirea reþelei sociale online Facebook. Cu toate acestea, pot
fi observate o diversitate de spaþii care întrunesc într-o mai micã au mai
mare mãsurã condiþiile democraþiei deliberative.

Al patrulea capitol reprezintã cadrul metodologic al lucrãrii. Discutãm
despre metodele de cercetare folosite (analizã de dispozitiv ºi analizã de
discurs), construcþia ariei empirice, instrumentul de cercetare ºi limitele
designului metodologic. Instrumentul de cercetare propus se distinge prin
faptul cã ia în considerare atât capitalul vizual al paginilor de Facebook
(secþiunile paginii, imagini iconice, fotografii simbolice, poze de profil,
copertã), cât ºi cel verbal generat de discursul protestatarilor. Totodatã,
putem observa identitãþilor comunicaþionale construite prin intermediul
paginilor de Facebook. Considerãm cã aceste construcþii identitare influ-
enþeazã modurile de interacþiune ºi practicile de dezbatere online. 

Urmãtoarele douã capitole formeazã studiul de caz. Discutãm despre
identitãþile virtuale ale utilizatorilor ºi spaþiul deliberativ construit prin
intermediul paginilor de Facebook Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in
UNESCO World Heritage. Totodatã, sunt investigate ºi imaginile despre
clasa politicã, media ºi reprezentanþii corporaþiei Gabriel Resources (cazul
Roºia Montanã). Rezultatele susþin faptul cã, în timp ce dispozitivul Pieþei
Universitãþii este unul deschis, permisiv, iar utilizatorii comunicã de pe
poziþii egale ºi pot influenþa agenda de dezbateri, în cazul paginii Roºia
Montanã in UNESCO World Heritage se observã un dispozitiv format în
timp. Aceastã paginã reprezintã o sintezã a evoluþiei problemei Roºia
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Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ

Montanã ºi a importanþei ei în societatea româneascã. Agenda de dez-
bateri este deja trasatã, iar utilizatorii sunt mobilizaþi ºi antrenaþi ca ac-
tori activi ºi membrii ai unei reþele internaþionale mai vaste. 

Ultimul capitol dezvoltã concluziile studiului de faþã. Chiar dacã dez-
baterea pe Facebook este un fenomen actual, promovat intens de cãtre
activiºtii civici, paginile investigate au mai degrabã un caracter nonde-
liberativ. Discursul este fragmentat într-o multitudine de probleme 
mici interconectate, iar accentul este pus pe mobilizare ºi informare ºi
nu pe deliberare, opiniile nefiind în toate cazurile argumentate. În cele
din urmã, discutãm despre contribuþiile teoretice ºi empirice ale cerce-
tãrii, limite ºi direcþii viitoare de investigare. 



PARTEA ÎNTÂI

Facebook: 
câmp de luptã pentru activiºti





I. Sfera publicã ºi contrapublicuri în
mediul virtual 

1.1. Spaþiul public 

În aceastã secþiune discut cele mai importante perspective teoretice
referitoare la sfera publicã ºi prezint relevanþa acestui concept în relaþie cu
activismul civic online. Nu-mi propun o analizã exhaustivã, ci voi sublinia
conceptele care îmi vor folosi ulterior pentru a înþelege noile miºcãri
sociale ºi rolul lor într-un spaþiu public virtual. 

Spaþiul public ºi influenþele noilor media asupra societãþii au avut ºi
continuã sã deþinã un loc însemnat pe agenda cercetãtorilor din dome-
niul ºtiinþelor sociale ºi reprezintã importante teme de dezbatere pentru
intelectuali. Preocupãrile s-au axat, în principal, pe mãsura în care con-
ceptul de spaþiu public este unul operaþional în societatea postindustrialã
de azi, unde funcþiile antrenate de sistemul media – pentru a stabili un
cadru de dezbatere transparent ºi a permite accesul liber ºi egal al cetãþe-
nilor – sunt atrofiate prin consumerism ºi tendinþa accentuatã spre diver-
tisment. În acelaºi timp, cercetarile academice dezbat modurile prin care
acest concept ar putea contribui la un proiect democratic, având promi-
siunea de a remedia insuficienþele sistemelor de guvernãmânt (Dahlgren,
2001; 2005; 2009). Conform unui astfel de proiect, punctele de vedere ale
cetãþenilor ar putea fi mai bine reprezentate, iar forma de guvernãmânt
ar oferi o deschidere mai mare, o diversitate culturalã accentuatã ºi o struc-
turã mai fluidã, ceea ce ar fi în beneficiul democraþiei (Dahlgren, 2005).
În acest context, se pune întrebarea: care ar fi influenþa noilor media
asupra sistemului democratic actual, avantajele ºi dezavantajele la nivel
macrosocial? (Dimaggio, Hargittai, Neuman & Robinson, 2001).
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Ascensiunea noilor media ºi, în special, a reþelelor sociale ca resurse co-
municaþionale importante genereazã noi practici de comunicare ºi de in-
teracþiune ºi alt mod de vizibilitate a temelor de discuþie. Prin lucrarea de
faþã este investigat impactul noilor media asupra spaþiului public: cum
anume influenþeazã noile media condiþiile de producere a spaþiului public
ºi formele de manifestare alternative; cum se institue publicurile subalterne,
mai exact cele care contracareazã, vin sã conteste discursurile dominante ºi
poziþia ocupatã în cadrul societãþii de cãtre actorii sociali cu acces la resurse.
Discursurile dominante reproduc o anumitã viziune despre lume creatã ºi
transmisã mai departe cetãþenilor de actorii sociali ce deþin puterea. În acest
mod, ei îºi legitimeazã statutul ºi propun o anumitã abordare a lucrurilor,
consideratã a fi în interesul întregului public. Aceste discursuri garanteazã
perpetuarea formelor de putere deja instituite în societate ºi asigurã o pozi-
þie de putere pentru anumite categorii sociale (Bernal, 2005; Russell, 2005;
van Dijk, 1996). Totuºi, ca sã putem discuta despre spaþiul public, este nece-
sar sã fie asiguratã condiþia accesului egal, transparenþã în procesul de lu-
are al deciziilor la nivel oficial ºi lipsa constrângerilor privind participarea
la formarea acestui cadru de dialog. Într-o democraþie, un grup minoritar
de indivizi ar trebui sã poatã lansa în dezbatere publicã o problemã speci-
ficã lui. Altfel, acest grup ar fi discriminat, poate ar suferi chiar o enclavizare.
Însã, ca sã pot discuta despre publicurile de tip enclavã, ar trebui sã fi clari-
ficat mai înainte de toate ce este spaþiul public. 

Într-o primã etapã, mã voi referi la lucrãrile lui Jürgen Habermas ºi
Hannah Arendt, autori fondatori pentru înþelegerea noþiunii de spaþiu
public. Pe aceastã bazã aprofundez problematica accesului la spaþiul pu-
blic (Habermas, 1991; 1992) ºi conceptul de spaþialitate (Arendt, 1958). 

Ulterior, voi aduce în discuþie cele mai importante poziþii critice din
jurul conceptului ºi relevanþa lor pentru lucrarea de cercetare de faþã.
Existã totodatã un anumit context tehnologic ºi comunicaþional care nu
ar trebui neglijat într-o cercetare despre sfera publicã virtualã. Ascensi-
unea noilor media ºi în special a reþelelor sociale a reanimat dezbaterile
legate de posibilele contribuþii ºi implicaþii sociale ale utilizãrii unor noi
mijloace de comunicare. 

1.1.1. Spaþiul public burghez

Spaþiul public este un concept controversat, în special prin modelul
normativ al lui Habermas criticat pentru faptul cã ar fi dificil de aplicat
în societatea postindustrialã de azi, care a suferit multiple transformãri
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(la nivelul sistemului politic, mediatic, social, economic etc.). Alte probleme
ridicate în jurul conceptului de spaþiu public sunt urmãtoarele: 

• dacã media mai pot sã-ºi pãstreze aceleaºi funcþii de vreme ce sfera
politicului ºi cea a economicului se întrepãtrund în multiple moduri;

• mãsura în care noile media asigurã o formã de mediere între
opiniile diferitor publicuri, astfel încât sã se ajungã la formularea
ºi asumarea unor probleme publice;

• contribuþia noilor mijloace de comunicare la democratizarea so-
cietãþii sau, dimpotrivã, la tribalizarea ei (Maffesoli, 1996; McLuhan,
1997). Prin tribalizare, Maffesoli se referã la procesul de fragmen-
tare ºi izolare pe care l-ar suferi individul în postmodernitate. 

Pentru cã se confruntã cu o nevoie accentuatã de a forma conexiuni
de ordin emoþional cu alþi actori sociali, acesta îºi doreºte sã devinã 
membru unor comunitãþi diverse ºi este cumva depersonalizat, intere-
sele lui particulare scãzând ca importanþã în comparaþie cu aspiraþiile
grupului. Individul renunþã la valorile lui pentru cã nevoia lui de aparte-
nenþã este resimþitã foarte puternic în comparaþie cu propriile aspiraþii.
Din aceastã perspectivã, spaþiul public ar evolua înglobând influenþe
provenite din procesul de tribalizare. Ca urmare, când sunt gestionate
probleme de interes comun, rolul raþiunii este diminuat ºi devin mai im-
portante sentimentele. 

Înainte de toate, ar trebui specificat faptul cã spaþiul public nu tre-
buie confundat cu un cadru comunitar de acþiune. Prin acest concept fun-
damental pentru ºtiinþele sociale, voi înþelege spaþiul comun în care se
întâlnesc actorii sociali având aceleaºi valori ºi simboluri identitare pen-
tru a se mobiliza ºi a întreprinde împreunã anumite acþiuni (Beciu, 2011;
Wolton, 1998). În schimb, în spaþiul public coexistã cetãþeni cu identitãþi
ºi interese diversificate (Habermas, 1992; Robbins, 1993). 

Direcþiile de cercetare care acordã un interes deosebit mediatizãrii
evenimentelor la distanþã susþin ideea cã publicul comunitar este format
din spectatori sau utilizatori ce reacþioneazã la informaþiile legate de co-
munitatea de apartenenþã (din zona lor de proximitate) ºi îi afecteazã
în mod direct, în timp ce publicul cosmopolitan rezoneazã cu eveni-
mente aflate în zone îndepãrtate ºi nu depind neapãrat de grupul de
provenienþã (Chouliaraki, 2008a; 2008b). Publicul cosmopolitan mobi-
lizeazã principii ºi argumente cu valoare universalã ºi resimte suferinþa
celorlalþi, chiar dacã aceºtia se aflã la o anumitã distanþã spaþialã ºi nu
aparþin aceleiaºi comunitãþi (Chouliaraki, 2008a; 2008b). O posibilã
problemã care rezultã din înþelegerea conceptelor de spaþiu comun ºi
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spaþiu public ar fi natura ansamblului format din resursele cu valoare
comunicaþionalã disponibile pe reþeaua socialã online Facebook. Îmi pro-
pun sã urmãresc, prin investigarea modului de interacþiune din mediul
virtual, temele ºi argumentele introduse în dezbatere, dacã utilizatorii
deþin identitãþi ºi interese diversificate sau este vorba mai degrabã 
despre un spaþiu de omogenizare.

Diversitatea publicurilor ºi a intereselor lor este o problemã centralã
pentru înþelegerea conceptului de spaþiu public. În viziunea lui Jürgen
Habermas (1991; 1992), acest concept este descris ca fiind un mod de co-
municare ºi de interacþiune prin intermediul cãreia se cautã acordul ºi
înþelegerea, fãcându-se apel la argumente de tip raþional. În plus, este im-
portant sã rezulte o formã de mediere ºi sã genereze formularea unei pro-
bleme relevante pentru întreaga societate. Deoarece viaþa socialã a devenit
din ce în ce mai complexã, publicurile trebuie sã coexiste, iar rolul spaþiu-
lui public este de a oferi acestora un cadru propice dezbaterii. Potrivit lui
Habermas, spaþiul public ar trebui sã medieze între diferite sfere de ac-
tivitate: politicã, privatã, administrativã sau ce aparþine societãþii civile
(Habermas 1998; 2006). În contextul lucrãrii de faþã, conceptul de me-
diere este esenþial pentru înþelegerea spaþiului public oficial, dar ºi a for-
mãrii unui spaþiu alternativ. Se pune problema dacã sfera publicã
alternativã permite medierea între diverse publicuri, dar ºi între variate
domenii de activitate. Cu alte cuvinte, îmi propun prin acest demers de
cercetare sã observ în ce mãsurã poate fi considerat cadrul de comuni-
care ºi interacþiune de pe reþeaua socialã online Facebook o contrasferã pu-
blicã ºi cum devine aceasta funcþionalã. 

Cele mai multe poziþii teoretice legate de conceptul de spaþiu public
se referã la lucrarea lui Habermas Sfera publicã ºi transformarea ei struc-
turalã, publicatã prima datã în 1962 ºi tradusã în englezã abia în 1989.
Habermas explicã spaþiul public de sorginte burghezã care apare în
Franþa, Marea Britanie ºi Germania ºi antreneazã schimbãri sociale ºi
politice importante. Probleme relevante pentru comunitate erau aduse
în discuþie de cãtre o elitã culturalã reprezentând un numãr restrâns de
cetãþeni, însã totul era dezbãtut într-o manierã criticã (argumentele rele-
vante erau cele de ordin raþional). În epoca modernã, circulau nu-
meroase publicaþii, surse de informare pentru membrii comunitãþii, dar
dialogurile la care luau parte erau private. Conþinutul conversaþiilor în-
cepe sã aibã un caracter tot mai public, pentru cã era în interesul unui
numãr considerabil de persoane (Habermas, 1991). În acest mod, se
formeazã publicul presei scrise. 

Puterea ºi influenþa acestui nou public provine din dezbaterile ºi
ideile care circulã ºi se fac auzite mai departe. Participanþii sunt indivizi
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cu un anumit prestigiu în grupul lor social. Ceea ce era discutat în sfera
publicã poate fi difuzat ºi preluat mai departe de cãtre redactorii de la
diverse publicaþii. Presa reprezenta o sursã de informare ce alimenta dez-
baterile, însã, rolul ei nu se opreºte aici. Jurnaliºtii preiau ideile prezente
în spaþiul public (Habermas, 1991; Habermas, 1992; Calhoun, 1992;
Dahlgren, 2005). Astfel, ceea ce se discutã despre problemele de interes
comun va avea o influenþã ulterioarã, prin intermediul ziarelor, asupra
cititorilor care, la rândul lor, vor purta alte dialoguri în cadrul familiei
sau al grupului de prieteni. Informaþia circulã pe orizontalã ºi pe verti-
calã în societate, creând o presiune de ordin social. Transparenþa infor-
maþiilor ºi accesul liber al tuturor membrilor societãþii sunt condiþii
esenþiale pentru formarea spaþiului public. Dacã aceste condiþii nu sunt
respectate, discutãm despre grupuri de putere cu o influenþã prea mare
într-o colectivitate, iar, pe de cealaltã parte, vor rãmâne în afara arenei
publice de dezbatere ceilalþi cetãþeni, cei discriminaþi. Sfera publicã nu
ar trebui sã fie acaparatã de nici un grup social. Într-o democraþie, este
necesar ca toþi membrii societãþii sã aibã acces la discuþiile legate de
problemele de interes comun. Pentru a înþelege mai bine acest fapt, este
necesar sã explic modul de formare al spaþiului public. 

Sfera publicã se dezvoltã între sfera privatã ºi cea a autoritãþii publice.
În timp ce ultima desemneazã statul ºi clasa conducãtoare, sfera privatã
cuprinde societatea civilã în care este inclus domeniul schimbului de mãr-
furi ºi piaþa muncii. Prin spaþiul public, punctele de vedere ºi viziunile
cetãþenilor sunt aduse la cunoºtinþa reprezentanþilor puterii. Acest spaþiu
este conceput ca fiind unul distinct de stat, deoarece aici este produs ºi pus
în circulaþie un discurs care poate deveni critic la adresa guvernanþilor
(Dahlgren, 2009; Habermas, 1991; Nash, 2010). Cu alte cuvinte, în sfera
publicã actorii sociali discutã temele care îi preocupã ºi pot ajunge sã aibã
idei ºi soluþii diferite de cele oferite ºi împãrtãºite de clasa conducãtoare.
În acest context, m-aº putea referi la funcþia criticã a opiniei publice. Ast-
fel, spaþiul public legitimeazã actorii politici sau, din contra, le atribuie o
lipsã de legitimitate. Problema se complicã în momentul în care intro-
ducem în discuþie grupurile marginalizate, periferice, având identitãþi ºi in-
terese diferite. În acest caz, nu mai este vorba despre o singurã sferã publicã. 

Problema care se studiazã la ora actualã în literatura de specialitate este
dacã spaþiul public trebuie tratat ca o singurã entitate (Habermas, 1991)
sau este alcãtuit mai degrabã dintr-o diversitate de publicuri (Dayan, 2005;
Dahlgren, 2001; 2005; Eley, 1992; Fraser, 1990; 2014; Garnham, 1992;
Habermas, 1992; 2009). Însuºi Habermas a admis în introducerea scrisã
în 1989, cu ocazia republicãrii lucrãrii sale principale, o sferã publicã se-
cundarã, pe care a numit-o plebee. Filosoful german considerã cã aceasta
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poate fi atât o variantã a sferei publice burgheze, cât ºi un tip alternativ,
deoarece sunt prezente ºi elemente divergente, care fac notã discordan-
tã faþã de discursul burghezimii (Habermas, 1991; Fraser, 1990). În acest
context, Habermas ia în calcul existenþa unei pluralitãþi de sfere, în detri-
mentul unui singur spaþiu de dialog, care ar contraveni menþinerii 
status-quó-ului deja instituit (un anumit statut deþinut într-un context de
putere). Poate exista, aºadar, ºi un discurs alternativ sau care s-ar opune
celui oficial reprezentat prin ideile împãrtãºite ºi rãspândite de un numãr
restrâns de cetãþeni cu acces la resurse materiale, comunicaþionale ºi
simbolice. Ideea unei pluralitãþi de sfere în contextul investigãrii construc-
þiei unui spaþiu public în online permite reconsiderarea posibilitãþii for-
mãrii unei arene antihegemonice de dialog între diverse publicuri. 

O altã idee importantã, pluralitatea publicurilor este afirmatã ºi în lu-
crarea Between Facts and Norms (Habermas, 1998), din a doua perioadã a
scrierilor lui Habermas, în care autorul aduce în discuþie creºterea gradu-
lui de complexitate de la toate nivelurile vieþii unui sistem democratic. Este
respinsã concepþia legatã de existenþa unui singur public omogen, reafir-
mându-se de fapt coexistenþa mai multor publicuri cu interese specifice.
În acelaºi timp, sfera politicã ºi cea economicã au parcurs multiple trans-
formãri, ceea ce a avut o influenþã ulterioarã ºi asupra sferei publice. Nu
mai discutãm de condiþiile în care membrii burghezimii se documentau
din ziare ºi cãrþi ºi dezbãteau în cafenele cele mai importante aspecte ale
momentului. Teoria iniþialã a capturat un anumit punct din trecut care
nu mai este acum actual. Habermas afirmã cã s-a creat o distanþã tot mai
mare între acest model normativ ºi abordãrile empirice asupra fenomenu-
lui politic. Pe de altã parte, paradigma deliberativã – în care actorii sociali
cu scopuri, preocupãri ºi resurse diferite ajung sã fie de acord în privinþa
unor reguli de discuþie ºi interacþiune – pune accentul mai mult pe funcþia
epistemicã a discursului ºi pe negociere, în detrimentul alegerii raþionale
ºi a ethosului politic (Beciu, 2011; Habermas, 2000). Potrivit acestei teorii,
se presupune cã existã condiþii care sã asigure transparenþã, oportunitãþi
egale de participare ºi prezumþia cã rezultatul dialogului va fi unul corect
ºi rezonabil. Cu alte cuvinte, procesul deliberativ implicã dezbatere ºi re-
flexie asupra tuturor argumentelor înaintea luãrii unei hotãrâri, iar, ca
acest demers sã fie cu adevãrat unul democratic, indivizii ar trebui sã poatã
lua parte indiferent de condiþiile sociale ºi economice. 

Studiile culturale au reluat paradigma deliberativã punând accentul
însã pe rolul emoþiilor în formarea spaþiului public ºi susþinând cã în ul-
timii ani în Occident s-a observat un discurs public în care afectele ocu-
pau o poziþie centralã (Hermes, 2006; Pantti, 2010). Suntem martorii
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naºterii unor sfere publice de tip alternativ, unde sentimentalul con-
troleazã ceea ce este permis sã fie publicat sau sã primeascã atenþia
cetãþenilor (Pantti, 2010). Totodatã, asistãm la o fragmentare a intere-
selor comune ºi a identitãþilor asumate de cãtre grupurile sociale. 

În aceeaºi ordine de idei, iniþial Habermas discuta despre un singur
public omogen, ulterior a admis existenþa unei sfere publice alternative
(plebee), iar, în cele din urmã, mai multe publicuri cu interese speci-
fice (Habermas, 1998). Totuºi, procesul de fragmentare în care se înscriu
noile miºcãri sociale ºi grupuri opozante nu este considerat de cãtre so-
ciologul german ca având vreun beneficiu asupra extinderii activitãþilor
civice ºi al valorilor democratice pentru cã discuþiile nu contribuie decât
la fragmentarea opiniilor. Avem de-a face, mai degrabã, cu un amalgam
de puncte de vedere polarizate ºi nu sunt create condiþiile necesare un-
ei medieri, nu se ajunge la formularea unei probleme comune asumate
de cãtre participanþi (Habermas, 1991; 1992; 2009; Kellner, 2000). Dacã
discutãm despre polarizarea opiniilor în online, atunci rãmâne întrebarea
dacã mai este posibil procesul deliberativ în acest mediu.

Scrierile lui Habermas reafirmã importanþa modelului deliberativ ºi
discutã situaþia în care ar fi putea fi unul realizabil ºi operaþional în con-
textul democratic din epoca contemporanã. Potrivit filosofului german,
societatea occidentalã este expusã la un volum impresionat de informaþii
despre teme politice, dar sfera publicã este caracterizatã, în acelaºi timp,
în mod negativ de lipsa unui context propice deliberãrii, deoarece
lipseºte interacþiunea de tip faþã-în-faþã a celor care iau decizii ºi o anu-
mitã reciprocitate între persoanele ce se adreseazã publicului larg ºi des-
tinatarii mesajelor transmise. Mai mult decât atât, dinamica mass-media
este dictatã de puterea de selecþie a jurnaliºtilor ºi a modului în care ei
interpreteazã ºi prezintã mesajele. În plus, existã ºi niºte imperative eco-
nomice puternic modelatoare ce au o anumitã influenþã în selectarea
informaþiilor ºi prezentarea ºtirilor. 

În acest context, Habermas susþine cã sistemul mediatic ar trebui sã
se menþinã autonom de mediul în care el funcþioneazã ºi, totodatã, ar
fi necesar sã interconecteze, adicã sã medieze între comunicarea politicã
existentã în sfera publicã, societatea civilã ºi reprezentanþii puterii. Mai
mult decât atât, este important ca societatea civilã sã încurajeze cetãþenii
ºi sã le creeze ºanse sã participe ºi sã rãspundã la discursul public. Pro-
blema accesului în spaþiu public este reluatã în cadrul studiilor de gen
care explicã poziþia femeilor în societate ºi identitatea atribuitã lor
examinând perspectiva patriarhalã asupra acestei situaþii (Bastian
Duarte, 2012; Fraser, 1990; 2005). Alþi cercetãtori susþin cã posibilitatea
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de a lua parte la dialogurile din sfera publicã este o condiþie esenþialã
pentru un sistem democratic pentru cã o democraþie condusã de elite
este un nonsens (Lesnikova, 2011). Audienþa formatã din oameni
obiºnuiþi are nevoie sã ofere ºi sã primeascã feedback la rândul ei, ca sã
existe o formã de comunicare realã între guvernanþi ºi cei pe care-i repre-
zintã. În acelaºi timp, în acest caz opinia publicã nu va mai fi dictatã de
marile trusturi de presã, ci va aparþine cetãþenilor care, astfel, îºi vor
manifesta voinþa ºi le vor adresa aleºilor doleanþele lor. 

Modelul propus de Habermas rãmâne un ideal, fiind discutabilã mã-
sura în care sistemul mediatic poate sã se menþinã autonom. Totuºi,
lumea suferã un proces de digitalizare, ziare, posturi de radio ºi televi-
ziuni emit în online. Atât timp cât Internetul va rãmâne nereglementat, îºi
va pãstra acest mediu de comunicare autonomia sau va ajunge sã fie gu-
vernat de aceleaºi imperative economice discutate ºi criticate de Habermas?
Însã, viziunea filosofului german respinge o posibilã contribuþie pozitivã
a noilor media asupra democraþiei. 

Perspectiva teoreticã propusã de Habermas pune accent pe dimen-
siunea discursivã a sferei publice ºi respinge orice formã de localizare
spaþialã. Cu toate acestea, calitatea de a fi prezent într-un loc ºi de a fi
vãzut îi atribuie subiectului o anumitã poziþie în care poate forma legã-
turi cu semenii lui, importante pentru fenomenul politic. De aceea, mã
voi referi în continuare la scrierea lui Hannah Arendt The Human 
Condition, punctând ideile relevante pentru lucrarea mea de cercetare. 

1.1.2. Solidaritate ºi reciprocitate 

Spre deosebire de viziunea lui Habermas în care spaþiul public este un
mod de comunicare ºi de interacþiune, Hannah Arendt (1958) accen-
tueazã dimensiunea spaþialã, a afiºãrii publice. Pentru ca implicarea civicã
a cetãþenilor sã fie reactualizatã în contemporaneitate, trebuie sã fie re-
cuperatã o lume comunã la care au acces toþi membrii unei comunitãþi ºi
sã fie create numeroase spaþii unde indivizii sã fie prezenþi, sã-ºi dezvãluie
identitãþile din plan social ºi sã stabileascã relaþii de reciprocitate ºi soli-
daritate. Mai mult de atât, este necesar ca actorii sociali sã-ºi formeze o
conºtiinþã de public care împãrtãºeºte ceva. Lumea comunã cuprinde arte-
facte ºi instituþii ce separã actorii sociale de naturã ºi le furnizeazã un con-
text permanent ºi durabil pentru acþiunile întreprinse. 

Spaþiul public ºi sfera politicului au trei caracteristici esenþiale
(Arendt, 1958):
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• Artificialitate (viaþa politicã nu este rezultatul unor schimbãri din
naturã, ci un produs de ordin cultural);

• Spaþialitate (faptul de a fi si a aparea in public îi constituie realitatea);
• Distincþia dintre interese particulare ºi interese publice. 

Spaþiul public ºi cel privat sunt interdependente, însã, pentru ca sis-
temul democratic sã funcþioneze, ele nu trebuie sã fuzioneze. Solidaritatea
între cetãþeni nu presupune ca aceºtia sã renunþe la calitatea lor de soþ
sau tatã. Ceea ce face societatea de masã atât de dificil de suportat nu este
numãrul foarte mare de indivizi pe care îi conþine, ci faptul cã lumea co-
munã dintre ei ºi-a pierdut puterea sã-i uneascã, sã creeze conexiuni, dar
sã-i ºi separe în acelaºi timp (Arendt, 1958; Calhoun, 1992). Astfel, pen-
tru ca societatea de masã sã nu devinã una în care actorii sociali îºi pierd
individualitatea ºi-ºi dizolvã interesele particulare, trebuie sã fie menþinutã
o distincþie clarã între ceea ce þine de domeniul privatului ºi ce aparþine
publicului ºi sã fie garantate spaþii unde indivizii sã fie prezenþi, sã-ºi
dezvãluie identitãþile din plan social ºi sã stabileascã relaþii de reciproci-
tate ºi solidaritate. Hannah Arendt nu pune accentul pe procesul persua-
siv al acþiunii deliberative, ci pe legãturile care se stabilesc între indivizi
în momentul în care aceºtia acþioneazã în calitate de cetãþeni în public.
Politicul devine o activitate prin modul în care actorii sociali ajung sã îm-
pãrtãºeascã o lume comunã, astfel încât sã ridice probleme publice ºi sã
le articuleze din multiple perspective de analizã. Solidaritatea ºi recipro-
citatea sunt principiile de bazã ale unui spaþiu public. 

Spre deosebire de Habermas, Hannah Arendt concepe spaþiu public
precum o realitate socialã evolutivã. Este mai degrabã o evoluþie rezultatã
din normele unei anumite societãþi, decât un model normativ ce ar tre-
bui urmat îndeaproape (Adut, 2012). În scrierile sale, se referã la nu-
meroase locuri unde indivizii se întâlnesc pentru a pune la punct aspecte
ce þin de viaþa publicã ºi sã-ºi dezvãluie identitãþile din plan social, sublini-
ind în acest mod spaþialitatea (Adut, 2012; Arendt, 1958). În acelaºi timp,
spiritul critic nu mai este atât de proeminent, iar acest fapt poate fi expli-
cat prin dimensiunea culturalã a spaþiului public. O posibilã implicaþie pen-
tru lucrarea de faþã este cã am putea anula universalitatea conceptului de
sferã publicã ºi accepta unele fluctuaþii, atât timp cât se pãstreazã marile
particularitãþi ale sale ce sunt menþionate ºi în scrierile lui Habermas: ac-
cesul liber ºi egal, transparenþa, un anumit repertoriu tematic de interes
comun ºi posibilitatea unei medieri între puncte de vedere diferite.

Dimensiunea spaþialã a sferei publice este subliniatã ºi de cãtre Ari
Adut (2012) care susþine cã vizibilitatea ºi publicarea informaþiilor pro-
duc semnificaþii majore pentru societatea civicã ºi determinã configurarea
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ºi evoluþia ulterioarã a unor atitudini politice foarte variate (de pildã un
conþinut scandalos sau obscen ce ar putea deveni acceptabil în anumite
condiþii). La rândul lor, atitudinile exprimate public influenþeazã decizii
ºi comportamente politice. Sfera publicã nu ar trebui sã fie redusã la o
dimensiune discursivã, deoarece existã anumite efecte colective sau de
status cu rezonanþã asupra fenomenului politic – provenite din vizibili-
tatea ºi publicarea unor informaþii – deloc de neglijat pentru înþelegerea
modului de funcþionare a spaþiului public ºi a evoluþiei problemelor pu-
blice ºi a celor private (Adut, 2012). 

Majoritatea poziþiilor teoretice ºi empirice legate de spaþiul public ºi
sistemul democratic actual fac referire la Sfera publicã ºi transformarea ei
structuralã, deºi Habermas însuºi a revenit asupra lucrãrilor sale ºi a adus
completãri. Principalele critici aduse viziunii habermasiene pot fi sinte-
tizate astfel:

• spaþiu public nu a fost niciodatã omogen (Dayan, 2005; Dahlgren,
2001; 2005; Eley, 1992; Fraser, 1990; 2014; Garnham, 1992; Habermas,
1992; Negt & Kluge, 1993);

• democraþia deliberativã este mai degrabã un ideal decât un proiect
realistic, se supraestimeazã valoarea acordului la care s-ar putea
ajunge printr-o dezbatere raþionalã (Fraser, 1990; Fraser, 2005;
Mouffe, 1992; Mouffe, 1999; Mouffe, 2000; Papacharissi, 2009);

• spaþiul public ar trebui înþeles ca fiind format din multe alte sub-
spaþii diferite, incluzând noile media (Bernal, 2005; Dahlgren,
2005; Kahn & Kellner, 2004);

• trateazã funcþia pe care o poate deþine media în societatea con-
temporanã în promovarea democraþiei ºi a interesului public,
susþinând cã sistemul mediatic îºi pierde rolul structural în con-
strucþia unei societãþi democratice (Guobin, 2003; Kahn & Kell-
ner, 2004; Kellner, 2000).

Lucrarea lui Habermas rãmâne un punct de referinþã pentru cercetã-
torii din domenii precum sociologia, politologia ºi ºtiinþele comunicãrii
pentru idealul de societate democraticã pe care-l prezintã ºi condiþiile
normative ale producerii spaþiului public. Însã, Habermas însuºi a revenit
asupra ei ºi a discutat ulterior despre coexistenþa unei pluralitãþi de sfere,
anulând ideea unui singur spaþiu omogen. Publicurile diversificate care
îl formeazã constituie una dintre cele mai dezbãtute ºi criticate dimen-
siuni de analizã, ridicind intrebarea: cine are acces la sfera publicã ºi cine
este exclus? 



1.2. Direcþii critic-reflexive 

Principalele poziþii critice susþin faptul cã Habermas a idealizat sfera
publicã burghezã prezentând-o ca fiind un model de integrare socialã
ºi nu a luat în considerare ºi limitele acestui model (Kellner, 2000). So-
ciologul ºi politologul german discutã despre transparenþa procesului de-
liberativ, incluziune ºi oportunitãþi egale pentru toþi membrii societãþii
ºi prezumþia cã rezultatul va fi unul rezonabil ºi avantajos pentru parti-
cipanþi, indiferent de condiþia lor socialã. Totuºi, alþi cercetãtori din
domeniu considerã cã, de fapt, anumite grupuri de cetãþeni au fost de
la început excluºi ºi nu au fost reprezentaþi la nivelul discursurilor pu-
blice, participarea lor în sfera publicã fiind limitatã (Fraser, 1990; 
Kellner, 2000, Negt & Kluge, 1993). 

În aceastã secþiune, îmi propun sã prezint cum au evoluat în timp dis-
cuþiile critice referitoare la condiþiile de producere ale spaþiului public.
Voi începe cu problema discursurilor dominante care legitimeazã statu-
tul celor ce deþin deja o anumitã poziþie, destul de avantajoasã. 

1.2.1. Discursul ca formã de putere

Argumentele de ordin culturalist susþin cã o limitã considerabilã a
viziunii lui Habermas ar fi concepþia acestuia legatã de limbã, deoarece
este prea universalã ºi lipsitã de istoricitate (Kellner, 2000; Mouffe, 1999).
Limba ºi întregul proces al comunicãrii dintre actorii sociali sunt inte-
grate în forme de putere ºi într-un anumit sistem politic ºi social ce urmã-
reºte sã-ºi asigure continuitatea ºi legitimitatea. În acelaºi timp, sunt
promovare interese de dominare ºi manipulare ale cetãþenilor. Limba
este imprimatã cu transpuneri subiective ale realitãþii, pãrtinitoare, ce
servesc unui grup dominant. Limbajul nu este niciodatã nevinovat ºi
filosofic în natura lui, ci ar reflecta ºi ar contribui la pãstrarea anumitor
condiþii sociale ºi politice (Kellner, 2000; Van Dijk, 2006). Aceastã pozi-
þie criticã atacã statutul viziunii lui Habermas ca ideal de urmat în sco-
pul democratizãrii sistemului de guvernare din capitalismul târziu.
Conceptul de spaþiu public ar surprinde un anumit stadiu istoric în care
burghezia era clasa dominantã ºi urmãrea sã-ºi pãstreze acest avantaj. 

În concepþia lui Habermas, mass-media ºi sfera publicã funcþioneazã
în afara sistemului politic, în principal ca un spaþiu al discuþiilor dintre
indivizi ºi nu precum unul care faciliteazã lupta între tabere opuse, forme
de organizare civicã ºi procesul de transformare al structurilor societãþii.
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Cetãþenii sunt lipsiþi de o capacitate realã de a reforma politicul, abili-
tatea sferei publice de a rezolva probleme prin propriile acþiuni fiind ca
ºi anulatã (Kellner, 2000). În aceeaºi ordine de idei, Habermas îºi exprimã
îndoiala cã noile mijloace de comunicare ºi grupurile opozante pot sã
creeze un context favorabil pentru dezbaterile publice. Din acest motiv,
procesul prin care poate fi consolidat ºi transformat un sistem democra-
tic este îngrãdit la mass-media tradiþionale (Kellner, 2000), iar miºcãrile
sociale sunt excluse din perspectiva lui Habermas (1991) pentru cã nu
formeazã un cadru propice dialogului social, ci contribuie la frag-
mentarea societãþii. Alþi autori susþin cã acestea au un rol crucial în re-
orientarea agendei discursurilor politice, aducând în atenþia cetãþenilor
ºi alte teme de discuþie (Calhoun, 1992; Castells, 1996). Chiar dacã ac-
ceptãm aceste argumente, nu înseamnã cã date empirice ulterioare nu
ar putea sã le infirme, mai ales cã, în prezent, societatea a trecut de la
etapa de adaptare la noile media, la cea în care le poate oferi o valoare
instrumentalã pentru atingerea unor obiective importante pentru sis-
temul democratic. De pildã, noile tehnologii comunicaþionale faciliteazã
o culturã civicã generatã de proiecte locale, unele de naturã culturalã
(Lähdesmäki, 2013), acestea putând susþine noi forme de solidaritate în-
tre indivizi, în interiorul diverselor publicuri fragmentate ºi chiar con-
tribui la rezolvarea unor probleme de interes comun. 

Habermas nu este singurul autor ce susþine cã noile media faciliteazã
fragmentarea societãþii (Arceneaux & Johnson, 2010; Mancini, 2003),
însã poate ar trebui luate în considerare ºi potenþialele avantaje ale uti-
lizãrii lor, precum diversificarea vocilor publice ºi vizibilitate pentru pro-
bleme care altfel nu ar ajunge în media (Curran, 2010, Fenton, 2010).
Dacã un posibil efect al folosirii noilor mijloace de comunicare este
scindarea publicurilor, atunci ar trebui revãzut pânã unde continuã
aceastã divizare ºi posibilitatea ca procesul sã se înscrie într-o dialecticã,
adicã în anumite condiþii sã favorizeze solidarizarea utilizatorilor. Este
posibil ca problemele, valorile, tematicile care îi dezbinã pe membrii 
unei anumite comunitãþi, sã-i ºi uneascã pânã la urmã, pentru cã orice
evoluþie socialã parcurge, de fapt, mai multe etape ºi tendinþe, nefiind
unidirecþionalã (Cabin & Dortier, 2010; Bernal, 2005). În aceste condiþii,
ar trebui revizuite noi forme de agregare ºi de organizare, alte culturi
civice din mediul digital ºi formele de activism civic ºi social. În acelaºi
timp, apare întrebarea cum este posibilã o sferã publicã în online ºi care
ar fi condiþiile sale de producere, astfel încât sã fie posibilã medierea în-
tre diferite publicuri ºi sã poatã genera formularea unei probleme rele-
vante pentru întreaga societate. 
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1.2.2. Democraþia deliberativã ca model normativ

Cercetãtorii care urmãresc sã gãseascã dovezi empirice privind proce-
sul de sporire a gradului de democratizare al fenomenului politic ºi al in-
stituþiilor publice, aduc în discuþie relaþia dintre idealurile democratice ºi
ceea ce se întâmplã în mod curent în societate (Dahlgren, 2005; Mouffe,
1999; 2000). Aceºtia susþin cã democraþia deliberativã constituie mai de-
grabã un ideal decât un proiect realistic. Limitele sale ar fi de ordin onto-
logic (Mouffe, 2000; 2005). Democraþia deliberativã porneºte de la premisa
cã poate fi atins un anumit nivel al dialogului social lipsit de constrângeri
ºi prin intermediul cãruia cetãþenii ajung la un consens bazat exclusiv pe
argumente de ordin raþional. Totuºi, relaþiile de subordonare ºi dominare
sunt constitutive pentru societate ºi nu pot fi eliminate. Conceptul de pu-
tere este imposibil de scos din ecuaþie, el þinând de esenþa legãturilor for-
mate între cetãþeni. Când doi indivizi urmãresc sã-ºi influenþeze acþiunile,
ei nu pornesc de pe poziþie egale ºi nici nu vor ajunge în aceastã situaþie. 

Pe aceeaºi linie criticã, alþi teoreticieni susþin cã valoarea acordului la
care s-ar putea ajunge printr-o dezbatere raþionalã este supraestimatã 
(Lyotard, 1984; Papacharissi, 2009). Din contra, dezacordul ºi promovarea
unor viziuni individuale asupra problemelor considerate importante sunt
cele care ar putea, de fapt, conduce la acþiuni democratice ºi la consoli-
darea societãþii civile (Lyotard, 1984). Viziunea lui Habermas porneºte de
la supoziþia cã indivizii se vor comporta ca agenþi raþionali ºi vor alege
soluþia cea mai bunã pentru toþi, însã, în situaþiile de zi de zi din societatea
contemporanã, este puþin probabil ca ei sã nu-ºi urmãreascã propriile in-
terese (Mouffe, 1999). Dacã în epoca modernã, actorii sociali aveau sen-
timentul cã aparþin aceleiaºi clase sociale, în prezent nu mai existã o astfel
de comuniune între ei, nu mai pot delibera doar pe baza statutului de
cetãþean. Pe aceeaºi linie de argumentare, într-o societate digitalizatã con-
ceptul de democraþie deliberativã este limitat, cãci internauþii nu acþio-
neazã prin prisma unor principii raþionale, ci ei cautã mai degrabã legãturi
de ordin emoþional ºi resimt nevoia de apartenenþã. Discuþiile despre pro-
blemele sociale sunt alimentate de sentimentul de solidaritate ºi de fap-
tul cã sunt legaþi de o anumitã comunitate, nu trãiesc izolat. Aºadar,
valoarea argumentelor bazate pe raþiune este supraapreciatã. 

Ca alternativã la conceptele de sferã publicã ºi democraþie delibera-
tivã, Chantal Mouffe propune pluralismul agonal (Papacharissi, 2009;
Mouffe, 1999) în care se fac auzite o multitudine de voci menite sã-ºi
susþinã poziþia ºi interesele. Excluziunile sociale ºi formele de discriminare
sunt aduse în discuþie publicã ºi nu sunt mascate sub vãlul moralitãþii ºi de
necesitatea unor argumente raþionale. Ceea ce se urmãreºte prin acest demers
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este recunoaºterea relaþiilor de putere din plan social ºi nevoia de a le trans-
forma în cadrul unui proiect democratic. În acelaºi timp, este eliminatã
iluzia cã putem rãmâne pe poziþii de egalitate în dialogurile purtate de
cetãþeni ºi cã acþiunea de a-l influenþa pe celãlalt nu implicã impunerea 
unui anumit raport de subordonare. Abordarea lui Chantal Mouffe trece
dincolo de condiþiile istorice determinante ce au condus la formarea
sferei publice ºi discutã aplicabilitatea acestui concept în prezent. Pânã la
urmã, spaþiu public nu este lipsit de istoricitate, iar recrearea condiþiilor
propice de funcþionare presupune, în acelaºi timp, discutarea unor limite. 

În acest sens, Chantal Mouffe aduce în discuþie argumentul lui 
Wittgenstein care considerã cã, pentru a ajunge la un acord, actorii sociali
ar trebui sã se înþeleagã în privinþa limbajului folosit, fapt ce implicã o apro-
bare mutualã a stilului de viaþã ºi a formelor sale cotidiene (Mouffe, 1999).
Însã, limba ºi limbajul nu sunt universale, ci suferã o serie de variaþii de la
o culturã la alta.

Potrivit filosofului austriac, putem vorbi despre proceduri doar când
existã un ansamblu complex de practici sociale. Loialitatea faþã de o anu-
mitã procedurã ºi de etica înglobatã în aceasta este generatã de faptul cã
indivizii trãiesc în anumite condiþii specifice pe care le înþeleg ºi dezvoltã
un ataºament faþã de ele. Totuºi, aceºti agenþi sociali aparþin unei anumite
culturi. Capacitatea de a decide în beneficiul comun pe criterii raþionale
nu ar þine cont de nici un specific. Raþiunea este cea care face diferenþa.
Potrivit lui Mouffe, neutralitatea implicãrii într-un astfel de dialog rãmâne
un ideal sau, mai bine zis, o condiþie utopicã. Mai mult decât atât, faptul
cã actorii sociali ajung la un acord provine dintr-o înþelegere comunã a lu-
crurilor ºi nu este, în mod necesar, un produs al raþiunii, cum considera
Habermas (Mouffe, 1999, p. 749). Acest argument se înscrie pe aceeaºi 
linie precum cel precedent. Lumea nu este un dat obiectiv, ci este recom-
pusã de subiecþii sociali. Potrivit lui Mouffe, conceptul de spaþiu public,
aºa cum l-a definit Habermas, este specific unei anumite culturi. Totuºi,
ar trebui evitat un relativism absolut, pentru cã este în continuare nevoie
de un anumit cadru normativ care sã ofere, indiferent de specificul cul-
tural al unei þãri, accesul ºi oportunitãþi egale la discuþiile despre pro-
blemele comune. 

Un alt argument legat de limitele democraþiei deliberative aºa cum este
ea conceputã în viziunea lui Habermas îi aparþine lui Dahlgren, potrivit
cãruia noþiunea nu poate fi aplicatã la sfera publicã din mediul virtual
(Dahlgren, 2005, p.155). Autorul susþine cã discuþiile pe teme politice din
online ar avea un impact democratic. Internetul este un mediu în care se
formeazã culturi civice la un alt nivel, cu un specific aparte, iar acestea ar
contribui la formarea publicurilor. Comunicarea ºi accesul liber al indi-
vizilor este, pânã la urmã, o formã de putere.
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1.2.3. Accesul la spaþiul public

În literatura de specialitate despre sfera publicã, o problemã funda-
mentalã este accesul liber ºi egal al actorilor sociali (Fraser, 1990; 2005;
Jenkins & Thorburn, 2004). Pe de o parte, Internetul oferã alte cãi de
implicare în interacþiunile dintre indivizi, iar problemele de naturã civicã
sau politicã sunt aduse în atenþia unui numãr semnificativ de cetãþeni.
Mediul online ar permite un grad mai mare de participare, iar proble-
ma accesibilitãþii este simplificatã. Însã, dacã o linie de analizã a spaþiu-
lui virtual nu considerã cã acesta ar avea un impact democratic (Bennett
& Entman, 2001; Bimber, 2001; Dahlgren, 2001), alþi autori susþin cã, în
anumite condiþii, poate avea o contribuþie importantã (Bernal, 2005;
Dahlgren, 2005; 2009; Mouffe, 2000; 2005). Pe de altã parte, o a treia
viziune considerã cã noile media în sine nu sunt nici bune, nici rele, nu
contribuie la democratizarea societãþii, dar este exclusã ºi neutralitatea
lor (Papacharissi, 2009). Pânã la urmã, agenþii sociali sunt cei respon-
sabili de valorizarea noilor tehnologii comunicaþionale într-un anumit
context. Internetul în sine nu are cum sã remedieze insuficienþele sis-
temului democratic ºi nu oferã nici o garanþie cã va fi utilizat în scopuri
civice (Dahlgren, 2007). Indivizii sunt cei consideraþi responsabili de a
da valoare tehnologiei ºi a o folosi pentru a atinge diverse obiective.

O direcþie criticã aparte este cea feministã care aduce în discuþie sfera
publicã alternativã ºi contrapublicuri (Fraser, 1990; 2005; Freedman, 2006).
Acestea din urmã se formeazã ca reacþie la discursurile dominante ce im-
puneau o anumitã viziune asupra lumii ºi înglobau forme de excluziune so-
cialã (publicul feminin, populaþia de culoare, minoritãþile). Este readusã în
discuþie problema accesului în spaþiu public ºi susþinutã ideea cã anumite
grupuri sociale au fost mereu discriminate. Aceste grupuri formeazã contra-
publicuri care la rândul lor pot construi o contrasferã publicã. Acolo unde 
existã publicuri reactive, este posibil sã se organizeze ºi sã-ºi creeze propria
reþea de comunicare. Totuºi, rãmâne de discutat în ce mãsurã ar putea fi
recunoscutã ºi argumentatã apariþia unei sfere publice de un alt tip.

1.2.4. Reþelelor sociale online ºi formarea opiniei publice 

O alternativã la proiectul lui Habermas o reprezintã noþiunea de reþea
ca mod în care societatea ºi toate structurile ei funcþioneazã într-un anu-
mit context societal. Astfel, creºterea gradului de complexitate este
dublatã de fenomenul de digitalizare, tot mai multe activitãþi cotidiene
se desfãºoarã online ºi existã o largã diversitate de fluxuri de comunicare.
Reþelele au un rol central în cadrul politicului, al sistemul economic, dar
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pãtrund ºi în sfera privatului (Castells, 1996; Friedland, Hove & Rojas,
2006). Practic, fiecare individ este membru mai multor reþele, fapt care
implicã o regândire a modului în care funcþioneazã întreaga societate,
ceea ce are consecinþe ºi asupra fenomenului politic, deciziile publice
fiind influenþate de fluxurile de informaþii dintre indivizi. 

Reþelele deþin funcþia de integrare socialã, însã mai important este fap-
tul cã au un rol puternic în modelarea semnificaþiilor ºi al întregului pro-
ces de comunicare. În ºtiinþele sociale, conceptul de reþea a fost dezvoltat
pentru a înþelege structurile societãþii. Actorii sociali, atât la nivel indivi-
dual, cât ºi al instituþiilor ºi al organizaþiilor de orice tip, formeazã o serie
de legãturi între ei, un ansamblu relaþional ºi comunicaþional (Castells,
1996; 2007; Friedland, Hove & Rojas, 2006; Simmel, 1964). Ulterior, reþelele
influenþeazã opinia publicã ºi exercitã mai departe o presiune în societate.
Lewis A. Friedland, Thomas Hove ºi Hernando Roja înþeleg prin reþele so-
ciale mai mult decât Internetul, telefoane mobile, mesaje text trimise prin
dispozitive electronice sau emailuri. Acestea reprezintã doar forma pe care
o ia comunicarea între diverse structuri sau publicuri (Friedland, Hove &
Rojas, 2006). Aºadar, semnificaþia conceptului este una mai vastã, pentru
cã lumea în care trãim devine din ce în ce mai complexã. În viziunea lui
Habermas, aceste reþele erau denumite publicuri. 

Alternativa propusã de Lewis A. Friedland, Thomas Hove ºi Hernando
Roja criticã însãºi condiþia ca media sã rãmânã autonome – adicã jurna-
liºtii sã-ºi producã propriile reglementãri ºi coduri deontologice, iar aces-
tea sã nu fie influenþate de politic – pentru cã acest fapt nu mai este
posibil. În urma formãrii reþelelor, structurile identificate de sociologul
german au suferit transformãri importante, iar mijloacele de comuni-
care în masã sunt remodelate la rândul lor sub impactul unor reþele mai
mari. Mai pregnant decât orice alt sistem, cel mediatic a suferit modi-
ficãri ºi este înglobat într-un ansamblu de conexiuni informaþionale glo-
bale, aceastã tendinþã determinând numeroºi cercetãtori sã reconsidere
formele de putere politicã, simbolicã ºi comunicaþionalã (Friedland,
Hove & Rojas, 2006). Chiar dacã existenþa ºi interdependeþa reþelelor
sociale nu poate fi tãgãduitã, este în continuare nevoie de un model nor-
mativ prin care sã poatã fi evaluat sistemul democratic ºi eventualele dis-
torsiuni. În plus, marile particularitãþi ale spaþiului public se menþin:
problema accesului, un anumit repertoriu tematic legat de interesele co-
mune ale actorilor sociali, transparenþa ºi publicarea informaþiilor (atât
timp cât nu afecteazã siguranþa naþionalã).

În concluzie, chiar dacã s-au conturat de-a lungul timpului numeroase
direcþiile critice, viziunea lui Habermas despre spaþiul public îºi pãstreazã
în continuare rolul central în analiza ºi înþelegerea limitelor sistemului 
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democratic actual, pentru cã problemele pe care le lanseazã, precum acce-
sul liber ºi echitabil în sfera publicã, ºi-au pãstrat importanþa ºi au fost re-
luate ulterior de cãtre cercetãtori din alte domenii: studiile de gen (Fraser,
1990; 2005), studiile culturale (Hermes, 2006; Lesnikova, 2011), politici
privind sistemul democratic (Mouffe 1999; 2000; Dahlgren, 2005) etc. Cri-
ticii au problematizat cât de operaþional mai este acest concept în soci-
etatea democraticã actualã, dar ºi cât de realistã, ancoratã în dovezi istorice
ºi neutrã din punct de vedere ideologic a fost perspectiva iniþialã a lui
Habermas, dacã a fost sau nu impregnatã de ideologia burgheziei. 
Fraser, Negt ºi Kluge (Fraser, 1990; Negt & Kluge, 1993) susþin cã au 
existat mereu forme de excluziune ºi acestea se vor manifesta în conti-
nuare. Nici un model democratic nu urmãreºte sã ajungã la o societate
egalitarã, ci la una cât mai democraticã posibil, în care ºi publicurile mino-
ritare îºi fac auzite poziþiile faþã problemele relevante pentru ele. 

Odatã cu apariþia noilor media, problematica spaþiului public devine ºi
mai complexã. Utilizarea acestora determinã un proces de reconfigurare a
sferei politice, economice ºi a practicilor de comunicare dintre indivizi. 
Online, discutãm despre un mediu participativ, unde cetãþeanul-utilizator este
consumatorul informaþiei ºi coautorul ei (Gulbrandsen & Just, 2011; Murthy,
2011; Hanrahan, 2012). Pe plan socio-politic, politicul ºi economicul ajung
sã se întrepãtrundã, iar jurnaliºtii se confruntã cu numeroase provocãri la
adresa profesiei lor ºi a statutului deþinut în societate (Kellner, 2000; Kahn
& Kellner, 2004). Informaþiile oficiale se aflã în competiþie cu numeroase
surse alternative, iar Internetul contribuie la aceastã stare de fapt. 

Pornind de la acest context politic, social ºi mediatic, urmãrim sã in-
vestigãm în ce mãsurã putem discuta despre formarea unui spaþiu pu-
blic online ºi ce relaþie construieºte cu mass-media tradiþionale
(principalele ziare, reviste, posturi radio ºi de televiziune care menþin
status-quó-ul în societate). 

1.3. Contrapublicurile

Sfera publicã alternativã poate fi înþeleasã ca fiind o formã de comple-
mentaritate sau de discurs opozant faþã de spaþiul public tradiþional. Nu-
meroase cercetari explicã sfera publicã alternativã printr-o dimensiune
pregnant contestatarã. Cu alte cuvinte, poate fi o reacþie sau o contrareacþie.
Dacã este o contrareacþie, atunci discutãm despre un spaþiu puternic reac-
tiv, grupuri discriminate ºi discursuri anti-hegemonice produse de acestea.
În acest caz, mã refer la o contrasferã publicã a cãrei formare este explicatã
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ºi argumentatã prin nevoia publicurilor marginalizate de a transmite pro-
priile imagini despre ei ºi problemele lor, deoarece nu se simt reprezen-
taþi prin naraþiunile celorlalþi. Discursurile dominante sunt purtãtoare de
forme de excludere. Ca sã-ºi contureze o identitate, cei excluºi îºi creeazã
prin resursele comunicaþionale de care dispun, naraþiuni relevante pentru
ei, pe care le pun în circulaþie.

Alte concepte complementare cu sfera publicã alternativã sunt: con-
trapublicurile, publicurile subalterne (Fraser, 1990), publicurile marginali-
zate (Squires, 2002), spaþiu public online (o posibilã formã a sferei publice
alternative), identitate colectivã ºi identitate virtualã. 

În literatura de specialitate legatã de spaþiul public alternativ, se con-
tureazã douã mari linii teoretice:

• de stânga, ca reacþie la sfera publicã neoliberalã (Fraser, 1990;
Freedman, 2006; Negt & Kluge, 1993);

• sfera publicã aºa numitã culturalã (McGuigan, 2005), introdusã
printr-o viziune postmodernã asupra scrierilor lui Habermas.

Un alt mod de a defini spaþiul public alternativ este sintagma de con-
trasferã publicã, însã ea surprinde numai contrareacþia faþã de neolibe-
ralism ºi valorile implicite ale acestuia ºi omite alte variaþii (exclude de
exemplu sfera publicã de ordin cultural). În continuare voi folosi con-
ceptul de spaþiu public alternativ ºi voi cuprinde prin aceastã sintagmã
ºi sfera publicã aºa numitã culturalã. Aºadar, va fi abordat întregul
fenomen ºi nu mã voi limita doar la teoreticienii de stânga care au scris
despre contrasferã publicã. 

Poate cã o linie teoreticã de un alt tip ar fi spaþiul public retoric (Hauser,
1999) în care dialogurile despre o anumitã problemã sunt principalele
cauze ale formãrii sale, nu criterii precum clasa socialã a participanþilor la
discuþii sau identitatea lor. Normele acestor discursuri sunt derivate din
practicile curente ºi nu sunt considerate ca fiind universal-valabile. Prac-
tic, dacã actorii sociali rezoneazã cu acestea, faptul în sine le va conferi rele-
vanþã ºi legitimitate. Graniþele sunt fluide, oricine din afara va putea
participa, nu existã restricþii de acest gen, iar structura dialogurilor este pre-
cum un fluviu cu multipli afluenþi ºi ramificaþii. În plus, participanþii din
spaþiul public retoric trebuie sã dovedeascã toleranþã faþã de opinii con-
trare sau luãri de poziþie alternative (Hauser, 1999). Sfera publicã retoricã
este deschisã, fluidã, cu graniþe aflate într-un permanent proces de modi-
ficare. Actorii sociali au ºanse egale de participare la dialog ºi, atât timp cât
au ceva de spus, ei sunt reprezentaþi ca urmare a propriilor acþiuni. 
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Aceastã perspectivã se înscrie în viziunea postmodernã asupra spa-
þiului public care relativizeazã toate condiþiile de producere. Totuºi, pro-
blema accesului rãmâne în continuare de importanþã majorã. Atât timp
cât existã forme de excluziune socialã, mai putem discuta despre un
spaþiu public în care orice membru al societãþii poate participa?

1.3.1. Spaþiul public proletar 

Una dintre principalele probleme reluate în discuþiile critic-reflexive
despre spaþiul public se referea la caracterul sãu incluziv în care nu ar con-
ta statutul social al participantului la dialog (Hauser, 1999; Sahoo, 2006).
În acelaºi timp, sunt contestate problemele de interes public; în alte cu-
vinte, ce este relevant sau nu sã fie de o anumitã importanþã socialã ºi cine
are dreptul sã decidã acest lucru, sã stabileascã o delimitare clarã ºi una-
nim acceptatã. Drept replicã la viziunea lui Habermas, Nancy Fraser aduce
în discuþie publicurile subalterne (Fraser, 1990; 2005), iar Oskar Negt
ºi Alexander Kluge propun reflecþii legate de sfera publicã proletarã formatã
din cetãþenii excluºi din spaþiul public oficial. Aceºtia împãrtãºesc resen-
timente alimentate de naraþiunile semnificative pentru ceilalþi. 

Potrivit autorilor menþionaþi anterior, actorii sociali excluºi antreneazã,
ca defensivã, prin conversaþiile lor o anumitã viziune despre lume ºi un mod
de viaþã specific (Negt & Kluge, 1993; Sahoo, 2006). Sfera publicã prole-
tarã, de pildã, este impregnatã de sentimente puternice generate de o dis-
tanþã egocentricã ºi o poziþie subiectivã ce exprimã atitudini ºi convingeri
care nu sunt valorificate social (Negt & Kluge, 1993). În acest spaþiu, cetã-
þenii sunt critici ºi conservatori (doresc sã-ºi pãstreze poziþia, sã conserve
ce este al lor), ceea ce subliniazã tendinþa lor spre subcultural ºi nevoia de
a se forma ca reacþie de rezistenþã. Ar trebui menþionat cã spaþiul public
proletar nu trebuie înþeles ca fiind compus din cei care aparþin unei anu-
mite pãturi sociale, distincþia dintre clase nedeterminând decât o confuzie
asupra conceptului. Sfera publicã oficialã ºi cea proletarã se definesc re-
ciproc, ultima ar trebui înþeleasã în relaþie cu prima (Negt & Kluge, 1993).
În viziunea lui Oskar Negt ºi Alexander Kluge, spaþiul public este definit
ca fiind format din grupuri dominante care contribuie la perpetuarea 
unei viziuni ideologice despre lume ºi a unei poziþii de putere. Interacþi-
unea ºi comunicarea le reafirmã statutul. Este menþinutã doar iluzia acce-
sului liber al tuturor cetãþenilor, când, de fapt, discursurile produse
perpetueazã excluderea anumitor publicuri, de pildã pe cel feminin. 
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În rândurile precedente, am discutat cum o anumitã categorie socialã
marginalizatã poate contribui prin discursurile sale la crearea unei spaþiu
de comunicare ºi interacþiune în care sã se poatã forma opinii în legã-
turã cu temele de interes comun. În acest mod, este construit un dis-
curs opozant, reactiv. În continuare, voi explica situaþia amintitã
referindu-mã la publicurile subalterne ºi poziþia lor într-un context de 
putere considerat de acestea ca fiind inechitabil. 

Conform lui Nancy Fraser (Asen, 1999; Fraser, 1990; 2005), publi-
curile subalterne sau contestatare sunt arene discursive paralele în care
membrii grupurilor sociale subordonate celor dominante formeazã ºi
pun în circulaþie discursuri opozante, acestea permiþându-le sã formuleze
alte interpretãri legate de identitãþile, interesele ºi nevoile lor. Când aduce
în discuþie grupurile aflate într-o poziþie dezavantajatã, Fraser se referã
la publicul feminin, la muncitori ºi cei excluºi pe criterii de rasã sau pen-
tru cã ar aparþine minoritãþilor sexuale. Aceste publicuri subalterne s-ar
forma ca urmare a formelor de excluziune ºi nu sunt reprezentate prin
discursurile din sfera publicã oficialã. În acest mod, prin practicile co-
municaþionale folosite de publicurile contestatare, se dezvoltã ulterior
un spaþiu discursiv lãrgit. 

Atât timp cât existã o poziþie de contestare faþã de ce ar trebui sã se
discute ºi cum ar trebui încadrate aspectele relevante (termenii de dia-
log) pentru viaþa în comun, o societate democraticã nu are decât de
câºtigat (Fraser, 1990). Astfel, este combãtut ºi contrabalansat un discurs
uniform ºi ideologic din urma cãruia ar fi avut de beneficiat doar
grupurile dominante, exact cele ce l-au construit ºi transmis mai departe
ºi care au puterea ºi accesul la resursele necesare. Totuºi, acest model
teoretic nu ia în considerare fragmentarea excesivã rezultatã din vari-
etatea discursurilor unor publicuri ce urmãresc sã-ºi promoveze propria
viziune. În schimb, sistemul democratic este consolidat prin multi-
tudinea ºi diversitatea vocilor care se fac auzite. 

Aºa cum am afirmat în rândurile precedente, poziþia lui Nancy Fraser
criticã o anumitã concepþie despre sfera publicã, ºi anume viziunea 
despre un spaþiu incluziv ºi egalitar, ºi respinge modul de definire al pro-
blemelor considerate ca fiind de importanþã publicã. Drept replicã la
perspectiva teoreticã a lui Habermas, Nancy Fraser susþine cã existã date
istorice importante care atestã existenþa unei excluziuni consistente a fe-
meilor ºi a celor aparþinând unor clase sociale subordonate de la ceea ce
reprezenta sfera publicã oficialã (a se înþelege în acest context cea domi-
nantã). Cu alte cuvinte, nu ar fi existat niciodatã un singur public ºi o sin-
gurã viziune despre lume. Am putea discuta, în acest context, despre
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faptul cã mereu a fost o confruntare ce alimenta discuþii legate de iden-
titãþi comunicaþionale transmise (cine suntem noi, cine sunt ceilalþi, care
este poziþia noastrã în societate). Mai mult decât atât, sunt atacate definiþi-
ile legate de ceea ce reprezintã a fi de interes public sau privat. Fraser se
întreabã cine pune etichetele sau cine are legitimitate sã facã acest lucru
ºi aduce în discuþie problema violenþei domestice. În acest sens, ea afir-
mã cã femeilor nu le era permis sã vorbeascã în public despre acest
subiect pentru cã þinea de viaþa lor în cadrul familiei, în spaþiul clar sta-
bilit ºi bine delimitar. Acest aspect nu fãcea decât sã mascheze domina-
þia exercitatã de bãrbaþi în societate. 

Chiar ºi în absenþa unei excluderi formale, inegalitãþile sociale
afecteazã procesul deliberativ limitând cadrul de dezbatere la membrii
grupurilor dominante, adicã rasa albã, bãrbaþi cu studii ºi având un 
anumit nivel de trai (Fraser, 1990, pp. 63-64). Inegalitãþile se perpe-
tueazã, iar elitele conducãtoare îºi consolideazã poziþia.

Potrivit lui Habermas, acea sferã publicã dezvoltatã în epoca modernã
este un ideal ce ar contribui la înþelegerea limitelor actualului sistem de-
mocratic ºi continuã sã anime discuþii despre cum ar putea fi acesta îm-
bunãtãþit. Argumentul lui Fraser contestã conceptul de spaþiu public
pornind de la acest context istoric ºi susþine cã nu ar trebui sã fie un ide-
al de urmat din motiv ce se bazeazã pe menþinerea ºi perpetuarea unei
serii de inegalitãþi sociale, în timp ce susþine contrariul, faptul cã orice
ar putea participa la discuþii ºi îºi poate aduce contribuþia. Ar fi mai de-
grabã în beneficiul democraþiei, dacã ar fi luate în calcul toate acele in-
terese, probleme ºi viziuni care sunt tratate ca fiind inadminisibile ºi
insuficient de relevante pentru dialogul public. Mai mult decât atât, Fraser
considerã cã, în orice formã de societate ce urmãreºte respectarea prin-
cipiilor democratice, este preferabil sã existe mai multe publicuri cu dis-
cursurile lor ºi practicile de comunicare specifice decât o singurã sferã
publicã incluzivã ºi în care inegalitãþile sociale sunt puse în parantezã. 

1.3.2. Rolul emoþiilor ºi al comunicãrii afective

Un concept diferit este propus de cãtre Jim McGuigan care ia în con-
siderare formele artistice ºi de naturã emoþionalã ale expresivitãþii. Prin
acest demers, se urmãreºte recuperarea noþiunii de sferã publicã literarã
din scrierile lui Habermas ºi integrarea într-un concept mai larg de
spaþiu public. În acest sens, informaþiile având un caracter public ºi cele
ce þin de domeniul privatului sunt antrenate într-un spaþiu de contestare
ºi disputã construit prin moduri de comunicare afective (estetice ºi de
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ordin emoþional). Faþã de spaþiu public oficial, sfera publicã de naturã
culturalã funcþioneazã pe o scarã diferitã de timp ºi asimileazã în mod
rapid subiectele de actualitate (McGuigan, 2005). Literatura este înþe-
leasã ca un alt domeniu estetic în care sunt exprimate ideile, valorile,
concepte, probleme sau interesele importante pentru publicul larg. Atât
timp cât informaþiile circulã, pot reprezenta o forþã de presiune socialã. 

McGuigan nu are neapãrat o poziþie criticã faþã de Habermas, ci el
porneºte de la un concept iniþial pentru a-i lãrgi semnificaþia. Totuºi, el
reconsiderã în acelaºi timp ºi culturã popularã ºi divertismentul ºi le
atribuie o forþã criticã importantã, pe aceeaºi linie cu autori precum Bernal
(2005), Hanrahan (2012) ºi Hermes (2006). Totodatã, mass-media îºi aduc
contribuþia în acest proces. Habermas îºi exprima îndoiala în privinþa posi-
bilitãþii ca mijloacele de comunicare sã transforme politicul ºi sistemul de
guvernare într-un mod democratic, de vreme ce funcþia lor este delimi-
tatã din start la imperative manipulatoare, guvernate de putere ºi bani
(Habermas, 1996; 2006; Kellner, 2000). Sfera publicã de ordin cultural din
epoca modernitãþii târzii funcþioneazã prin multiple canale ºi fluxuri ale
culturii populare (în televiziune, reviste de modã, romane comerciale),
unde sunt incluse ºi formele de artã ºi divertisment. Normele curente ale
esteticului ºi reflecþiile individuale exprimate public sunt cele ce mediazã
felul în care actorii sociali îºi trãiesc viaþa cotidianã ºi imaginarul despre
un anumit standard legat de condiþiile de trai (McGuigan, 2005). 

În concluzie, problema accesului a rãmas în continuare una extrem
de dezbãtutã ºi de criticatã. Ar trebui subliniat faptul cã Habermas însuºi
a revenit asupra scrierilor sale ºi a discutat despre coexistenþa unor diver-
sitãþi de publicuri. Viziuni diferite permit alte interpretãri ºi introduc ideea
cã spaþiul public ar trebui regândit astfel încât sã ofere cetãþenilor un
potenþial transformator ºi mai multã libertate de exprimare (de pildã sã-ºi
defineascã singuri problemele ce vor ajunge în dezbatere publicã, chiar
dacã nu sunt de interes comun). În acelaºi timp, ar trebui sã fie reconsi-
derat potenþialul noilor media ºi sã fie investigat cum se formeazã o sferã
publicã în mediul virtual, dar, mai ales, cum devine operaþionalã. 

1.3.3. Publicurile marginalizate 

Sfera publicã alternativã este deseori investigatã în corelaþie cu un alt
fenomen denumit activismul media. Argumentele folosite cel mai des de
cãtre activiºti pentru a susþine acest fenomen sunt urmãtoarele: mass-me-
dia sunt deþinute de mari trusturi de presã care doresc sã transmitã doar
anumite imagini despre realitate, aºadar sunt ideologice, perpetueazã un
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statut de putere a celor care o deþin deja, iar cetãþenii nu sunt reprezen-
taþi ºi nu primesc informaþii reale, ci doar frânturi ºi interpretãri parti-
zane. Pe aceeaºi linie de idei, valorile democratice sunt încãlcate în mod
fragrant, cãci publicurile marginalizate nu participã efectiv în spaþiul pu-
blic ºi doar li se spune cã sunt reprezentaþi. De fapt, grupurile cu acces
la resurse îºi vor urmãri propriile interese. 

De cele mai multe ori, activismul media este legat de o anumitã comu-
nitate cu practicile ei comunicaþionale specifice, presupune o poziþie cri-
ticã la adresa sistemului capitalist ºi a formelor de dominare din societate,
dar ºi a unui anumit mod de viaþã. Sunt dezaprobate corporaþiile, con-
sumerismul, globalizarea ºi conglomeratele media ºi promovate în schimb
tradiþiile, specificul local, diversitatea culturalã ºi comportamentele anti-
consumeriste (Carroll & Hackett, 2006; Castells, 1997; Harlow & Harp,
2012; Russell, 2005). 

Mijloacele de comunicare folosite de cãtre activiºti ca sã creeze o con-
trapondere la mass-media oficiale sunt denumite media alternative ºi
reprezintã una dintre cele mai importante resurse de formare a spaþiu-
lui public alternativ. Prin intermediul lor, activiºtii îºi formeazã o arenã
de diseminare a informaþiilor, cu o importantã dimensiune criticã. Aceast
spaþiu comunicaþional constituie o forþã de presiune la adresa statului
ºi a structurilor de putere din societate (Harlow & Harp, 2012). Mai mult
decât atât, sunt puse în circulaþie alte discursuri despre problemele con-
siderate a fi relevante pentru societate ºi se urmãreºte influenþarea agen-
dei publice. Pentru a putea fi eficiente, media alternative ar trebui sã
pãtrundã în mass-media oficiale, cãci discursurile produse de activiºti se
adreseazã publicului larg. În aceste condiþii poate funcþiona sfera publicã
alternativã. Mediul virtual faciliteazã acþiunile activiºtilor deoarece con-
þinutul nu este limitat de timp, spaþiu, iar costurile sunt scãzute. 

Spaþiul public alternativ se dezvoltã în opoziþie faþã de cel hegemonic
asociat cu producerea, circulaþia ºi reproducerea opiniei publice majo-
ritare (Harlow & Harp, 2012; Milioni, 2009; Susen, 2011). Cei margi-
nalizaþi ajung sã facã parte dintr-un public activ ce-ºi construieºte propria
identitate ºi poate deveni chiar reactiv prin organizarea ºi promovarea 
unor acþiuni colective. 

Pentru a înþelege mai bine formarea spaþiului public alternativ, ar tre-
bui semnalate urmãtoarele evoluþii pe plan social: 

• multitudinea ºi diversitatea publicurilor din perioada capitalismu-
lui târziu;

• procesul de construire a identitãþilor comunicaþionale aparþinând
activiºtilor; 
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• participarea acestora la acþiuni colective cu obiective imateriale
precum pacea mondialã sau lupta împotriva sistemului capitalist
(Vezi mai multe detalii în capitolul al II-lea). 

Aspectele mediatice ale acestui context se referã la: mediatizarea unor
subiecte cotidiene care þin mai degrabã de sfera privatã ºi utilizarea noilor
media ce oferã un mediu prielnic exprimãrii libere ºi o cale de escapadã
faþã de ceea ce înseamnã autoritate tradiþionalã ºi norme sociale impuse
(Castells, 2007; Dahlgren, 2005; 2007; Milioni, 2009). Una dintre trãsã-
turile distincte ale spaþiului public alternativ este rolul sãu transformator
(Milioni, 2009; Warner, 2002). Publicurile sale contribuie la recontextu-
alizarea normelor ºi a tiparelor existente în societate ºi actualizeazã sau se
opun puternic standardelor predominante în sfera publicã tradiþionalã.
O altã trãsãturã esenþialã este reflexivitatea sa ºi a discursurilor puse în cir-
culaþie (Bernal, 2005; Riegert & Ramsay, 2003; Warner, 2002). Prin refle-
xivitate, înþeleg faptul cã aceste publicuri produc naraþiuni despre ele,
rolul lor în lume, valorile, aspiraþiile ºi problemele lor ºi, mai ales, îºi con-
struiesc o poziþie faþã de discursurile identitare precedente.

Grupurile subordonate formeazã relaþii conflictuale cu structurile de
putere dominante, devin conºtiente de statutul lor social de subordonaþi
într-un anumit orizont cultural ºi transmit imagini despre nevoile, obiec-
tivele ºi strategiile lor (Guobin, 2003; Milioni, 2009; Touraine, 1981). Re-
flexivitatea le ajutã sã punã la îndoialã standardele, instituþiile,
status-quó-ul ºi sã-ºi formeze propria viziune pe care sã o transmitã ulte-
rior unui public larg. Nu este acceptat statutul construit de cãtre gru-
purile dominante ºi dezvoltã sentimente de nesupunere. Devin active
propunând alte definiþii pentru problemele întâmpinate.

1.3.4. Mass-media tradiþionale ºi media alternative 

În rândurile precedente, am observat legãtura dintre activismul me-
dia ºi spaþiul public alternativ. O altã noþiune folositã pentru a explica
aceste douã fenomene sociale este cel de identitate. Din aceastã perspec-
tivã, principalele definiþii ale contrapublicurilor ºi ale sferei publice alter-
native pot fi sintetizate astfel:

• se dezvoltã în jurul conceptului de identitate colectivã sau de grup
(Bernal, 2005; Calhoun, 1992; Fraser, 1990; 2005; Kahn & Kellner,
2004; Milioni, 2009; Negt & Kluge, 1993; Robbins, 1993; Russell,
2005); 

• explicã formarea ºi evoluþia acestor publicuri renunþând la con-
ceptul de identitate (Squires, 2002);
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• recurg, mai degrabã, la forme de fragmentare, solidaritate ºi reci-
procitate care-ºi au rãdãcinile în experienþa colectivã a celor
marginalizaþi ºi exploataþi (Downey & Felton, 2003).

Un aspect foarte important este faptul cã publicurile marginalizate iau
naºtere ºi se dezvoltã prin conflict, iar identitãþile comunicaþionale colec-
tive sau de grup pe care le construiesc sunt utile pentru a forma coeziune
ºi sentimentul de apartenenþã la o comunitate mai micã, dar reprezenta-
tivã pentru ele (Bernal, 2005; Hollenbeck & Zinkhan, 2006; Mesch & 
Levanon; 2003; 2006). De aceea, unele definiþiile ale sferei publice alter-
native ajung pânã la urmã la a explicita publicurile ca parte activã a unei
subcomunitãþi (publicurile formeazã coaliþii în numele unor cauze similare
cu activiºti, organizaþii etc.). Pentru ca grupurile marginalizate sã poatã
coabita, este nevoie de o comunicare realã între ele ºi implicarea lor în
acþiuni comune. În literatura de specialitate, nu este specificat pânã la ce
punct trebuie sã se intersecteze discursurile publicurilor marginalizate, 
însã conceptul de identitate colectivã le oferã unitate în acþiuni pe plan so-
cio-politic ºi comunicaþional. Astfel, îºi dezvoltã sentimentul de apartenenþã
la un public aflat într-o poziþie dezavantajatã, dar care are resursele nece-
sare de a face o schimbare semnificativã. 

Alte definiþii ale spaþiului public alternativ pun accentul pe procesul
argumentativ din cadrul sãu cu scopul de a ajunge la evidenþierea ºi fa-
vorizarea anumitor interpretãri considerate ca fiind cele corecte (Bernal,
2005). În acest sens, Victoria Bernal susþine cã publicurile marginalizate
contribuie la formarea unui discurs raþional, o arenã a conflictului non-
violent ºi la un produs plin de creativitate, în acele momente critice în care
au de înfruntat un pericol major comun sau se confruntã cu o problemã
extrem de importantã. Astfel, spaþiu public alternativ recupereazã idei ºi
sentimente ce nu pot fi exprimate într-un altã sferã socialã. Aceastã 
viziune pune accent pe democraþia deliberativã, dar în acelaºi timp reþine
ºi factorii de ordin emoþional care fac parte din viaþa unei comunitãþi. 
Totodatã, este subliniat rolul conflictului în construirea unor legãturi 
între diferite publicuri. Mediul virtual ar facilita închegarea acestora, chiar
dacã utilizarea lui implicã, în acelaºi timp, oportunitãþi ºi riscuri (Bernal,
2005; Castells, 2007). Comunicarea online poate întrerupe ritmul unei
comunitãþi ºi pune la îndoialã reprezentãrile colective, însã, în acelaºi
timp, va oferi altele în loc. 

O importantã întrebare de cercetare în aceastã lucrarea este în ce mã-
surã poate fi posibilã formarea unui spaþiu public în mediul virtual. Unii
cercetãtori susþin cã rãspunsul este afirmativ, atât timp cât nu avem în
vedere un demers strict habermasian ºi pornim de la premisa cã acest
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cadru comunicaþional este posibil dacã accesul este deschis, se formeazã
puncte de vedere diferite ºi observãm mecanisme de mediere. Argu-
mentele raþionale nu ar ocupa un rol central în interacþiunile sociale,
iar afectele nu pot fi scoase din ecuaþie (Agnew, 2004; Bernal, 2005).
Emoþiile ºi experienþa individualã reprezintã doi factori importanþi care
influenþeazã deciziile din spaþiul public (Hermes, 2006). 

Cercetãtorii din domeniul comunicãrii ºi cel al influenþelor mass-me-
dia asupra societãþii considerã cã sfera publicã virtualã are calitatea de a
fi un produs cultural creat ºi consumat de cãtre propriul public ºi un
spaþiu imaginar construit prin intermediul Internetului ºi fãrã existenþã
fizicã (Agnew, 2004; Bernal, 2005). Actorii sociali implicaþi capãtã o iden-
titate de enclavã, aceasta fiind forma lor de rezistenþã la discursurile domi-
nante, ºi devin membrii unor comunitãþi dispersate în spaþiu, iar pentru
ca acþiunile lor sã aibã ecou, sã capete o anumitã rezonanþã, semnificaþi-
ile sunt create ºi recreate în mod activ (Bernal, 2005; Russell, 2005). Ast-
fel, produsul cultural rezultat în acest proces este al tuturor participanþilor
ºi rezoneazã cu modul lor de viaþã. 

Ceea ce este construit prin reþele sociale între publicuri ajunge sã fie
extrem de folositor ºi plin de semnificaþii pentru membrii lor ºi intrã în
opoziþie cu structurile de putere pur instrumentale, fãrã beneficii în via-
þa cotidianã a indivizilor (Castells, 2007). Manuel Castells susþine cã nu-
meroase cercetãri empirice atestã dezvoltarea unui grad de autonomie
tot mai mare faþã de reguli sociale ºi instituþii, pe mãsurã ce actorii so-
ciali folosesc tot mai des Internetul. Atât timp cât grupurile minoritare
capãtã vizibilitate ºi ajung sã punã în circulaþie viziuni diferite faþã de
cele oficiale despre problemele comune, putem accepta un efect de con-
solidare a democraþiei. Din contra, dacã un anumit consens promovat este
benefic doar pentru un public aparte, atunci intervin forme de domi-
nare ºi monopol asupra resurselor. 

Alte definiþii ale contrapublicurilor ºi ale sferei publice alternative recurg
la procese de fragmentare, solidaritate ºi reciprocitate care-ºi au rãdãcinile
în experienþa colectivã a celor marginalizaþi ºi exploataþi (Downey & 
Felton, 2003). Prin contrapublic, se înþelege un fenomen modern descris
ca reacþie la sistemul capitalist ºi discursurile dominante puse în circu-
laþie de grupurile ce deþin monopolul. În acelaºi timp, comuniunea publi-
curilor minoritare se dezvoltã prin conflict ºi negociere ºi naraþiuni
semnificative, într-un context mediatic (Downey & Felton, 2003; Russell,
2005). Existã niºte mecanisme la nivel social ce favorizeazã formarea con-
trapublicurilor. În acelaºi timp, insubordonarea ºi reinterpretarea naraþi-
unilor semnificative din cadrul unei societãþi (de pildã miturile
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fondatoare) ajung sã aibã implicaþii politice, deoarece sunt legate de felul
în care indivizii apreciazã structurile sociale ºi deþin o anumitã viziune
comunã despre cum trebuie trãitã viaþa în sensul ei larg. Sfera publicã
alternativã fragmenteazã ºi dislocã, însã succesul real al publicurilor con-
stituite precum niºte enclave rezidã în capacitatea lor de a depãºi acest
nivel ºi de a influenþa mass-media tradiþionale ºi opinia publicã dominan-
tã (Downey & Felton, 2003). Conflictul, dislocarea ºi negocierea îºi au
rolul lor, însã accesul la spaþiul public mediatic va confirma statutul de
putere nou creat. 

Statutul contrapublicurilor ºi eficienþa discursurilor lor depind de: mã-
sura în care recurg la retoricã ºi promit prin mesajele proprii un mod de
comuniune între membrii ºi acceptarea unor diferenþe ºi diverse puncte de
vedere. Atât timp cât contrapublicurile sunt capabile sã admitã o serie de
identitãþi variate, negocierea înlocuieºte fragmentarea (Downey & Felton,
2003). Caracterul neomogen al spaþiului public este însãºi elementul ce
reprezintã un avantaj important, pentru cã integrarea altor publicuri în
componenþa lui este esenþialã pentru stabilitate. Un potenþial conflict în-
tre publicurile marginalizate este, în acest mod, gestionat pe cale paºnicã.
Insubordonarea rãmâne o stare manifestatã în principal faþã de grupurile
dominante ºi naraþiunile lor ce instaureazã ºi reinstaureazã hegemonia.
Totuºi, ar trebui evitatã o radicalizare a acestei viziuni în care toate publi-
curile marginalizate trãiesc în armonie ºi fãrã stãri de conflict, pentru cã
în realitate este posibil ca unele sã aibã o atitudine combativã faþã de al-
tele, dar totuºi sã poatã coopera când se confruntã cu o problemã comunã. 

Dacã majoritatea definiþiilor despre sfera publicã alternativã au recurs
la conceptul de identitate colectivã sau de grup, Catherine R. Squires re-
nunþã la acest concept. Autoarea propune trei tipuri de publicuri mar-
ginalizate, enclavã, contrapublic ºi satelit, ºi afirmã cã spaþiul public are, de fapt,
o naturã fluidã (Squires, 2002). Pentru a-ºi susþine afirmaþiile, Catherine R.
Squires explicã mai întâi specificul fiecãruia. Când un public îºi ascunde
ideile anti-hegemonice ºi strategiile cu scopul de a supravieþui ºi a evita
sancþiunile, cu toate cã el continuã sã producã dezbateri puternice în
domeniile sale de interes, atunci se considerã cã ia forma unei enclave. În
stadiul de satelit, cei marginalizaþi cautã sã se separe de alte grupuri, din
motive diferite decât cele ce þin de dominare ºi opresiune, dar continuã sã
se implice din când în când în discuþii publice pe teme variate (Squires,
2002). Membrilor unei enclave sau ai unui satelit le lipseºte specificul anti-
hegemonic ºi militant al unui contrapublic, însã ei dezvoltã practici de
supravieþuire ºi continuitate, fãrã a accepta pe deplin asimilarea într-un pu-
blic mai mare. În acest mod, Catherine R. Squires reconsiderã publicurile
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marginalizate ce nu se încadreazã neapãrat în categoria de contrapublic, 
însã pot ajunge în acest stadiu în anumite condiþii. Astfel, publicurile 
coexistã ºi nu suferã un proces continuu de fragmentare, ci doar pot trece
dintr-o stare în alta (Squires, 2002; 2007). 

Membrii unui contrapublic adoptã o retoricã a protestului, sunt animaþi
de convingeri puternice, se implicã în comunicarea ºi interacþiunea cu alte
publicuri, reclamã formele de dominare existente în societate, contestã spa-
þiul public atent controlat de cãtre stat ºi se folosesc în mod strategic de
cãtre celelalte grupuri marginalizate pentru a le sublinia poziþia ºi intere-
sele (Lesnikova, 2011; Squires, 2002; 2007; Warner, 2002). Faþã de enclave,
care se retrag într-o stare parþial activã pentru a-ºi conserva resursele ºi
supravieþuirea, contrapublicurile mizeazã pe conflict, revoltã, insubordonare
ºi acþiuni sfidãtoare la adresa grupurilor hegemonice. Este adoptatã o pozi-
þie militantã. Discursul lor trece dincolo de zona de conform ºi siguranþã
pentru a se implica într-o luptã în care sunt puse la îndoialã viziunile domi-
nante, în acelaºi timp fiind promovatã o anumitã abordare a realitãþii ºi a
problemelor publice (Squires, 2002; Tang & Yang, 2011; Yang, 2003).

Principalele definiþii ale contrapublicurilor aduc în discuþie formarea ºi
interacþiunea dintre publicuri variate ce formeazã un spaþiu public alter-
nativ. În anumite condiþii, studiile au demonstrat cã Internetul poate fi
mai mult decât un spaþiu în care diverse grupuri îºi susþin poziþia într-un
permanent conflict ºi fãrã sã existe o formã de mediere între puncte de
vedere diferite (Bernal, 2005). Mediul virtual poate fi utilizat într-o diver-
sitate de moduri, cãci utilizatorii pot sã-l valorifice într-un sens mai mult
sau mai puþin democratic (Papacharissi, 2009). În acelaºi timp, tehnolo-
gia nu este neutrã, indivizii rãspunzând la discursurile despre noile me-
dia (Papacharissi, 2009). Cu alte cuvinte, existã o dispoziþie socialã de
alieniere la marile tendinþe de utilizare. 

Internetul este un mediu propice pentru un contrapublic ai cãrui mem-
bri au o identitate fluidã ºi cosmopolitã – înrãdãcinatã într-o culturã localã,
însã având apartenenþe multiple ºi flexibile – dar ºi pentru enclave. Studi-
ile au demonstrat cã printre influenþele sale asupra utilizatorilor se enu-
merã consolidarea practicilor existente de participare politicã. Totodatã,
mediul virtual poate servi ca un spaþiu de comunicare alternativ la mass-
media tradiþionale. Totuºi, deficienþele democraþiei nu vor fi remediate prin
procesul de utilizare în sine, impactul noilor media asupra sistemului po-
litic fiind unul modest (Dahlgren, 2007). În schimb, accesul liber permite
o multitudine de voci, de identitãþi ºi agende politice diferite sã se formeze
în online. Din aceastã perspectivã, existã o corelaþie pozitivã între carac-
teristicile mediului virtual ºi oportunitãþile lui ºi formarea contrapublicurilor.
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Acestea din urmã, vor putea, folosindu-se de mijloacele comunicaþionale
de care dispus sã formeze o contrasferã publicã. Aºa cum am mai discutat în
acest subcapitol, media alternative pot funcþiona ca un spaþiu public alter-
nativ pentru cã ele permit medierea între opiniile, problemele, valorile ºi
agendele diferitelor publicuri marginalizate. 

1.4. Concluzii

Obiectivul acestui capitol constã în a investiga în ce mãsurã noile me-
dia pot contribui la formarea unui spaþiu public virtual ºi ce relaþie în-
treþine acesta cu mass-media tradiþionale. Înainte de orice demers
analitic, am încercat sã înþelegem conceptual ce este o sferã publicã,
pornind de la cele mai importante teorii clasice ºi ajungând la linii teo-
retice care propun definiþii alternative, cum ar fi: sfera publicã prole-
tarã, contrasfera publicã sau perspectiva cã sfera publicã este formatã, de
fapt, dintr-o multitudine de sferi. În cele din urmã, argumentãm unde
ne plasãm prin acest studiu ºi din ce perspectivã definim spaþiul public. 

Având în vedere teoriile sociologice, politologice, antropologice ºi din
domeniul comunicãrii – abordate în acest capitol – ºi rezultatele studiilor
empirice, susþinem cã putem atesta formarea unei sfere publice virtuale
dacã renunþãm la o perspectivã strict habermasianã asupra conceptului.
Prin spaþiu public înþelegem un mod de comunicare ce permite formarea
unor puncte de vedere diferite despre problemele de interes comun ºi
existenþa unor mecanisme de mediere între diversele poziþii adoptate de
cetãþeni. În plus, este important sã se creeze o forþã de presiune la adresa
structurilor de putere din societate. Problemele dezbãtute într-un spaþiu
public alternativ ar trebui sã pãtrundã în mass-media oficiale ºi sã poatã
crea contextul propice pentru o dezbatere la nivel naþional. În caz con-
trar, discutãm doar despre enclave fãrã putere de acþiune ºi capacitate de
a-ºi aduce subiectele de dezbatere pe agenda publicã. 

În ceea ce priveºte relaþia dintre sfera publicã virtualã ºi mass-media
tradiþionale, susþinem cã pot fi observate douã situaþii. În prima, spaþiul
public virtual se dezvoltã în mod complementar, iar publicurile partici-
pante pot prelua puncte de vedere ale jurnaliºtilor sau chiar construiesc
alianþe cu aceºtia, parteneriate strategice formale sau mai puþin formale.
În cea de-a doua situaþie, discutãm despre un climat contestatar. Media
alternative se dezvoltã în conflict cu trusturile de presã. Activiºtii civici
doresc o schimbare pe plan social, politic ºi mediatic. Nu mai vorbim
despre acord, ci de dezacord. În acest caz, publicurile marginalizate
devin contrapublicuri ºi organizeazã proteste. 
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Spaþiul public normativ, aºa cum este prezentat în scrierile lui Habermas,
nu se poate forma ºi funcþina online, deoarece Internetul înglobeazã prin-
cipiile societãþii de consum ºi diverse tehnici de marketing (Papacharissi,
2010). Cei care îl folosesc urmãresc de multe ori sã obþinã profit. 
Astfel, acest spaþiu comunicaþional nu pune participarea civicã ºi demo-
cratizarea structurilor societãþii pe primul loc, înaintea obiectivelor
comerciale. Deºi are o platformã deschisã de comunicare ºi putem dis-
cuta despre accesul liber la dialogul social mediat de mediului virtual,
nevoia de a obþine profit se menþine ºi este pregnantã (Papacharissi,
2010). În cazul în care sunt create ºi implementate norme juridice 
online ce permit formarea unei culturi politice democratice, studiile 
empirice demonstreazã cã rezultatul obþinut este de fapt cel contrar, iar
participarea cetãþenilor la astfel de iniþiative define neatractivã 
(Papacharissi, 2010; Salter, 2005). Prin urmare, putem discuta despre
spaþiu public în online doar dacã propunem o perpectivã alternativã
asupra conceptului. Cu toate acestea, se menþin importante condiþii de
funcþionare, precum: accesul liber ºi egal al participanþilor, formarea 
unor puncte de vedere diferite ºi a mecanismelor de mediere dintre 
acestea, invocarea interesului public în dezbaterile dintre internauþi ºi
necesitatea ca în urma dialogurilor sã se ajungã la formularea unor pro-
bleme publice. 



II. Miºcãrile sociale ºi activismul 
civic online

2.1. Conceptul de miºcare socialã

În prima parte acestui capitol, voi defini mai întâi conceptul de
miºcare socialã prin prisma teoriilor care trateazã politicul ca proces, ex-
plicã apariþia lor prin resursele utilizate sau fac referire mai degrabã la
un conflict de naturã culturalã a cãrui mizã sunt semnificaþiile produse
de cãtre protestatari. Acestea din urmã sunt articulate pentru a ilustra
noile miºcãri sociale organizate în structuri fluide, flexibile ºi care evitã
ierarhia, birocraþia ºi chiar calificarea membrilor componenþi (Carroll
& Hackett, 2006; Castells, 2007; 2010; Lähdesmäki, 2010; Nash, 2010;
Touraine, 1981). Totodatã, au o orientare mai accentuatã spre societatea
civicã decât pentru impunea unor mãsuri la nivel politic (Nash, 2010).

2.1.1. Despre conflict ºi schimbãri sociale

Teoriile politice despre miºcãrile sociale urmãresc procesul care a stat
la baza formãrii ºi evoluþie lor ºi explicã faptul cã actorii sociali excluºi
îºi doresc sã aibã libertatea de a-ºi construi propriile politici. Miºcãrile
sociale sunt definite ca reprezentând o serie de interacþiuni între
reprezentanþii oficiali ºi indivizi ce se transpun în poziþia celor care iau
cuvântul în numele persoanelor marginalizate ºi cer o redistribuire a pu-
terii, având susþinerea actorilor sociali defavorizaþi (Diani, 1992; Tilly,
1981; 2004). Astfel, aceste fenomene apar când existã un grup de
cetãþeni care considerã cã sunt puºi într-o poziþie dezavantajoasã ºi îºi
doresc sã lupte pentru a accede la resurse de naturã politicã. Deoarece
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împãrtãºesc o identitate comunã, legãtura dintre ei se formeazã pe o
bazã identitarã (Tilly, 2004). 

Pe aceeaºi linie teoreticã, miºcãrile sociale sunt considerate ca fiind
acþiuni colective care cuprind un repertoriu al formelor de protest for-
mat din crearea de asociaþii ºi coaliþii, întruniri publice, mitinguri, demon-
straþii, declaraþii de presã pentru a capta audienþa, toate acestea având
menirea de a aduce o schimbare pe plan politic sau social (Tilly, 2004).
În timp însã, acest repertoriu a evoluat ºi s-a diversificat. În funcþie de
ocazie ºi obiectivele avute în vedere, protestatarii opteazã pentru o anu-
mitã serie de acþiuni prin care pun în evidenþã o disputã, poziþia lor ºi
tabãra adversã (în cazul de faþã reprezentanþii puterii). Prin conceptul
de repertoriu, Tilly (2004) desemneazã o combinaþie de tactici având
scopul de a evidenþia în mod strategic poziþia unor indivizi a cãror bunã-
stare a fost afectatã în urma acþiunilor guvernanþilor sau ale autoritãþilor
(pot include diverºi proprietari, clerici sau alþi actori sociali cu factor de
decizie). Prin solicitãrile lor, cetãþenii care se considerã defavorizaþi ur-
mãresc o redistribuire a puterii ºi, de aceea, pun în scenã demonstraþii
publice menite sã susþinã ideea cã li se acordã suport popular ºi este cre-
atã o formã de opoziþie faþã de guvernanþi. Astfel, miºcãrile populare ur-
mãresc sã afirme suveranitatea poporului (Tilly, 2004). 

Charles Tilly observã evoluþia miºcãrilor sociale în relaþie cu sistemul
politic ºi actorii sociali care îl formeazã. Un demers similar îl are ºi Sidney
Tarrow (2011), sociologul ajungând la concluzia cã aceste fenomene so-
ciale pot fi definite ca forme de contestaþie construite colectiv prin in-
termediul cãruia indivizi ce împãrtãºesc aceleaºi scopuri se adreseazã
elitelor, opozanþilor ºi autoritãþilor în moduri de interacþiune susþinute.
Aºadar, în viziunea acestui autor, un criteriu important însã nu defini-
toriu este ca activitãþile întreprinse de militanþi sã aibã o anumitã duratã
în timp, cu alte cuvinte sã constituie un efort continuu. Însã, cel mai valo-
ros indicator care poate confirma cã fenomenul investigat reprezintã o
miºcare socialã este reþeaua socialã online care stã la baza formelor de
organizare ºi contestaþie dezvoltate de cãtre membrii ei (Diani, 1992;
Opp, 2009). Prin urmare, duratã temporalã este tratatã de cãtre cercetã-
tori ca fiind de o importanþã relativã (Snow & Olliver, 1995). Miºcãrile
sociale pot fi de lungã sau de scurtã duratã, dar aceste douã categorii
nu sunt foarte clar delimitate temporal. 

Spre deosebire de aborãrile precedente care trateazã acest fenomen
în strânsã relaþie cu climatul politic (Tarrow, 2011; Tilly, 1981; 2004), teo-
ria mobilizãrii resurselor (Jenkins, 1983; Walsh, 1981; McCarthy & Zald,
1977) dezvoltatã în anii ‘70 explicã de ce se implicã indivizii în acþiuni
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colective ca rezultat al judecãþii raþionale privind propriile lor interese.
În acest context, protestatarii sunt consideraþi persoane înzestrate cu raþi-
une care cântãresc problema înainte de a lua o decizie ºi vor sã acceadã
la resurse precum bani, cunoaºtere, informaþii, legitimitate, suport din
partea mass-mediei sau a celor cu putere mai mare de decizie. Din pers-
pectiva teoriei mobilizãrii resurselor, conceptul de miºcare socialã
cuprinde opinii ºi credinþe ce se transformã în preferinþe pentru a schim-
ba ceva în societate ºi a urmãri redistribuirea bunurilor, cu scopul de a
obþine o serie de beneficii (McCarthy & Zald, 1977). 

Teoriile despre noile miºcãri sociale se delimiteazã de cele anterioare
prin faptul cã pun accentul pe conflict. Acesta devine tot mai puþin po-
litic ºi ar reprezenta, de fapt, o expresie a unor probleme universale
(Nash, 2010) sau o luptã într-o anumitã comunitate pentru controlul so-
cial asupra istoricitãþii (Touraine, 1981). Discursul produs de cãtre protes-
tatari este impregnat cu expresii artistice ºi antineoliberale, fãcând apel
la acþiune, dar în termeni mai degrabã culturali (Lähdesmäki, 2010). Cu
alte cuvinte, formele de activism civic ºi social iau amploare, actorii so-
ciali devenind preocupaþi mai degrabã de a promova un stil de viaþã
decât de a urmãri adoptarea anumitor politici publice. 

Abordãrile constructiviste considerã cã noile miºcãri sociale ar re-
prezenta un sistem de acþiuni colective în care o varietate de scopuri,
mijloace ºi forme de solidarizare se întrepãtrund într-o manierã mai mult
sau mai puþin solidã sau coerentã (Carroll & Hackett, 2006; Melucci,
1996). Astfel, ele sunt înþelese precum un proces continuu, iar unitatea
ºi coerenþa lor sunt mai degrabã o consecinþã la care s-a ajuns în timp
ºi nu sunt trãsãturi definitive. Instabilitatea ºi structura lor fluidã sunt
considerate caracteristici de bazã. În aceºti termeni poate fi explicatã ºi
lipsa de ierarhie ºi de calificare a membrilor componenþi. Ceea ce dife-
renþiazã abordãrile constructiviste de poziþiile teoretice precedente este
faptul cã miºcãrile sociale sunt considerate un proces în plinã evoluþie,
construit ºi reconstruit de cãtre actorii participanþi. Semnificaþiile eveni-
mentelor ºi ale problemelor societãþii sunt o construcþie comunã a in-
divizilor. Aceºtia dau sens ºi valoare lumii fizice exterioare ºi vieþii sociale. 

Fiecare poziþie teoreticã propune o viziune diferitã asupra princi-
palelor concepte discutate în cadrul acestui capitol. Diani (1992) ela-
boreazã o sintezã a definiþiilor despre miºcãrile sociale prin prisma celor
mai importante teorii din sociologie ºi ºtiinþe politice. El ajunge la con-
cluzia cã aceste fenomene reprezintã o reþea informalã de interacþiuni
între o varietate de indivizi, grupuri ºi/ sau organizaþii – antrenate într-un
conflict politic sau cultural – ce împãrtãseºc o identitate colectivã. Apoi,
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face o comparaþie cu alte concepte complementare. Referindu-se la 
conflictul social, Diani (1992) susþine cã acesta ar putea sã aparã chiar ºi
în absenþa unei miºcãri sociale. Dacã ne-am raporta la deosebirile fun-
damentale dintre semnificaþiile acestor douã concepte, dinstinctiv pen-
tru cel din dintâi este faptul cã are o duratã mai mare în timp ºi este
rezultatul unei reþele informale mai ample de interacþiuni. 

Uneori, miºcãrile sociale sunt studiate ºi analizate sub sintagma de
shimbãri sociale. Însã, cercetãtorii le delimiteazã ca fiind obiectivul final
pe care îl urmãresc participanþii antrenaþi în diverse manifestaþii (Diani,
1992). În acelaºi timp, pe lângã membrii miºcãrilor sociale, sunt intere-
saþi de o schimbare socialã favorabilã ºi activiºtii ce se implicã în numeroase
proiecte civice ºi culturale (Castells, 2010; Lähdesmäki, 2013; Yang, 2003;
2006; 2013). 

Am delimitat principalul concept utilizat în acest capitol de altele simi-
lare din literatura de specialitate, însã rãmâne întrebarea cum se dife-
renþiazã acesta de proteste ºi activism civic, dar ºi cum anumite se suprapun
semnificaþiile. Potrivit lui Opp (2009), protestul poate fi atât un act indi-
vidual, cât ºi de grup. În schimb, cercetãtorii din domeniu trateazã
miºcãrile sociale ca fenomene sociale colective. În acelaºi timp, putem sã
ne referim la un singur protest, în timp ce repertoriul folosit de cãtre ac-
tiviºti cuprinde o serie de acþiuni cu un caracter contenþios, care poate in-
clude ºi proteste. Astfel, miºcãrile sociale nu sunt singura modalitate prin
care indivizii pot sã-ºi manifeste nemulþumirile ºi sã aducã pe agenda pu-
blicã probleme controversate, ci se manifestã în paralel sau chiar se inter-
secteazã cu alte forme de acþiuni colective, uneori violente. Astfel,
protestele ºi campaniile sunt tratate în literatura de specialitate ca fiind
incluse în repertoriul lor (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001). 

O caracteristicã valabilã în cazul miºcãrilor sociale, dar ºi în cel al
formelor de protest este urmãtoarea: ambele fenomene sociale întrerup
ritmul unei comunitãþi (Opp, 2009). Acestã regulã nu se aplicã ºi activis-
mului civic ºi voi da un exemplu în acest sens. Un proiect având scopul
sã dezvolte sustenabil o comunitate prin încurajarea, susþinerea ºi pro-
movarea iniþiativelor locale poate fi o formã de activism civic ºi nu im-
plicã neapãrat întreruperea unui ritm al vieþii sociale. În acelaºi timp,
prin acest proiect nu sunt solicitate anumite revendicãri unor autoritãþi
sau actori cu factor de decizie consideraþi ca fiind culpabili pentru ne-
dreptãþile suferite de cetãþeni. Þinta care trebuie sensibilizatã pentru a
produce o schimbare realã, în cazul activismului civic, poate fi reprezen-
tatã ºi de cãtre simplii cetãþeni. 

În cazul miºcãrilor sociale, protestatarii încearcã sã reafirme suverani-
tatea poporului într-o luptã purtatã cu guvernanþii sau autoritãþile (Tilly,
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2004). Protestul poate urma aceeaºi logicã, însã nu este o condiþie nece-
sarã. Dacã punem politicul între paranteze, am putea în continuare con-
sidera anumite fenomene sociale ca fiind proteste. 

Un alt concept complementar este cel de acþiuni colective. Prin proteste
ºi participarea la miºcãri sociale actorii sociali nu puteau sã imple-
menteze schimbarea pe care ºi-o doreau singuri ºi trebuia sã punã pre-
siune pe o terþã parte (adversarul) ca sã-i influenþeze deciziile. În cazul
acþiunilor colective, nu este exclus sã realizeze ceea ce vor cu forþele pro-
prii (Opp, 2009). Atât protestele, cât ºi miºcãrile sociale pot fi conside-
rate acþiuni colective, însã semnificaþiile conceptelor sunt diferite. 

2.1.2. Noi teorii legate de miºcãrile sociale

În acest subcapitol, vor fi abordate pe scurt principalele structuri teo-
retice referitoare la modul în care au fost studiate ºi înþelese miºcãrile so-
ciale din cursul anilor ’50 ºi pânã în anii ’80. Nu-mi propun o abordare
exhaustivã, ci doar marchez niºte repere care au rolul de a reliefa evoluþia
concepþiilor împãrtãºite de cercetãtori din sociologie ºi politologie despre
aceste fenomene. Demersul de faþã este util pentru înþelegerea specifi-
cului miºcãrilor sociale din prezent.

Cele mai importate concepte ºi idei despre miºcãrile sociale din ul-
timele decenii ar putea fi clasificate astfel (Diani, 1992; Nash, 2010; Opp,
2009; Smith & Fetner, 2010): 

1. Teoria comportamentului colectiv (anii ’50)
Iniþial, miºcãrile sociale au fost studiate sub sintagma de comportament

colectiv. Continuând o lungã tradiþie de neîncredere ºi suspiciune faþã de
gloate, mase ºi mulþimi, studiile clasice au pus accentul pe caracterul iraþio-
nal al revoltelor, zvonurilor ºi panicii începând cu Revoluþia francezã ºi cul-
minând cu isteria în masã întreþinutã de nazism ºi, apoi, de cãtre cultul
personalitãþii lui Stalin (Smelser, 2011; Westd, 2004). Sociologii americani
s-au confruntat de multe ori cu aspecte pe care au ajuns sã le considere ca
fiind mai puþin raþionale ºi au etichetat miºcãrile ample din stradã într-un
mod ce a subliniat sentimentele puternice ale protestatarilor ºi ideea cã raþi-
unea nu juca în acþiunile lor un rol important (Currie & Skolnick, 1970;
Westd, 2004). Practic, factorilor sentimentali li s-a acordat o conotaþie nega-
tivã, ceea ce a denaturat înþelegerea miºcãrilor sociale. 

2. Teoria privaþiunii relative (anii ’60)
În urmãtorul deceniu, protestele au fost explicate prin teoria privaþiu-

nii relative. Potrivit acestei abordãri teoretice, actorii sociali se simt lipsiþi
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de anumite bunuri materiale ºi resurse ºi, de aceea, existã o probabilitate
mai mare ca ei sã se organizeze ºi sã formeze miºcãri colective cu scopul
de a-ºi îmbunãtãþi condiþiile de trai (Nash, 2010). Grupurile care suferã
din cauza marginalizãrii ºi nu au oportunitãþi reale de a-ºi rezolva pro-
blemele – precum studenþii, femeile sau minoritãþile – se vor orienta spre
acþiuni colective. În acest mod, îºi manifestã nemulþumirile ºi încearcã sã
gãseascã împreunã soluþii. Aceastã teorie întrebuinþeazã conceptul de grup
marginalizat pentru a explica mecanismele prin care indivizii se organizeazã
ºi participã la miºcãri sociale. Conceptul va fi folosit în studiile despre
fenomene actuale precum activismul civic online ºi influenþele mediului vir-
tual asupra noilor miºcãri sociale din prezent. Pentru a înþelege ce anume
îi uneºte pe activiºti ºi conferã coerenþã acþiunilor ºi viziunilor lor, cercetã-
torii leagã acest concept de cel de identitate. 

3. Teoria mobilizãrii resurselor (anii ’70)
Ulterior, sociologii au început sã acorde mai mult interes pro-

blemelor pe care miºcãri sociale le revendicau ºi au ajuns sã respingã
ideea cã acþiunile maselor sau gloatelor ar trebui privite ca urmãri ale 
unor disfuncþii sociale. Au adus contraargumente concepþiei cã, în
cadrul acþiunilor colective, indivizii ar fi animaþi de o serie de sentimente
care le-ar umbri judecata ºi i-ar face sã acþioneze iraþional. În plus, par-
ticiparea nu a mai fost interpretatã ca fiind o cauzã directã a condiþiilor
structurale dintr-o societate (Nash, 2010). Potrivit teoriei mobilizãrii re-
surselor, protestatarii sunt consideraþi cetãþeni responsabili. Ei vor putea
examina atent o situaþie sau o problemã ºi abia dupã lua o hotãrâre. 

Dacã avem în vedere cã devotamentul, prietenia ºi statusul social pot
fi considerate la rândul lor resurse, atunci este explicabil de ce individul
ar dori sã adere la acþiunile grupului mai degrabã decât sã acþioneze de
unul singur. Argumentul cel mai invocat pentru a susþine acest fapt este
cã nu existã indivizi care trãiesc izolaþi, ci ei convieþuiesc în cadrul 
unei comunitãþi ºi, de aceea, fiecare simte o presiune socialã pentru atin-
gerea anumitor þeluri comune (Lubell, 2002; Nash, 2010; Oberschall,
1973). În plus, costurile participãrii la acþiuni colective sunt pentru ei
foarte reduse (Nash, 2010). Aºadar, oamenii ar fi mai degrabã tentaþi sã
se implice într-o iniþiativã de grup decât sã urmeze pe cont propriu un
demers care ar putea avea, în acest mod, ºi mai puþine sorþi de izbândã
ºi le-ar consuma ºi mai multe resurse (financiare, de timp, sociale).
Grupul oferã o serie de avantaje, printre care ºi o structurã, o formã de
organizare ºi un program comun de acþiune.

Sentimentul de comuniune dintre membrii miºcãrii ºi solidarizarea
acestora sunt idei importante care vor fi preluate în cercetãri despre
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noile miºcãri sociale ºi mediul virtual. Online, activiºtii se organizeazã de-
seori în comunitãþi virtuale. Printre particularitãþile cele mai importante
ale acestor comunitãþi se enumerã faptul cã sunt fluide ºi deschise ºi
reuºesc sã atragã ºi sã integreze noi membrii. 

4. Teoria noilor miºcãri sociale (anii ’80)
În contrast cu premisele liberale care stau la baza studiilor despre

mobilizarea resurselor, teoria noilor miºcãri sociale este influenþatã de
marxism, de care încearcã sã se diferenþieze. Cu toate acestea, conflictul
îºi menþinâne un rol extrem de important în înþelegerea societãþii, fiind
considerat motorul schimbãrii sociale (Nash, 2010; Stobbe, 2011). Acolo
unde existã un grup dominant, vor exista forme de opoziþie, iar actorii
sociali marginalizaþi vor urmãri sã-ºi susþinã valorile ºi identitatea speci-
ficã (Castells, 2010; Eder, 1985). De aceastã datã, contestaþia culturalã este
baza luptei simbolice pentru intepretãrile împãrtãºite de ambele tabere,
cetãþenii dorindu-ºi, mai mult decât orice, libertatea de a decide în nu-
mele propriu (Eder, 1985). De aceea, conflictul care animã luptele pur-
tate de membrii noilor miºcãri sociale apare, în aceastã etapã de evoluþie
a societãþii, în domenii precum producþia culturalã, integrarea socialã ºi
socializarea (Habermas, 1981). 

Aceste miºcãri sunt considerate ca fiind foarte diferite de cele prece-
dente prin accentul pe care-l pun pe valori imateriale precum pacea
mondialã sau lupta împotriva sistemului capitalist global. De obicei, deºi
sunt înrãdãcinate într-o culturã localã, practicile lor ºi alianþele pe care
le formeazã sunt transnaþionale, deoarece pentru protestatari cetãþenia
are o semnificaþie mai largã ºi nu se limiteazã la apartenenþa la un sin-
gur stat (Bernal, 2004; Jenkins & Thorburn, 2003). Astfel de miºcãri sunt
reprezentate de gherile comunicaþionale precum Zapatista, de feminism,
ecologism ºi activiºtii care militeazã împotriva unei ordini mondiale
(Castells, 2010; Cleaver, 1998). 

Idei ºi concepte importante propuse de aceastã teorie ºi preluate în
investigarea activismului civic online ºi protestelor observate în mediul
virtual sunt: grupul dominant ºi formele de rezistenþã ºi de opoziþie, 
valori imateriale, diferitele interpretãri ale evenimentelor ºi problemelor
publice etc. Acestea din urmã au fost explicate prin neînþelegeri provocate
intenþionat sau atenuarea cadrajelor de tip ideologic astfel încât tot mai mulþi
indivizi sã se simtã reprezentaþi, sã simpatizeze cu ideile ºi acþiunile ac-
tiviºtilor (Bennett, 2005; della Porta & Tarrow, 2005).

Vom aborda noile miºcãri sociale din prezent într-un subcapitol aparte.
Pânã atunci, ne vom referi la activismul civic ºi, în special, la dimensiunea
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lui virtualã pentru a putea diferenþia acest fenomen de alte forme simi-
lare ºi, ulterior, a operaþionaliza conceptele discutate în analiza protestelor
investigate. Clarificarea conceptualã are rolul de a construi baza pe care
vor fi adãugate ideile ºi noþiunile necesare în vederea atingerii obiectivelor
capitolului de faþã: definirea formelor de protest care urmeazã a fi inves-
tigate ºi posibilitatea de a le include într-un model de acþiuni contestatare. 

2.2. Teorii despre activismul civic online

Modul în care a fost înþeles activismul civic în ºtiinþele socio-umane a
fost influenþat în deosebi de scrierile lui Sidney Tarrow despre miºcãrile
sociale (della Porta & Tarrow, 2005a; 2005b). Din aceastã perspectivã, ac-
tivismul civic este definit ca fiind efortul unui grup care se organizeazã în
mod voluntar pentru a soluþiona probleme ce ameninþã interesele mem-
brilor sãi, în timp ce reprezentanþii de bazã atrag alte publicuri pe care le
implicã în construcþia unei identitãþi comune (Lähdesmäki, 2013; 
Sriramesh & Kim, 2009). În acelaºi timp, în acest proces activiºtii utilizeazã
o serie de resurse comunicaþionale pentru a influenþa anumite persoane
cu factor de decizie – uneori chiar prin strategii ce fac recurs la forþã sau
presiune – sã remedieze o situaþie care îi afecteazã într-un mod negativ
(Brancati, 2013; Rolfe, 2005; Zhang, 2013). Aceastã perspectivã nu face o
delimitare clarã între activism ºi miºcãri sociale, cele douã fenomene fi-
ind considerate foarte apropiate. Protestele de amploare care nu se în-
cadreazã în definiþiile clasice ale miºcãrilor sociale propuse de Charles Tilly
ºi Sidney Tarrow (della Porta & Tarrow, 2005a; Tarrow, 2011; Tilly, 1981;
2004) sunt analizate ca fãcând parte din fenomenul activismului (Yang &
Calhoun, 2007; Yang, 2006; 2009). Diferenþa dintre cele douã fenomene
constã în faptul cã activismul civic este tratat uneori separat în literatura
de specialitate din motiv ce deþine anumite caracteristici aparte, cum ar
fi încercarea de a atinge în mod indirect un scop politic (Bennett, 2005). 

În lucrarea de faþã, ne propunem sã investigãm activismul în mediul
digital pentru a observa particularitãþile lui ºi modul în care se delimiteazã
de procese sociale similare. Vom folosi termenul de activiºti pentru a ne
referi atât la actorii sociali implicaþi în acest fenomen, cât ºi la participanþii
la miºcãri sociale. 

2.2.1. Activismul cultural, social ºi politic 

Odatã cu digitalizarea societãþii, cercetãtorii au început sã urmãreascã
impactul noilor media asupra activismului online. Au fost delimitate patru
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tipuri de activism online: cultural, social, politic ºi naþionalist (Yang; 2009).
Primul dintre acestea se preocupã de valori, moralã, stil de viaþã ºi iden-
titãþi, iar cel de-al doilea se concetreazã pe probleme precum corupþia,
mediul înconjurãtor ºi drepturile grupurilor aflate în dificultate (Earl &
Schussman, 2008; Howard–Spink, 2004; Yang; 2009). Dacã aceste
fenomene sociale urmãresc fiecare sã obþinã ºi un anumit impact la nive-
lul politicului, activismul politic online se distinge prin valorile sale consti-
tutive distinctive – cum ar fi drepturile omului sau reforme la nivelul
statului. În acest caz, accentul este pus pe rezolvarea unor probleme de
naturã politicã, iar existenþa unei dimensiuni sociale sau culturale rãmâne
într-un plan secund. 

În ceea ce priveºte ultima categorie menþionatã, activismul de tip
naþionalist, acesta se diferenþiazã prin mobilizarea tacticilor radicale la
o scalã mai mare ºi preocuparea de a produce o schimbare considerabilã,
în toate planurile vieþii sociale ale unei naþiuni (Vegh, 2003; Yang; 2009;
Yang, 2013). Acest fenomen înglobeazã elemente reprezentative din cele
precedente, cum ar fi existenþa unei mize culturale sau acþiuni de naturã
politicã. Diferenþa constã în accentul pe care activiºtii îl pun pe naþiune
ºi identitate naþionalã (Vegh, 2003). 

Cele patru tipuri de activism online reflectã rãspunsuri strategice ale ac-
torilor sociali faþã de oportunitãþile prezente care le permit sau nu sã atin-
gã anumite scopuri în funcþie de un context politic, economic ºi mediatic
(McAdam, McCarthy & Zald, 1996; Oberschall, 1999; Voss, 1999; Yang,
2013). O posibilã explicaþie ce elucideazã de ce activismul politic este mai
puþin întâlnit ar putea fi faptul cã politicul este un domeniu controversat,
iar activiºtii implicaþi nu se bucurã întotdeauna de susþinerea cetãþenilor
(Yang; 2009). Studiile din domeniu discutã despre faptul cã aceºtia nu au
suficientã legitimitate (Vegh, 2003). În plus, dificultãþile ºi constrângerile
întâmpinate de cei care contestã direct clasa politicã ºi acþiunile între-
prinse de cãtre reprezentanþii ei sunt interpretate de cãtre cercetãtori ca
fiind mult mai mari ºi, de aceea, gradul de atractivitate necesar activiºtilor
pentru a se implica în acþiuni colective este mai scãzut. 

Principala deosebire dintre activismul civic ºi cel politic este accentul
pe care primul fenomen îl pune pe comunitate (Gurak & Logie, 2003).
Activiºtii implicaþi se organizeazã în structuri nonpolitice, orientate mai de-
grabã spre societatea înþeleasã în sensul de comuniune între membrii ei.
În acest context, comunitatea este un concept fundamental pentru
înþelegerea activismului civic (Jones, 2006; Russell, 2005). Potrivit lui Yang
(2009), comunitãþile online sunt o formã importantã de asociere civicã.
Multe dintre ele sunt în mod predominant un spaþiu de socializare, relaxare
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ºi distracþie. Anonimatul le permite cetãþenilor sã se exprime mai liber
decât o fac în mod normal. În funcþie de specificul politic ºi cultural al 
unei þãri, comunitãþile virtuale pot îndeplini diverse funcþii ºi uneori dez-
voltã o naturã ludicã folositã ca rãspuns de opoziþie faþã de climatul poli-
tic (Gauntlett, 2000; McAllister, Sewell & Gordon, 2001; Riegert & Ramsay,
2012; Yang, 2009). Totuºi, este important de precizat cã activismul civic nu
se referã în mod direct la acþiuni de naturã politicã, pentru cã nu lumea
nu este interpretatã ºi înþeleasã în termeni politici (Yang & Calhoun, 2007;
Yang, 2009). Activiºtii acþioneazã din dorinþa de a schimba o nedreptate, lup-
ta lor fiind susþinutã prin convingerea fermã cã schimbarea este posibilã,
iar contribuþia lor va avea un impact favorabil într-o perioadã de timp in-
definitã (Bogre, 2012). Chiar dacã de multe ori nu întrevãd nici un rezul-
tat, continuã sã se implice mai degrabã în numele unei promisiuni cã
obiectivele lor vor fi atinse. 

Scopul activiºtilor este conºtientizarea problemelor reale pe care le în-
tâmpinã o comunitate ºi, în acest sens, urmãresc sã atragã atenþia asupra
gravitãþii lor ºi a urgenþei de a acþiona (Ghonim, 2012; Yang, 2013). Pen-
tru cã îi determinã pe indivizi sã înveþe ceva important care le-ar îmbunãtãþi
viaþa în comun ºi i-ar ajuta sã trãiascã în respect faþã de ceilalþi, strãduinþele
actorilor sociali implicaþi sunt de naturã moralizatoare (Bogre, 2012). În
acestã manierã poate fi explicatã implicarea ºi motivaþia activiºtilor civici
de a iniþia proiecte menite sã producã o schimbare socialã. 

2.2.2. Mobilizare ºi coeziune

Cercetãri din domeniul sociologiei, psihologiei sociale, ºtiinþelor comu-
nicãrii ºi antropologiei au studiat ceea ce îi þine uniþi pe activiºti ºi le con-
ferã continuitate ºi consens în acþiunile lor (Checker & Fishman, 2004;
Klandermans, 1997; Yang, 2008; 2009; 2013). Unul dintre cei mai impor-
tanþi factori care faciliteazã acest proces este cultura, aceasta ajungând sã
deþinã un rol crucial pentru activismul civic, dar ºi pentru cel cultural, fi-
ind folositã pe termen lung ca o forþã ce asigurã solidaritatea membrilor
ºi rezistenþa grupãrii (Yang, 2009; 2013). Prin intermediul ei sunt expri-
mate valori individuale sau de grup, pãreri ºi sentimente ºi sunt rãspân-
dite informaþii politice ºi ideologice. Cultura creeazã sentimentul de
apartenþã ºi construieºte o identitate comunã, împãrtãºitã de cãtre toþi
membrii unei comunitãþi (Checker & Fishman, 2004; Lähdesmäki, 2013). 

Pentru a înþelege modul în care activiºtii se organizeazã ºi ajung sã con-
stituie o forþã de presiune astfel încât sã poatã influenþa agenda publicã,
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studiile despre activismul online fac referire la conceptul de reþea
(Castells, 2007; Harlow & Harp, 2012; Russell, 2005; Tang & Yang, 2011;
Yang, 2003; 2006). Reþelele interpersonale din offline ºi cele virtuale sunt
considerate structuri ce pot facilita organizarea, comunicarea ºi mobi-
lizarea membrilor componenþi. Astfel, ei acþioneazã pentru a-ºi spori in-
fluenþa ºi a-ºi atinge obiectivele. Puterea lor este amplificatã prin Internet.
Sunt formate din indivizi, grupuri mai puþin formare sau chiar anumite
organizaþii. Cu cât îºi formeazã mai multe legãturi cu alte structuri sau
formaþiuni similare ºi se aliazã, cu atât devin mai puternice ºi deþin mai
multe resurse pentru a-ºi atinge obiectivele (Boyd, 2010; Yang, 2006). Co-
muniunea este factorul care întãreºte reþeaua dintre membrii compo-
nenþi. De multe ori, aceste forme de organizare create de cãtre activiºti
au un rol central ce le permite sã acceadã la putere, dar sunt în acelaºi
timp importante în construirea unei forþe de rezistenþã (Castells, 2007;
2009; Vegh, 2003; Yang, 2006). 

Reþele interpersonale extrem de flexibile stau la baza protestelor
transnaþionale, fenomene ce nu se mai încadreazã în definiþiile clasice
ale miºcãrilor sociale. Flexibilitatea prin care se face trecerea de la o pro-
blemã la alta sau este schimbat publicul-þintã i-a determinat pe cercetã-
tori sã reevalueze critic unitatea formelor de organizare folosite de cãtre
activiºti ºi statutul lor de membrii ai unei miºcãri (Bennett, 2005). Exis-
tã îndoieli legate de faptul cã aceste reþele ce permit apartenenþe mul-
tiple ºi identitãþi flexibile (della Porta, 2005) ºi sunt concentrate pe
rezolvarea unor aspecte foarte diferite între ele pot sta la baza unui tip
de angajament necesar astfel încât sã se poatã produce o schimbare re-
alã. Totodatã, este reconsideratã relaþie care ar putea fi construitã cu
publicul-þintã astfel încât activiºtii sã fie credibili pe un termen mai lung
de timp ºi, în acest mod, sã-l poatã influenþa. Dacã acest fapt nu se în-
tâmplã, atunci putem discuta doar de o reþea de invidivizi ce împãrtãºesc
poziþii disidente ºi nu de o miºcare socialã (Bennett, 2005). Totuºi, ca-
pacitatea acestor activiºti de a-ºi atinge obiectivele este susþinutã prin uti-
lizarea noilor media care permit ca informaþiile sã ajungã direct la
individ, ne mai fiind nevoie de medierea jurnaliºtilor. Astfel sunt atinse
obiectivele urmãrite de cãtre activiºti ºi este posibilã producerea unor
schimbãri reale în multiple domenii ale societãþii. În acest proces, inter-
acþiunea din mediul virtual formeazã un continuum comunicaþional cu
relaþiile din offline, iar, în anumite cazuri, relaþiile interpersonale ºi nu
mass-media devin principala sursã de informare pentru cetãþeni (Bennett,
2005). Acesta este modul prin care este explicat activismul online ºi schim-
bãrile produse la nivelul comunitãþii. 
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Legat de contribuþia noilor media în acest proces, studiile realizate în
spaþiul anglo-saxon susþin, prin dovezi empirice, faptul cã utilizarea tehno-
logiilor comunicaþionale de ultimã generaþie ºi reducerea timpului de ex-
punere la informaþii din mass-media tradiþionale faciliteazã în mod
considerabil creºterea încrederii cetãþenilor în organizaþii ale activiºtilor
ºi sporeºte participarea la proteste, naþionale sau transnaþionale (Bennett,
2005; Castells, 2009; Gerbaudo, 2012; Gurak & Logie, 2003; Segerberg &
Bennett, 2011). Cu alte cuvinte, creºte numãrul de participanþi în acþiuni
care au loc atât în offline, cât ºi online. Cu timpul, activismul din mediul vir-
tual se materializeazã în afara reþelelor digitale, cãci între real ºi tot ceea
ce este creat cu ajutorul Internetului graniþele se estompeazã din ce în ce
mai mult (Ito & all, 2008; Maiba, 2005). Actorii sociali ajung sã nu mai
perceapã online-ul ºi offline-ul separat, ci integral, ca un continuum. 

Noile media contribuie ºi la scãderea legitimitãþii clasei politice. În
acelaºi timp, imaginea protestatarilor devine pozitivã în opinia publicã
(Castells, 2010; Vegh, 2003). Cetãþenii ajung sã adere la organizaþiile for-
mate de cãtre activiºti ºi sã înþeleagã identitãþile construite de cãtre aceºtia.
Astfel, imaginile pe care militanþii le construiesc despre ei ºi problemele
lor ajung sã fie împãrtãºite ºi de cãtre ceilalþi. Eficienþa acþiunilor mili-
tanþilor este explicatã prin faptul cã reuºesc sã-ºi facã auzite mesajele prin
simplii cetãþeni, fãrã a mai fi nevoie de medierea jurnaliºtilor. Îºi ating
direct publicul-þintã, în lipsa accesului în spaþiul mediatic tradiþional a
cãrui legitimitate, din punct de vedere al cetãþenilor, este în scãdere.

De vreme ce mass-media tradiþionale sunt folosite de cãtre actori sociale
care urmãresc sã-ºi promoveze interesele, iar aceste sunt de multe ori în
contradicþie cu dorinþele ºi nevoile cetãþeanului obiºnuit, activiºtii folosesc
mediul online ca o resursã de informare ºi pentru a contrabalansa discur-
sul celorlalþi. Informaþiile sunt furnizate de cãtre jurnaliºti independenþi
sau simplii cetãþeni preocupaþi de evenimente nerelatate în media sau
având doar o interpretare pãrtinitoare. Din dorinþa de a oferi valorea corec-
tã, aceºti indivizi creeazã o alternativã la media tradiþionale. Internetul face
posibil acest fenomen, uneori chiar amplificându-l, creându-i un mediu
propice pentru a se dezvolta (Vegh, 2003). În literatura de specialitate, acest
subiect este tratat prin conceptul de activism media (Carroll & Hackett,
2006; Harlow & Harp, 2012; Kellner & Kim, 2010; Meikle, 2002). 

Activiºtii distribuie informaþia prin site-uri Web, reþele sociale, blog-uri,
Youtube, direct prin email-uri ºi alte resurse informaþionale valabile online,
iar cetãþenii au acces la ea indiferent de locul în care se aflã sau ora din
zi. Fiind expusi la un anumit tip de criticã din partea celor care se ocupã
de furnizarea informaþiilor sau primind chiar ºtiri contradictorii din mai
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multe surse, receptorii îºi dezvoltã o anumitã raportare faþã de media
tradiþionale. Ajung sã se îndoiascã mai mult, sã simtã nevoia sã cerceteze
singuri, sã caute surse alternative de informare ºi sã se gândeascã la intere-
sele din spatele marilor corporaþii sau la cele alte elitelor politice (Vegh,
2003). Practic, cetãþenii devin mai critici ºi mai puþin dispuºi sã accepte
diverse influenþe exterioare, ceea ce îi face sã acorde mai mult interes
proiectelor activiºtilor. Unii cercetãtori ce investigheazã activismul online
considerã cã iniþiativele civice ale activiºtilor contribuie la democratizarea
societãþii prin faptul cã schimbã balansul de putere. În plus, este cultivatã
o viziunea mai detaºatã faþã de media tradiþionale (Bennett, 2005).

Discutând despre ce-i determinã pe indivizi efectiv sã participe la
miºcãri sociale sau la acþiuni care pot fi încadrate ca aparþinând activis-
mului civic, Klandermans (1997) explicã faptul cã simpla adeziune nu
garanteazã participarea. Înainte sã devinã activiºti, actorii sociali parcurg
patru trepte, iar procesul în sine poate fi reprezentat printr-o pâlnie. La
fiecare nivel existã indivizi care rãmân pe afarã ºi, astfel, cei care vor par-
ticipa devin tot mai puþini. Din punctul de vedere al organizatorului,
aceste patru trepte sunt: crearea potenþialului de mobilizare, formarea
ºi activarea reþelelor de recrutare, stimularea motivaþiei de a participa ºi
îndepãrtarea barierelor de participare. Ca sã ia parte efectiv la proteste,
individul trebuie: sã fie inclus în publicul-þintã pe care organizatorii
doresc sã o mobilizeze, sã primeascã ºi sã rãspundã la mesaje mobiliza-
toare, sã devinã motivat sã se implice activ ºi, în cele din urmã, sã
depãºeascã barierele ºi sã treacã la acþiune (Klandermans; 1997). Este
nevoie ca toate aceste condiþii sã fie îndeplinite, astfel încât simpatia faþã
de o anumitã cauzã sã se transforme în fapte. 

În concluzie, noile media faciliteazã distribuirea informaþiilor prin
reþele interpersonale în beneficiul unor indivizi care se confruntã cu o
problemã comunã ºi nu se simt reprezentaþi prin acþiunile actorilor politi-
ci sau nu se regãsesc în imaginile promovate prin mass-media tradiþionale.
În primul rând, folosind resurse de comunicare alternative cetãþenii îºi
transmit idei, sentimente, perspective sau viziuni ce nu pot fi exprimate
prin alte canale de informare. În al doilea rând, prin intermediul conþin-
utului publicat în mediul virtual ºi practicile de dezbatere care se for-
meazã este creat un forum discuþii despre ceea ce nu merge bine sau
contravine valorilor democratice (Vegh, 2003). Studierea mecanismelor
de dezbatere oferã indicii în legãturã cu spaþiul comunicaþional generat
prin intermediul reþelei sociale Facebook. Investigând aceste mecanisme,
pot observa în ce mãsurã am putea discuta despre formarea unui spaþiu
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public online. În contextul socio-tehnologic din societatea actualã (indi-
vidul devine centrul multiplelor reþele interpersonale ºi primeºte prin in-
termediul lor numeroase informaþii, scade încrederea în jurnaliºti, în
timp ce actorii sociali se informeazã tot mai mult utilizând reþele sociale),
practicile de dezbatere se reconfigureazã. 

În acelaºi timp, climatul socio-politic (actorii politici se confruntã cu
o legitimitate tot mai micã, scade participarea la vot ºi numãrul cetã-
þenilor interesaþi de politicã etc.) ºi folositea noilor media de cãtre un
numãr tot mai mare de cetãþeni determinã o recontextualizare a miº-
cãrilor sociale. Astfel, acestea ajung sã fie impregnate de noi particula-
ritãþi comunicaþionale, organizaþionale ºi de mobilizare. În acelaºi timp,
pot fi observate noi mecanisme de vizibilitate a problemelor publice ºi
a identitãþilor construite de cãtre protestatarii. La rândul lui, activismul
civic dobândeºte valenþe noi, cum ar fi dimensiunea lui transnaþionalã
ºi faptul cã o cauzã localã stabileºte multiple conexiuni cu alta, dintr-o
þarã diferitã ºi cu o culturã specificã. Utilizarea Internetului nu creeazã
doar o fragmentare a publicurilor, ci, în multiple cazuri, le solidarizeazã.
Noile media contribuie la construcþia unei identitãþi comune flexibile,
precum ºi a unor direcþii comune de acþiune. 

Prin tehnologii comunicaþionale de ultimã generaþie, activiºtii produc
o altã dinamicã în organizarea, coordonarea ºi extinderea protestelor
la o scarã largã, în timp ce reþelele lor de apartenenþã se influenþeazã
reciproc ºi conlucreazã (Bennett, 2005). Astfel, sunt utilizate în mod efi-
cient resursele comune pentra a comunica ºi menþine relaþii cu multi-
ple publicuri. În acest context, apare întrebarea dacã grupãrile de
activiºti investigate în cadrul empiric al acestei lucrãri formeazã sau nu
miºcãri sociale. Problema devine dacã protestele din Piaþa Universitãþii
din ianuarie-februarie 2012 ºi cele împotriva proiectului minier de la
Roºia Montanã pot fi considerate miºcãri sociale cu forme noi de con-
textualizare sau se încadreazã mai degrabã în acþiuni specifice activismu-
lui civic din mediul virtual. 

Pentru a înþelege mai bine caracteristicile emergente ale acestor douã
forme de protest, am sã aduc mai întâi în discuþie repertoriul acþiunilor
folosite în online. Paginile de Facebook investigate au adoptat în mare
parte tacticile la care voi face referire în subcapitolul urmãtor, iar o posi-
bilã explicaþie a acestui fapt ar fi multiplele conexiuni ºi alianþe formate
cu alte grupuri de activiºti sau adeziunea la cauze aparþinând altor
miºcãri sociale din lume. 



2.3. Repertoriul acþiunilor de protest online

Tacticile folosite de cãtre activiºtii din Europa, Asia ºi Africa pentru
a protesta sunt influenþate puternic de cãtre cele utilizate în societatea
occidentalã, însã sunt adaptate în funcþie de specificul fiecãrei þãri în
parte. Variabilele care au un impact considerabil în acest proces sunt cul-
tura ºi cultura politicã (Markham, 2014; Tang & Yang, 2011; Tilly, 1986;
Yang, 2013). Noi produse culturale apar ca rãspuns la anumite condiþii
sociale ºi politice, în urma acþiunilor indivizilor. Felul în care actorii so-
ciali folosesc mediul online poate fi considerat un produs al unei anu-
mite culturi prin intermediul cãruia sunt satisfãcute alte nevoi, apãrute
ca urmare a unor noi factori de naturã socialã. 

Modul în care este folosit un anumit canal de comunicare este pu-
ternic modelat de un flux de semnificaþii ºi valori aparþinând unei anu-
mite culturi. Nu discutãm despre canalul în sine ca un dat, ci mai
degrabã despre funcþia socialã atribuitã lui de cãtre actorii sociali. 
Existã o anumitã dinamicã a puterii în spatele modelãrii unei canal de
comunicare ce va ajunge sã fie înþeles ºi folosit ca produs cultural (Yang,
2013). Prin aceastã sintagmã mã refer la înglobarea televizorului sau a
Internetului într-o anumitã culturã care îi va atribui un anumit specific.
Mediul de comunicare va fi integrat, asimilat. Discutãm despre adaptarea
la un anumit climat cultural. 

În acelaºi timp, tot acest proces nu poate fi înþeles dacã nu sunt lu-
ate în calcul ºi condiþiile de viaþã ale omului modern (Raymond, 1958;
Yang, 2013). Acesta rãspunde la provocãrile tipului de societate în care
trãieºte, însã, totodatã, îºi asumã un rol activ ºi, prin acþiunile lui, alege
ceea ce vrea sã facã. În anumite condiþii, îºi asigurã dreptul de a contes-
ta (Earl & Schussman, 2008). Respinge un anumit statut de putere ºi ast-
fel, devine el cel care accede la o poziþie de putere (Denning, 2001;
Gerbaudo, 2012; Ghonim, 2012). 

Existã un alt mod de a înþelege apariþia ºi evoluþia formelor de
protest. Felul în care statul a rãspuns la nemulþumirile cetãþenilor a avut
de-a lungul istoriei un impact considerabil asupra repertoriului folosit
de cãtre activiºti (Markoff, 1996; Zhang, 2013). Autoritãþile reacþioneazã
în diverse moduri faþã de acþiuni ce au un caracter contestatar, iar anu-
mite practici sunt considerate ca fiind fie mai puþin dãunãtoare societãþii,
fie morale în comparaþie cu altele (Yang, 2013). Cultura unei anumite
þãri ºi cultura politicã au un rol decisiv în a stabili care sunt formele de
protest acceptate. De exemplu, în China sunt tolerate manifestaþiile opo-
zante ale fermierilor ºi ale muncitorilor, deoarece, din punct de vedere
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istoric, climatul politic le oferã o anumitã legitimitate, iar politicienii nu
se simt direct ameninþaþi. Astfel de acþiuni nu au fost considerate pericu-
loase de cãtre elitele politice (Yang, 2013). În funcþie de specificul fiecãrei
þãri, putem vorbi despre un anumit nivel de acceptare sau de respingere
al protestelor. Uneori protestatarii aderã la acest standard dacã vor sã-ºi
asume riscuri mai mici sau îºi doresc sã nu conteste în mod direct
reprezentanþii statului (Mercea, 2012). 

Online, acþiunile de protest iau forme verbale sau nonverbale. Din pri-
ma categorie fac parte: semnarea de petiþii, aºa numitele scrisori deschise,
încãrcarea unor afiºe pe diverse platforme de comunicare, punerea în cir-
culaþie a unor pliante ºi manifeste, publicarea editorialelor în ziare sau re-
viste, folosirea sloganelor, discursuri publice, dezbateri ºi exprimarea
suportului moral. A doua categorie include: mitinguri, demonstraþii, ocu-
parea anumitor spaþii, linking up (consolidarea solidaritãþii ºi mobilizarea,
de exemplu când studenþii chinezi se duc în alte oraºe pentru a-ºi uni
forþele cu alþi cetãþeni care le susþin cauza), blocade (întreruperea accesu-
lui la anumite resurse de comunicare online, cum ar fi site-uri, motoare
de cãutare, blog-uri sau reþele sociale) ºi greva foamei (Denning, 2001;
Rolfe, 2005; Russell, 2014; Wray, 1999; Yang, 2008; 2013). Tot aici putem
menþiona ºi gripes sites create pentru a colecta nemulþumirile clienþilor ºi
a le trimite apoi companiilor (Hattotuwa & Tyler, 2005), atacurile ciber-
netice ºi virusurile produse special pentru a provoca daune într-un anu-
mit sistem informatic (Denning, 2001; Levesque, 2006). 

Anumiþi cercetãtori considerã cã întregul repertoriu al formelor de
protest s-a dezvoltat din tactici folosite în decursul ultimului secol. Aces-
tea au ajuns sã capete o dimensiune virtualã pe mãsurã ce activiºtii au
început sã opereze tot mai mult online (Meike; 2002). Pe de altã parte,
alte cercetãri empirice susþin cã existã tactici fãrã precedent istoric, fi-
ind specifice societãþii informaþionale (Dominguez, 2002; Rolfe, 2005).
Acestea au fost dezvoltate de la zero ca sã facã faþã unor noi provocãri
ºi nu au un corespondent în offline. 

Acþiunile online cu un caracter ofensiv pot fi încadrate în urmãtoarele
categorii (Vegh, 2003): 

• atacuri virtuale;
• campanii susþinute (sunt coordonate, se extind pe o perioadã de

timp mai amplã ºi fac parte dintr-un conflict bine identificat ºi aflat
în plinã desfãºurare); 

• cyberwar (o serie de acþiuni ofensive ºi defensive aparþinând am-
belor tabere implicate în disputã). 
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Din aceeaºi serie de tactici fac parte: hackerii (practicã atacurile 
online uneori la limita legii), distrugerea site-urilor Web ºi întreruperea
serverelor (astfel de acþiuni pot fi numite ºi blocade), crearea de pagini
Web parodice (au un nume de domeniu similar, dar urmãresc sã critice
ºi sã atace o pagina faþã de care se dezvoltã ca replicã) etc. Forme de
protest mai puþin ofensive sunt: cybergrafitti (schimbarea temporarã a
primei pagini virtuale aparþinând site-ului unei companii sau organiza-
þii, fapt ce poate fi înþeles ca ocupare simbolicã a stabilimentului unei
puteri dominante), marºuri virtuale, transmiterea prin Internet sub di-
verse forme a unor mesaje adresate ºefilor de stat º.a.m.d. (Vegh, 2003).

Yang (2013) propune o clasificare a formelor de protest în genuri.
Putem înþelege termenul prin raportarea la felul în care este folosit în
literaturã. Genuri de protest cu tradiþie pentru o þarã precum China sunt
scrisorile-petiþii ºi poemele, pe când discursurile publice ºi manifestele
sunt împrumutate din cultura occidentalã. Manifestul este o formã de
protest revoluþionarã, inspiratã din scrierile lui Karl Marx. Dacã ne ra-
portãm la cultura românã, manifestul nu este un gen cu tradiþie în so-
cietate, ci este importat din Europa de vest. În contextul manifestãrilor
din Piaþa Universitãþii în ianuarie-februarie 2012, o parte dintre protes-
tatari l-au folosit la rândul lor, însã ar trebui menþionat cã nu toþi cetã-
þenii adunaþi în stradã au fost de acord cu acest mod de a protesta ºi nici
nu împãrtãºeau toþi o viziunea de stânga asupra politicului. Manifestul
produs ºi încãrcat pe reþeaua socialã online Facebook în circumstanþele
anterior menþionate poate fi obsevat în ataºamentul nr. 1.

Genurile de protest din mediul digital pot fi clasificate astfel: cu
tradiþie ºi recent apãrute. Ambele categorii tind sã fie stabile în timp.
Cu alte cuvinte, acestea nu suferã mari transformãri, evolueazã încet ºi
în acord cu o anumitã culturã (Tarrow, 1995; Yang, 2013). Modificãri
sau extensii în cadrul unui gen sunt mult mai des întâlnite decât 
construcþia de la zero a altuia. Înainte de apariþia Internetului, puteau
fi observate urmãtoarele tipuri, cu menþiunea cã nu voi face o în rân-
durile urmãtoare o inventariere exhaustivã (Costanza-Chock, 2003; 
Tarrow, 1995; Tilly, 2003; Yang, 2013):

• glume, bancuri ºi întâmplãri hazlii;
• sloganuri;
• versuri;
• declaraþii ºi discursuri publice;
• cântece;
• caricaturi ºi desene animate;
• parodii, fabule ºi texte cu un conþinut satiric;
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• jurãminte;
• blesteme;
• muzicã groteascã datã la un volum ridicat (o formã de umilire pu-

blicã pentru indivizi care au încãlcat ºi au nesocotit regulile unei
comunitãþi, molestându-i pe membrii acesteia); 

• baricade ºi blocarea unor puncte importante ale oraºului (de pildã
universitãþi de renume);

• conferinþe despre teme de interes pentru protestatari;
• un limbaj nonverbal conþinând gesturi sau diverse sunete, folosit

pentru a sfida autoritãþile. 

Toate aceste genuri au fost preluate, adaptate sau au suferit o digi-
talizare pentru a putea fi folosite în activismul online, dar, în acelaºi timp,
pot fi observate unele noi, precum blog-urile, videoclipurile ce folosesc
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tehnici de ultimã generaþie (precum cele Flash) ºi chat-urile sincronizate
(Yang, 2013). În cazul acestora din urmã, utilizatorii trebuie sã fie conec-
taþi la Internet în acelaºi timp ca sã poatã purta un dialog. Videoclipurile
Flash sunt create cu soft-ul Adobe Shockwave Flash ºi sunt suficient de re-
duse ca dimensiune ca sã poatã fi încãrcare ºi vizualizate printr-un ser-
viciu bazic de Internet. Au anumite efecte vizuale foarte atractive care
au atras o serie de activiºti cu dorinþã de a-ºi folosi creativitatea în sco-
pul de a promova anumite cauze; de pildã internauþii cu înclinaþii artis-
tice au fãcut filmuþele de promovare pentru proiecte feministe sau
ecologiste (Yang, 2013). Popularitatea acestui gen de protest îl face sã
tot mai rãspândit la nivel global. În acelaºi timp, creºte impactul deþinut
de mesajele transmise prin intermediul lui, pentru cã sunt atrãgãtoare
ºi prind repede la public. Videoclipurile Flash au la bazã un mix de di-
verse genuri ºi efecte audio-vizuale. În acelaºi timp, sunt deseori folosite
imagini familiare cu o retoricã potrivitã, pentru a crea o poveste cu tri-
miteri la probleme din viaþa de zi cu zi a cetãþenilor. Pe lângã faptul cã
aceste videoclipuri conþin momente pline de umor, sunt impregnate ºi
cu o dozã de sarcasm uºor de înþeles de cãtre membrii unei comunitãþi 
(Xiao, 2013; Yang, 2013). De aceea, sunt preluate de cãtre internauþi ºi
trimise mai departe prin reþelele lor interpersonale. 

Imaginile ºi fotografiile digitale ar putea fi considerate un alt gen nou
de protest, fiind un mijloc foarte apreciat de exprimare, iar conþinutul
lor este reþinut un termen îndelungat în memoria cetãþenilor (Yang,
2013). Precum caricaturile politice, în online imaginile fotografice ºi graf-
fiti sunt tot mai utilizate ºi îndrãgite de cãtre activiºti sau simplii cetãþeni,
datoritã uºurinþei de a le produce ºi de a le înþelege, dar ºi prin faptul
cã reuºesc sã transmitã emoþii puternice publicului (Bogre, 2012; Ghon-
im, 2012; Yang, 2013).

Un al gen cu impact puternic la nivel emoþional este versul (Yang,
2003). Acesta reprezintã un mijloc foarte eficient de a transmite mesaje
în termen scurt cãtre un public foarte vast ºi circulã prin limbaj oral,
conþinutul lui fiind uºor de reþinut. Ca gen de protest, versul îi deter-
minã pe indivizi sã se implice emoþional în relatarea anumitor eveni-
mente, ceea ce ar putea facilita atragerea simpatiei pentru o anumitã
cauzã sau miºcare. 

În continuare, voi prelua categoriile propuse de Yang (2013) ºi voi
clasifica formele de protest discutate în acest capitol. În plus, vor fi adãu-
gate ºi cele observate în conþinutul celor trei pagini de Facebook inves-
tigate în studiul de caz al acestei lucrãri, cu menþiunea cã nu-mi propun
o clasificare exhaustivã. 
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Genuri de protest

Cu tradiþie Nou-apãrute datoritã Internetului

Glume ºi bancuri Blog-uri

Fabule Videoclipuri Flash

Caricaturi Imagini digitale

Parodii Serviciile de chat

Petiþii Cybergrafitti

Proclamaþia (exemple: Proclamaþia de
la Islaz, Proclamaþia de la Timiºoara,
Proclamaþia de la Câmpeni din 
octombrie 2013 – mai multe detalii în
ataºamentul nr. 2)

Pic Badges (insignã care se adaugã 
fotografiei de profil a utilizatorului)

Scrisoarea deschisã Crearea unor pagini pe Wikipedia, 
ca alternativã la varianta oficialã Âa-
supra protestelor

Genuri de protest

Discursive Nondiscursive 

Controverse pe forumuri Fotografiile sugestive

Versul Videoclipuri pe YouTube

Petiþii online (mai multe detalii în
ataºamentul nr. 3)

Cybergrafitti

Trimiterea unor mesaje scurte prin in-
termediul telefonului mobil

Manifestãri creative

Blog-urile Utilizarea unor genuri muzicale mai
puþin comerciale

Manifestul Folosirea unor elemente simbolice 
(de exemplu lupul dacic)



Pe lângã acþiunile de protest menþionate pânã acum în acest capitol,
activismul civic online poate include în repertoriul lui ºi lobby ºi advocacy.
În primul caz, activiºtii vor urmãri sã se adreseze direct politicienilor pen-
tru a-i convinge sã susþinã sau sã se opunã unui anumite chestiuni ori
mãsuri legislative. Organizaþiile nonprofit se implicã deseori în acest tip
de acþiuni. O altã variantã de lobby presupune influenþarea deciziilor gu-
vernanþilor prin încurajarea cetãþenilor sã-i contacteze. În acest caz, in-
divizii sunt informaþi cum o anumitã decizie legislativã îi poate afecta.
Acþiunile de advocacy presupun sã-i facã pe cetãþeni conºtienþi cã întâm-
pinã o problemã cu multiple repercursiuni ºi sã-i determine sã formeze
împreunã o forþã de presiune. În aceastã manierã, ei pot influenþa 
actul legislativ (Sikkink, 2002).
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Ataºamentul nr. 2
Proclamaþia de la Câmpeni – 19 octombrie 2013

Noi, locuitorii Munþilor Apuseni, adunaþi astãzi, 19 octombrie 2013, la Câmpeni,
ne afirmãm dreptul de a ne decide singuri soarta. În temeiul acestui deziderat le-
gitim proclamãm:

Pãmântul, pãdurile, pãºunile, apa ºi aerul Munþilor Apuseni aparþin celor care
locuim aici, aºa cum ne-au fost lãsate moºtenire de strãbuni. Avem dreptul ºi obli-
gaþia sã le transmitem în bunã stare urmaºilor noºtri, pentru ca ºi ei sã se poatã bu-
cura de ele. Locuitorii Apusenilor sunt cei îndreptãþiþi sã decidã care e cel mai
potrivit mod prin care bogãþiile cu care ne-au înzestrat natura ºi bunul Dumnezeu
vor fi valorificate în folosul comunitãþii noastre ºi al României! […]1

2013-10-19 14:15:00

1. http://www.rosiamontana.org/ro/stiri/proclamatia-de-la-campeni-19-oc-
tombrie-2013 (accesat ultima datã la 30.10.2014).



Activismul civic online ocupã un rol important pe agenda cercetãtorilor
din domenii precum comunicare politicã, comunicare, miºcãri sociale ºi
mass-media (Bennett, 2005; Della Porta, 2005; Della Porta & Tarrow,
2005a; Segerberg & Bennett, 2011; Tarrow, 2011). O direcþie de cercetare
este relaþia ce se formeazã între utilizarea noilor media ºi felul în care ac-
tiviºtii se organizeazã ºi conlucreazã. Acest proces este esenþial pentru a
înþelege amploarea protestelor din ultimele decenii (Bennett, 2005).
Folosirea unor tehnologii de comunicare de ultimã generaþie nu este con-
siderat un factor determinant în expansiunea rapidã a acþiunilor în-
treprinse de reþelele de protestatari. Un rol important în acest proces îl
ocupã uºurinþa de a construi relaþii online ºi offline, de a crea punþi de legã-
turã ºi o anumitã continuitate. Cu alte cuvinte, graniþele dintre real ºi vir-
tual se estompeazã din ce în ce mai mult, iar activiºtii dezvoltã strategii
prin care îi mobilizeazã pe utilizatorii unor platforme comunicaþionale sã
se implice efectiv în protestele din spaþiile publice. Ulterior, atitudinile lor
sunt consolidate online ºi internauþii sunt mobilizaþi sã participe la proteste
în offline. Acest mecanism presupune cooperarea a multiple reþele sociale
ºi faciliteazã dimensiunea transnaþionalã a activismului (Bennett, 2005;
Bernal, 2004; Maiba, 2005). Protestatarii nu sunt izolaþi ci formeazã alianþe
ºi legãturi cu alte grupãri ce opereazã în þãri diferite. Cauzele pentru care
luptã împreunã sunt interconectate. Astfel, ei ajung sã se influenþeze în
repertoriul acþiulor de protest folosite. Împrumutã tehnici ºi cunoºtinþe
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Ataºamentul nr. 3
Petiþie online în vederea interzicerii în Europa a minieritului prin ceanurarea
solului1

1. http://www.rosiamontana.net/ (accesat ultima datã la 3.01.2014).



care îi ajutã sã se dezvolte ºi sã-ºi atingã obiectivele (Russell, 2005). În so-
cietatea actualã, nici o miºcare socialã nu este un caz izolat, ci face parte
dintr-o reþea destul de amplã. Chiar dacã activiºtii sunt determinaþi sã
protesteze pentru a gãsi soluþii unei cauze locale, aceasta este înþeleasã ca
având multiple conexiuni cu probleme ce afecteazã populaþia la nivel glo-
bal (Castells, 2010; Russell, 2005). 

Pentru a explica acest fapt, trebuie sã amintim mecanismele care îl
faciliteazã la o scarã transnaþionalã. Acestea sunt formarea alianþelor 
online, difuzarea unor informaþii diverse interconectate ºi emulaþia din
mediul virtual (Bennett, 2005; della Porta & Tarrow, 2005a). Alianþele
sunt construite prin intermediul unor acþiuni precum colectarea datelor
în arhive ºi furnizarea lor cãtre pãrþile cooperante, afilierea automatã la
grupuri de suport, generarea cu uºurinþã a statutul de membru al gru-
pãrii de activiºti ºi repertoriul comun de acþiuni. Informaþiile interconec-
tate care sunt folosite în comun sunt: ºtiri, mesaje, imagini (în special
fotografii), un calendar al protestelor cu multiple trimiteri cãtre site-uri
ºi resurse de informare virtualã etc. Emulaþia este produsã prin publi-
carea ºi preluarea mai departe a unor imagini ºi naraþiuni ce produc
plãcere receptorilor. Astfel, publicul este implicat ºi va dori sã participe
la rândul lui, printr-un conþinut similar. Nu va rãmâne impasiv. 

În concluzie, în urma folosirii noilor mijloace de comunicare, activis-
mul civic suferã modificãri considerabile. În acelaºi timp, repertoriul acþi-
unilor de protest utilizat de cãtre activiºti se reconfigureazã, apar noi
genuri, iar cele existente se digitalizeazã. În acest context, îmi propun
sã investighez în continuare modelele de miºcãri sociale din ultimii ani
pentru a examina dacã existã vreun tipar în care pot fi încadrate particu-
laritãþile emergente observate în cazul celor trei pagini de Facebook din
corpusul empiric al lucrãrii de faþã. Aceste pagini sunt: Piaþa Universitãþii,
SOS Roºia Montanã ºi Rosia Montana in UNESCO World Heritage.

2.4. Modele de miºcãri sociale 

În urmãtoarele rânduri, mã voi referi la miºcãri sociale din ultimii ani
pentru a putea ulterior discuta în ce mãsurã ar exista sau nu un anumit
model care a influenþat protestele din Piaþa Universitãþii ºi pe cele îm-
potriva proiectului minier de la Roºia Montanã. Voi aduce în discuþie trei
cazuri diferite: Miºcarea Zapatista, Primãvara arabã ºi 15-M sau Indignados.
În aceastã secþiune sunt explicate pe scurt condiþiile lor de apariþie, mo-
dul de acþiune, structura ºi cele mai importante caracteristici.
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2.4.1. Miºcarea Zapatista

a) Cum a luat naºtere:
În 1994 formaþiunea militarã Zapatista a început rãzboiul cu statul

Mexic. Acþiunile întreprinse au avut mai degrabã un caracter defensiv,
fiind o reacþia la intruziunea statului ºi a marilor corporaþii în regiunea
Chiapas, aflatã în sud-estul þãrii. 

b) Mod de acþiune: 
Membrii miºcãrii au format numeroase mecanisme online prin inter-

mediul cãrora erau construite alianþe cu alþi activiºti sau simplii simpa-
tizanþi din diferite þãri de pe mapamond. În interiorul acestei reþele,
informaþiile ºi sursele lor de provenienþã erau atent examinate, verifi-
cate ºi erau produse alte mesaje care sã susþinã poziþia protestatarilor.
Aceºtia îºi formau un discurs identitar de tip dizident. Astfel, în acest caz
Internetul este folosit ca mediu propice pentru construcþia unor viziu-
ni, idei, semnificaþii ºi identitãþi ce infirmã poziþia unor grupuri hege-
monice ºi creeazã un mediu de rezistenþã (Castells, 2009; 2010; Cleaver,
2008; Olesen, 2006; Russell, 2005). 

Comunicarea ocupa un rol central în cadrul reþelei ºi era vitalã pen-
tru construcþia unui status de putere pe o scenã transnaþionalã. În primul
rând, subcomandantul Marcos, principalul purtãtor de cuvând al miºcãrii,
a folosit mass-media tradiþionale ºi publicaþiile online pentru a trimite co-
municate ºi scrisori ce au fost preluate ºi publicate. Organizaþiile formate
din jurnaliºti independenþi precum Indymedia au sprijinit la rândul lor
activiºtii, ceea ce a contribuit la sporirea vizibilitãþii acestora (Wolfson,
2012). În al doilea rând, identitãþile fluide create de cãtre activiºti sunt in-
clusive. Acest fapt reprezintã un avantaj major pentru cã permite crearea
unor conexiuni multiple între diferite categorii de indivizi. De exemplu,
referindu-se la subcomandantul Marcos, Russell (2005) afirmã: „Procla-
mându-ºi identitatea sa universalã, nu reuºeºte numai sã-ºi justifice pro-
priile angajamente faþã de miºcare, dar permite ºi altora sã se implice. El
creeazã legãturi între nord ºi sud, indieni ºi nonindieni. Propria identi-
tate mixtã – intelectual, revoluþionar, artist, muncitor, feminist, indian,
mexican, multilingvist, cosmopolit – îi încurajeazã pe alþii sã se alãture aces-
tei reþele, sã treacã dincolo de afilierea identitarã înþeleasã într-un mod
restrâns ºi sã contribuie la consolidarea hibriditãþii propriilor identitãþi.”

c) Structurã: 
Nu existã lideri, ci doar mai mulþi purtãtori de cuvânt. 
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d) Caracteristici importante: antisistem, educaþie alternativã (respin-
gerea formelor instituþionalizate de educaþie), lupta împotriva neolibe-
ralismului ºi a corporaþiilor, egalitate de gen, utilizarea miturilor pentru
a crea solidaritate ºi adeziune la cauzele activiºtilor (Russell, 2005; Stahler-
Sholk, 2007).

2.4.2. Primãvara arabã

a) Cum a luat naºtere:
Nemulþumirile populaþiei în legãturã cu sistemul de guvernãmânt (în

unele cazuri discutãm despre dictaturã sau monarhie absolutã), încãl-
carea drepturilor omului, condiþiile precare de trai, nepotismul, corupþia
ºi lipsa unor oportunitãþi reale de a ajunge la un standard de viaþã de-
cent sunt doar câteva dintre cauzele care au declanºat protestele (Ghon-
im, 2012; Lotan & all, 2011; Sakr, 2013). La acestea se adaugã cenzura
mass-media tradiþionale ºi creºterea numãrului de utilizatori ai reþelelor
sociale, ceea ce a facilitat formele de contestare a structurilor de putere
ºi a permis libera exprimare a cetãþenilor, într-un spaþiu mediatic atent
controlat de cãtre stat (Sakr, 2013). 

Alte cercetãri susþin cã rolul noilor media în declanºarea protestelor
ar trebui nuanþat, pentru cã în multe cazuri autoritãþile au fost cele care
au permis din motive economice utilizarea lor, iar schimbãrile socio-
politice de pe de continentul african au fost posibile acolo unde regi-
murile de putere au fost de fapt cel mai puþin opresive (Khondker,
2011). Cu alte cuvinte, reþele sociale nu ar reprezenta un factor atât de
important în democratizarea lumii arabe, dacã sunt luate în considerare
ºi alte variabile precum deschiderea permisã de sistemul politic sau o
anumitã culturã civicã de rezistenþã care-i determinã pe indivizi sã
reacþioneze la acþiunile politicienilor (Khondker, 2011; Markham, 2014). 

b) Mod de acþiune: 
Primãvara arabã nu a fost un fenomen unitar ºi ar trebui înþeles în func-

þie de specificul fiecãrei þãri în parte. Protestatarii au folosit reþele sociale
pentru a se organiza ºi a participa la acþiuni colective. Astfel, ei au reuºit
sã strãpungã cenzura practicatã de regimul politic, sã-ºi promoveze pro-
priile mesaje ºi sã contribuie la creºterea gradului de conºtientizare asupra
problemelor publice, în rândul populaþiei. Nu au existat propriu-zis li-
deri, ci mai degrabã utilizatori cu mai multã influenþã în online care ºi-au
creat o identitate virtualã pentru a se proteja de represalii (Ghonim, 2012;
Lotan & all, 2011). Aceºtia au format legãturi interpersonale ºi alienþe
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cu alþi internauþi ce la rândul lor susþineau aceeaºi cauzã. De multe ori,
miºcarea a fost susþinutã din afara þãrii de cãtre alþi activiºti ºi protestatari,
iar participanþii au format o reþea transnaþionalã de susport reciproc 
(Allagui & Kuebler, 2011). 

c) Structurã: 
Este observatã lipsa oricãrui mod de organizare formal. Structura are

mai degrabã o formã de reþea. Orice activist are puterea de a acþiona din
punctul în care se aflã. Doar dacã mai mulþi protestatari conlucreazã
acþionând în aceeaºi direcþie, este posibilã schimbare (Ghonim, 2012). În
plus, nu existã un inamic foarte bine conturat. În acest context, reþeaua
formatã de cãtre indivizi devine principalul adversar al sistemului (Allagui
& Kuebler, 2011). Lipsa liderilor este un punct forte pentru activiºti. 

d) Caracteristici importante: schimbare prin mijloace nonviolente,
rezistenþã paºnicã, utilizarea reþelelor sociale etc. (Ghonim, 2012).

2.4.3. 15-M

a) Cum a luat naºtere: 
Pe 15 mai 2011, au loc proteste în 61 oraºe din Spania dupã ce utiliza-

tori ai reþelelor sociale ºi ai diverselor forumuri de discuþii au lansat plat-
forma online ¡Democracia Real YA!. Manifestãrile de amploare din stradã
sunt o reacþia faþã de bipartidismul politic din Peninsula Ibericã, poziþia
politicienilor în ceea ce priveºte reformele economice neoliberale, co-
rupþia practicatã de elitele economice ºi politice, criza economicã, ºomaj
ºi mãsurile de austeritate (Hughes, 2011; Perugorría & Tejerina, 2013;
Sevilla-Buitrago, 2011).

b) Metodã: 
Protestatarii au ocupat spaþiile publice din centrul oraºelor, au cam-

pat (ºi-au instalat tabãra), au organizat adunãri publice prin intermedi-
ul cãrora cei marginalizaþi au putut sã se exprime ºi sã formeze conexiuni
multiple care sã faciliteze solidaritatea dintre o mare diversitate de par-
ticipanþi (Hughes, 2011; Perugorría & Tejerina, 2013; Postill, 2013). 

c) Structurã: 
Forma de organizare este extrem de descentralizatã, fiecare protestatar

putând fi la rândul lui lider. Aceastã structurã s-a inspirat din miºcãri so-
ciale precum Primãvara arabã, dar ºi din proteste din Islanda, Grecia ºi
America Latinã (Hughes, 2011). 15-M a promovat comunicarea pe orizon-
talã între membrii, aceasta fiind o caracteristicã importantã ºi în cazul
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repertoriului acþiunilor protestatarilor din Argentina împotriva mãsurilor
de auteritate, dintre anii 2002-2004. În cadrul structurii, se ajunge la o de-
cizie în urma unui consens colectiv rezultat din participarea fizicã, în acelaºi
spaþiu ºi timp, a activiºtilor ºi schimbul liber de informaþii ºi opinii într-un
mediu propice diversitãþii ºi incluziunii (Hughes, 2011; Perugorría & 
Tejerina, 2013; Postill, 2013). Aceastã formã de organizare a fost asemã-
natã cu anarhia ºi este diferenþiatã de alte miºcãri sociale care sunt struc-
turate mai degrabã pe baza unui principiu ierarhic (Hughes, 2011). 

d) Caracteristici importante: anti-globalizare, democraþie participa-
tivã, modelul consensual al democraþiei directe, respingerea oricãrei
forme de violenþã (proteste paºnice), revoluþie creativã, protestatarii
susþin cã schimbarea realã trebuie sã înceapã cu fiecare cetãþean în parte,
rãspunderea publicã nu revine doar clasei politice (Sevilla-Buitrago,
2011; Vasudevan, 2014).

În concluzie, cele trei forme de protest investigate, Miºcarea Zapatista,
Primãvara arabã ºi 15-M (Indignados), prezintã trãsãturi comune, de pildã
structura descentralizatã ºi dimensiunea transnaþionalã în care opereazã
activiºtii. Aceastã dimensiune este augmentatã prin folosirea noilor media
ºi lipsa cadrajului ideologic (ar crea mai multe bariere între protestatari).
Alþi factori importanþi în transnaþionalizarea protestelor sunt: faptul cã sem-
nificaþiile evenimentelor sunt reinterpretate ºi reconstruite colecti ºi spa-
þiul ºi timpul capãtã o altã conotaþie (Mitchell, 2012; Vasudevan, 2014).
Online-ul devine parte din real, iar activiºtii acþioneazã concomitent în nu-
mele unor cauze interconectate. Astfel, este facilitatã solidarizarea între
membrii ºi un public vast ºi construcþia unei reþele mai ample. 

Aceste tendinþe pot fi observate ºi în cazul protestelor din Piaþa Uni-
versitãþii ºi al celor împotriva proiectului de la Roºia Montanã. Mai mult
decât atât, fenomenele analizate prezintã caracteristici asemãnãtoare cu
Miºcarea Zapatista, Primãvara arabã ºi 15-M, precum importanþa structurii
în formã de reþea ca mod de organizare ºi de comunicare, lipsa liderilor,
critica sistemului democratic actual ºi faptul cã susþin un model parti-
cipativ de democraþie. Putem vorbi de tendinþe comune noilor miºcãri
sociale din prezent. Din motiv ce fiecare miºcare este un rãspuns la un
anumit context socio-politic ºi mediatic ºi adoptã un repertoriu de
protest adaptat la o culturã specificã, considerãm cã nu putem discuta
despre un tipar urmat de cãtre protestatarii români. Mai degrabã, am
accepta existenþa unor influenþe observate în cele douã cazuri studiate,
Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã. Aceste influenþe pot fi explicate prin
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multiplele conexiuni pe care reþeaua de activiºti le formeazã cu alte
reþele ce militeazã pentru cauze similare. 

2.5. Cercetãri actuale despre activismul civic online

Cercetãrile ºtiinþifice legate de acest fenomen au la bazã metode de tip
calitativ precum analiza de conþinut a informaþiilor publicate pe site-urile
administrate de cãtre protestatari, analiza de discurs (Harlow&Harp, 2012,
Lähdesmäki, 2013), analiza criticã a discursului (Tang&Yang, 2011),
proiecte etnografice ample, interviuri etc. Analiza de discurs de pildã a
fost aplicatã pentru a examina dinamica mesajelor transmise de cãtre ac-
tiviºtii din Finlanda despre proiectul lor numit Turku – Capitala Europeanã
a subculturii. S-a urmãrit, mai exact, modul în care este creat un discurs
puternic opozant (contradiscurs) prin produse de tip cultural. Folosind ana-
liza criticã a discursului, cercetãtorii au observat condiþiile ce au permis
cetãþenilor obiºnuiþi sã-l producã, care au fost motivaþiile, scopurile cul-
turale ºi sociale urmãrite, dar ºi ideologiile ºi relaþii de putere înglobate
(Lähdesmäki, 2013). Au fost urmãrite discursurile reactive ale indivizilor
faþã de proiectele desemnate ca reprezentând cultura unei comunitãþi lo-
cale. Rezultatele au demonstrat cã aceste contradiscursuri nu geneazã doar
reacþii critice sau de rezistenþã, ci aduc o contribuþie însemnatã la 
construcþia unor spaþii comunicaþionale alternative (cu reguli ºi practici
specifice ºi unde se formeazã identitãþi variate). 

Cercetãri din domeniul sociologiei ºi al practicilor comunicaþionale
emergente ale activismului online au la bazã investigaþii mai complexe pre-
cum analiza calitativã – pentru o înþelegere în profunzime a comportamen-
tului uman ºi al motivelor care îl guverneazã (Russell, 2005) – sau guerilla
ethnography (Yang, 2003; Mariampolki, 2006). Cea din urmã metodã a pre-
supus accesarea site-urilor activiºtilor fãrã prejudecãþi timp de doi ani, im-
plicarea în dialoguri ºi apoi retragerea pentru a observa conexiunile ºi
implicaþiile lor într-un tablou mai complex ºi mai vast, dar ºi explorarea
link-urilor, pregãtirea unor notiþe abundente ºi solicitarea de rãspunsuri
ºi ulterior. Ulterior, cercetãtorul se distanþeazã de fenomenul social pen-
tru a putea reflecta mai bine asupra lui (Yang, 2003). Totodatã, au fost
folosite sondaje de opinie ca sã completeze rezultatele obþinute. Astfel,
cercetarea a avut la bazã un mix de metode calitative ºi cantitative.

Analiza calitativã a fost utilizatã într-un demers diferit pentru a obser-
va miºcarea de rezistenþã Zapatista ºi miturile create ºi recreate de mem-
brii ei. Cercetãtorul a urmãrit decodificarea discursurilor transmise de
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cãtre activiºti în termenii principiilor lor organizatorice ºi a structurii in-
terne ºi, în special, modul în care miturile au funcþionat ca forme de con-
testare a legitimitãþii elitelor conducãtoare. Au fost investigate ºapte liste
de mail cu protestatari ºi sute de site-uri ºi a fost realizatã o mapã a pro-
blemelor ºi a grupurilor care compun miºcarea. Un concept central în
aceastã cercetare a fost cel de identitate colectivã. A fost urmãrit modul de
construcþie a acesteia, dar ºi elementele autentice (locale) ºi transnaþionale
din structura sa. Totodatã, Russell (2005) a observat felul în care se creeazã
o conexiune între o problemã autohtonã, sau mesaj specific pentru o anu-
mitã culturã, ºi contextul global, extrem de vast. Miturile analizate au cir-
culat într-un sistem media digitalizat. Internetul a avut un rol proeminent
în structura reþelei ºi în modul de funcþionare. A permis miºcãrii de rezis-
tenþã Zapatista sã-ºi gãseascã tot mai mulþi susþinãtori – din culturi diferite,
oameni obiºnuiþi, dar ºi jurnaliºti – ºi sã beneficieze de resurse de comu-
nicare importante care sã-i asigure supravieþuirea. 

Activismul civic online este studiat în prezent în cadrul unor proiecte
etnografice ample (Yang, 2003, Bernal, 2005; Dunbar-Hester, 2009). Un-
eori analiza se concentreazã pe acþiunile ºi demersul protestatarilor ce
au ca scop democratizarea sistemului mediatic (media activism). Metoda
de investigare include observaþii participative, monitorizarea activitãþii
din online a activiºtilor, dar ºi utilizarea tuturor produselor culturale sau
comunicaþionale cu însemnãtate pentru o anumitã societate. Cercetã-
torii îºi propun sã examineze modului de adoptare a unor noi mijloace
de comunicare printr-un comportament selectiv ºi de pe o poziþie cri-
ticã (Dunbar-Hester, 2009). Astfel, este exprimatã rezistenþa activiºtilor
faþã de tendinþele globale. În acþiunile acestora sunt înglobate de cele
mai multe ori tehnologii inovatoare, dar care sunt integrate. Acest fapt
presupune un proces de negociere a utilitãþii noilor media. 

Metode de tip etnografic sunt aplicate ºi pentru a analiza istoria socialã
ºi cultura unei diaspore. Sunt investigate conexiunile complexe dintre ac-
cesul la Internet ºi noilor forme de mobilitate tehnologicã ºi geograficã
în formarea unui alt tip de public ºi, implicit, sferã publicã (Bernal, 2005).
Cercetãtorul îºi propune sã observe ºi impactul transformator al mediu-
lui online asupra conceptelor de comunitate, public ºi naþiune. Pornind
de la studiul de caz realizat, Victoria Bernal (2005) susþine cã puterea me-
diului virtual constã în modul în care acest spaþiu permite diverºilor ac-
tori sã punã la îndoialã o anumitã viziune despre lume, cât ºi relaþiile de
autoritate din societate ºi legitimitatea guvernanþilor. Virtualul este un
mediu propice pentru utilizarea unor surse alternative de informare, ce
ar favoriza formarea contrapublic-urilor (Cleaver, 1998; Gerbaudo, 2012).
Acestea sunt publicuri reactive, cu un discurs opozant.
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Un alt domeniu de investigare este analiza legãturilor dintre tineri, noi
tehnologii comunicaþionale ºi implicarea civicã a acestora, în contextul în
care se constatã o tendinþã accentuatã de lipsã de interes pentru proble-
mele publice sau subiectele de naturã politicã (Hollenbeck&Zinkhan,
2006; Zhang, 2013). Aceste cercetãri au fost efectuate pentru a observa ce
se întâmplã în cazul unei democraþii autoritare (Singapore) sau regim to-
talitar (China), mai exact dacã tinerii reuºesc prin noile media sã conteste
poziþia grupurilor dominante ºi sã propunã alternative, într-o societate
civicã slab dezvoltatã ºi defavorizatã de mediul politic.

Alte cercetãri asupra activismului civic online au la bazã interviul în pro-
funzime. Prin intermediul acestei metode, este analizat modul în care
bloggerii din Liban ºterg graniþele dintre subiectele naþionale ºi cele
transnaþionale, formal ºi informal, divertisment ºi politicã (Riegert & 
Ramsay, 2012). În aceastã manierã, ei redefinesc problemele de interes
comun ºi abordeazã temele ce nu ajung sã fie discutate în spaþiul public
mediatic. Totodatã, cercetãtorii urmãresc dacã bloggerii selectaþi formeazã
contrapublicuri, ºi anume dacã împãrtãºesc sentimentul de a fi marginaliza-
þi de cãtre autoritãþi sau grupuri puternice din societate, se simt monito-
rizaþi ºi dezaprobaþi, abordeazã subiecte tabu (homosexualitate, religii
aflate în minoritate ºi, în acelaºi timp, adepþii lor sunt portretizaþi negativ
în mass-media tradiþionale) sau emit opinii ce ar contesta informaþiile ºi
puterea deþinutã de elite. Obiectivul cercetãrii constã în a observa dacã se
formeazã în online o contrasferã publicã (raportare criticã la mass-media
tradiþionale ºi spaþiu public mediatic, un alt mod de vizibilitate a proble-
melor de interes comun etc.). 

Forme auxiliare de activism civic sunt:
• activismul anticonsumerism (Hollenbeck & Zinkhan, 2006);
• anticorporatist;
• pentru democratizarea sistemului mediatic (Carroll & Hackett,

2006; Dunbar-Hester, 2009). 

Cercetãrile ºtiinþitice urmãresc, în cea mai mare parte, modul speci-
fic de formare al acestor comunitãþi, discursurile, identitãþile comuni-
caþionale ºi impactul pe care îl are tehnologia asupra practicilor de
comunicare utilizate de cãtre activiºti. 

În cele din urmã, voi aminti conceptele operaþionalizate în studierea
activismul civic online. În primul rând, fenomenul este corelat cu formarea
contrapublic-urilor ºi a sferei publice alternative. În al doilea rând, sunt ob-
servate identitãþile virtuale construite online. Cu alte cuvinte, este inves-
tigat un discurs identitar, aparþinând protestatarilor, ºi modul de formare
al acestuia (Bernal, 2005; Russell, 2005). 
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În concluzie, studiile actuale despre activismul civic online au la bazã in-
vestigaþii sociologice, etnografice, dar care urmãresc ºi procesul comuni-
caþional dintre activiºti, un public mai larg ºi persoane cu factor de decizie
(elite aflate la putere, actori publici sau profesionaliºti din mass-media). În
general, sunt utilizate metode de tip calitativ, dar uneori la datele obþinute
sunt adãugate ºi date cantitative, din sondaje de opinie de pildã. Nici un
demers de cercetare nu epuizeazã fenomenul activismului online, acesta
rãmânând un important domeniu de interes pentru cercetãtori. Deºi abor-
dãrile analitice sunt diferite, rezultatele la care se ajunge pot fi asemãnã-
toare. Acestea evidenþiazã anumite tendinþe comune precum: folosirea
noilor media pentru a crea un discurs contestatar, construcþia colectivã
a unor identitãþi virtuale ºi necesitatea de a reconstrui naraþiuni sem-
nificative sau viziuni legate de problemele unei comunitãþi, astfel încât
discursurile rezultate sã fie reprezentative, sã rezoneze cu nevoile reale
ale indivizilor. 

În contextul studiului de faþã, demersul analitic este unul comple-
mentar. Ne propunem sã observãm identitãþile comunicaþionale formate
prin utilizarea reþelei sociale Facebook, relaþiile de putere, viziunile acti-
viºtilor despre cele mai importante probleme din societatea româneascã
ºi tipul de proiect politic urmãrit. Ne situãm pe o linie de cercetare
analiticã de tip constructivist, deoarece analizãm discursurile construite
ºi transmise mai departe de cãtre utilizatori ºi modul în care aceºtia in-
terpreteazã realitatea socialã. În acest context, ca metodã de lucru ar
putea fi folositã analiza de dispozitiv. Aceasta permite investigarea re-
sursele cu valoare comunicaþionalã din structura paginilor de Facebook
ºi a conexiunilor existente între elementele din componenþa ansamblu-
lui. Totodatã, metoda evidenþiazã ºi efectele discursive generate prin in-
termediul conþinutului creat ºi distribuit online, mai exact ce identitãþi
îºi formeazã protestatarii ºi tipul de spaþiu social rezultat. 

Spre deosebire de alte abordãri metodologice, prin analizã de dispozi-
tiv putem examina în mod integral comunicarea dintre utilizatorii reþelei
sociale. Astfel, imaginile, videoclipurile, sunetele ºi structurile paginilor de
Facebook sunt considerate ca fiind importante resurse comunicaþionale
ce pot fi utilizate strategic de cãtre internauþi cu scopul de a crea un spaþiu
de relaþionare între participanþi ºi a atribui acestora identitãþi virtuale. 

În cadrul studiului empiric, vor fi examinate mecanismele de vizibilitate
ºi de dezbatere observate în cazul reþelei sociale Facebook. Prin meca-
nisme de vizibilitate, mã refer la modul prin care sunt create ºi promovare
identitãþile comunicaþionale ºi sunt aduse pe agenda publicã problemele
ridicare de activiºti. Formele ºi practicile de dezbatere dezvoltate de cãtre
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utilizatorii reþele sociale Facebook pot oferi informaþii despre spaþiul 
comunicaþional astfel creat ºi în ce mãsurã acesta contribuie la formarea
unei sferi publice online. 

2.6. Concluzii

În acest capitol, am stabilit douã obiective de cercetare. Primul se
referã la modul în care ar putea fi delimitate formele de protest inves-
tigate. Prin intermediul celui de-al doilea obiectiv de cercetare, ne pro-
punem sã analizãm în ce mãsurã paginile de Facebook Roºia Montanã
in UNESCO World Heritage ºi Piaþa Universitãþii sunt relevante pentru noile
miºcãri sociale ºi practicile comunicaþionale ale acestora.

Având în vedere teoriile clasice sociologice ºi politologice, Roºia Mon-
tanã poate fi consideratã o miºcare socialã, pentru cã este o formã de
contestaþie construitã colectiv prin care activiºtii urmãresc sã influenþeze
deciziile ºi acþiunile guvernanþilor, în moduri de interacþiune susþinute
ºi pe o duratã mai mare de timp (Tilly, 2004; Tarrow, 2011). Mai mult
decât atât, are la bazã o reþea dinamicã formatã dintr-o varietate de in-
divizi, grupuri ºi organizaþii, acest fapt fiind un criteriu important ce
valideazã existenþa unei miºcãri (Diani, 1992). Ca formã de protest, Roºia
Montanã poate fi înþeleasã ºi prin teoria noilor miºcãri sociale (Nash,
2010), deoarece prezintã caracteristici precum faptul cã este o expresie
a unor probleme universale ºi este orientatã mai degrabã cãtre social ºi
cultural. În plus, este organizatã într-un mod flexibil ºi are o structurã
fluidã, îºi asumã o identitate apoliticã, iar forma de organizare internã
evitã ierarhiile ºi este mai degrabã informalã. 

În ceea ce priveºte acþiunile protestatarilor din Piaþa Universitãþii, aces-
tea ar putea fi înþelese prin conceptul de protest. Au fost observate unele
trãsãturi comune cu 15 M sau Indignados, cum ar fi: lupta împotriva globa-
lizãrii, susþinerea unui forme participative de democraþie ºi a unui model
consensual de sistem democratic, dorinþa de a produce o revoluþie creativã
pe cale paºnicã ºi de a responsabiliza fiecare cetãþean în parte cu scopul
de-al determina sã ia parte activ la rezolvarea problemelor comunitãþii
(Sevilla-Buitrago, 2011; Vasudevan, 2014). Cu toate acestea, protestele din
Piaþa Universitãþii au avut o duratã scurtã: din ianuarie pânã în mai. Ulte-
rior, au mai fost organizate manifestaþii publice, dar din ce în ce mai rar ºi
nu de o asemenea anvergurã ca în iarna anului 2012. Una dintre excepþii
a reprezentat-o toamna lui 2013 când pe agenda protestatarilor cea mai
importantã problemã a momentului a fost Roºia Montanã.
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Având în vedere argumentele menþionate în rândurile anterioare,
considerãm cã Piaþa Universitãþii nu îndeplineºte toate condiþiile pen-
tru a fi clasificatã ca miºcare socialã, ci mai degrabã acest fenomen so-
cial poate fi înþeles ca o formã de protest cu o duratã restrânsã în timp.
Din septembrie 2013, protestatarii din piaþã au organizat manifestaþii îm-
potriva proiectului minier de la Roºia Montanã. Dacã iniþial agenda celor
care protestau cuprindea o largã varietate de probleme precum
corupþia, aservirea instituþiilor publice de cãtre partide, lipsa legitimitãþii
clasei politice sau dependenþa trusturilor de presã de finanþãri garan-
tate de politicieni sau corporaþii, ulterior a avut loc o reconfigurare. Di-
recþiile de acþiune ale celor douã forme de protest ºi scopul urmãrit au
început sã se asemene tot mai mult. Din acest punct de vedere, Piaþa Uni-
versitãþii poate fi consideratã un episod al conºtientizãrii societãþii civice
româneºti (cetãþenii au acorde mai mult interes problemelor sociale).
Proiectul minier de la Roºia Montanã a dobândit în ultimii ani o impor-
tanþã sporitã în opinia publicã, fapt ce a produs o presiune tot mai mare
asupra actorilor publici. 

În ceea ce priveºte rãspunsul la cea de a doua întrebare de cercetare,
putem afirma cã ambele pagini de Facebook sunt relevante pentru noile
miºcãri sociale ºi practicile comunicaþionale ale acestora datoritã multi-
plelor conexiuni construite cu alte grupuri de activiºti ºi protestatari din
lume (dimensiunea transnaþionalã), identitãþilor fluide ºi lipsa profesio-
nalizãrii formale a membrilor (respingerea vreunei calificãri riguroase
a actorilor sociali implicaþi) etc. La toate acestea se adaugã: nevoia de a
gãsi o alternativã la sistemul politic ºi educaþional, la normele sociale pro-
movate de cãtre cei ce deþin puterea ºi acceptate fãrã prea mari rezerve
de cãtre cetãþeni ºi critica sistemului capitalist ce pune mai multã valoare
pe bani ºi realizarea profesionalã a individului decât pe relaþiile interu-
mane. Totodatã, discutãm despre criza valorilor ºi o anumitã poziþie cri-
ticã faþã de bunurile materiale care nu garanteazã mai multã libertate
individului, ci îl fac tot mai dependent de sistem. 

Dacã ar fi sã rezumãm succint strãduinþele protestatarilor în ambele
cazuri analizate, am spune cã nevoia de a gãsi o alternativã care sã punã
mai multã valoare pe indivizi ºi relaþiile care se formeazã între aceºtia
este ceea ce primeazã. Banul, bãncile, sistemul capitalism ºi politicienii
corupþi sunt consideraþi responsabili pentru criza realã în care se aflã
societatea. Soluþia este ca fiecare cetãþean sã reacþioneze ºi sã participe
efectiv la gãsirea unor soluþii viabile. 





III. Reþele sociale online ºi identitãþi
virtuale

3.1. Despre reþeaua socialã online 

În acest subcapitol al lucrãrii nu ne propunem o abordare exhaus-
tivã, o sintezã a teoriilor referitoare la reþelele sociale, ci vom trata subiec-
tul din perspectiva cercetãrilor (calitative ºi cantitative) legate de
publicurile în formã de reþea ºi cum sunt folosite Facebook, Myspace ºi
Twitter. Totodatã, ne intereseazã sã observãm care este specificul
reþelelor sociale, ce le diferenþiazã faþã de alte tipuri de site-uri. Vom
porni prin a discuta cum au influenþat aceste platforme comunicaþionale
modurile de interacþiune online pentru ca ulterior, în decursul capitolu-
lui al treilea, sã ne referim la identitãþi virtuale ºi cadrul de dezbatere
format prin utilizarea reþelei sociale Facebook. 

Numeroase studii trateazã subiectul nativilor digitali sau tinerii care de
la o vârstã fragedã au un calculator cu acces la Internet ºi sunt obiºnuiþi
sã-ºi petreacã în fiecare zi o parte din timpul lor în online. Odatã cu apariþia
reþelelor sociale, s-au schimbat modurile de participare ºi de interacþiune
dintre internauþi. Myspace, Twitter, Facebook ºi YouTube sunt accesate zil-
nic de milioane de utilizatori pentru a se informa, a socializa ºi a-ºi con-
strui un capital de imagine. Acestea sunt poate cele mai cunoscute reþele
sociale, însã în funcþie de specificul cultural al fiecãrei þãri existã prefe-
rinþe care variazã, iar topul celor mai utilizate poate diferi foarte mult. Un-
ele se adreseazã unor publicuri-þintã foate bine definite, în timp ce altele
sunt mai degrabã de niºã ºi atrag actori sociali ce au în comun o identi-
tate culturalã, sexualã, religioasã sau de tip naþionalist (Boyd & Ellison,
2008). Faptul cã majoritatea reþelelor sociale încorporeazã extensii care
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fac posibilã accesarea de pe dispozitive de telefonie mobilã complicã uti-
lizarea lor. Practicile comunicaþionale în online influenþeazã comporta-
menul ºi aºteptãrile utilizatorilor de telefoane de ultimã generaþie (Frith,
2014; Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 2010). Înainte de a discuta de-
spre aceste practici, ne propunem sã definim conceptul de reþea socialã. 

Danah Boyd ºi Nicole Ellison (2008) propun o definiþia care va fi ul-
terior utilizatã în diverse cercetãri despre noile media ºi influenþele lor
asupra procesului comunicãrii. Reþelele sociale sunt considerate ca fi-
ind spaþii comunicaþionale ce permit internauþilor:

a. sã-ºi construiascã un profil public sau parþial public în cadrul 
unui sistem dinainte stabilit;

b. sã-ºi întocmeascã o listã de utilizatori ºi sã împãrtãºeascã niºte
conexiuni cu aceºtia;

c. sã poatã vedea legãturile ºi interacþiunile cu indivizii din lista lor
ºi, în acelaºi timp, sã aibã acces la informaþiile ºi acþiunile celor-
lalþi, în cadrul reþelei. 

Într-un studiu despre cele mai importante caracteristici ale reþelelor
sociale ºi deciziile care favorizeazã utilizarea lor de cãtre un numãr tot
mai mare de internauþi, Boyd (2007) susþine cã acest tip de site-uri poate
fi caracterizat asemenea publicurilor ce funcþioneazã în reþea. Facebook,
Myspace ºi Twitter deþin patru funcþii destul de rar întâlnite în interacþi-
unile faþã-în-faþã. Acestea sunt:

• persistenþa (conþinutul încãrcat pe reþelele sociale rãmâne online);
• posibilitatea de a cãuta multiple informaþii;
• multiplicarea conþinutului încãrcat;
• o audienþã invizibilã.

Aceste proprietãþi ale reþelelor sociale sunt specifice spaþiului de co-
municare generat de cãtre utilizatori. În acelaºi timp, modurile de inte-
racþiune dezvoltate de cãtre participanþi sunt mult mai complexe (Boyd,
2007). În contextul comunicaþional rezultat, utilizatorii exerseazã un tip
de socializare virtualã total diferitã faþã de cea din offline, practicând totodatã
competenþe decomunicare specifice mediului online (Ito et al., 2008). 

Caracteristic pentru acest tip de site-uri este cã utilizatorului i se cere
sã-i defineascã pe alþii care au la rândul lor cont ºi împãrtãºesc anumite
legãturi, cum ar fi de prietenie, amoroase sau familiale. Astfel, deþinãtorii
unui profil pe reþelele sociale se pot declara Prieteni, Fani, având diferite
relaþii de rudenie sau o prietenie foarte strânsã. Deºi cei mai mulþi aleg
sã fie prieteni, termenul poate crea confunzii pentru cã uneori înþelesul
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diferã foarte mult de ceea ce se înþelege în mod normal printr-o priete-
nie (Boyd, 2006; Boyd & Ellison, 2008; Thelwall & Stuart, 2010).

De pildã, în cazul Myspace 1 ºi Cywold 2 membrii au libertatea de a
decide singuri ce înseamnã sã fii prieten cu alt utilizator al reþelei. Relaþi-
ile de prietenie virtualã sunt considerate ca având semnificaþii foarte dife-
rite, în conformitate cu apartenenþa indivizilor la o anumitã culturã sau
stil de viaþã (Thelwall & Stuart, 2010). Prieteniile online sunt un fenomen
destul de întâlnit în Korea de Sud ºi natura lor permite reþelei sociale
Cywold o deþinã o funcþie socialã importantã, aceea de crea un mediu
unde membrii îºi pot exprima cele mai sincere ºi personale gânduri, fãrã
sã se simtã îngrãdiþi de norme sociale (Kim & Yun, 2007; Thelwall & 
Stuart, 2010). Acest grad de sinceritate este apreciat ca fiind foarte difi-
cil de atins în alte condiþii, în offline. 

Thelwall & Stuart (2010) propun o tipologie a reþelelor de socializare.
Acestea pot fi clasificate în:

• reþele de socializare, ce susþin interacþiunile de tip informal dintre uti-
lizatori (exemple: Facebook, Twitter, Myspace, Cywold, Couchsurfing);

• reþele de networking al cãrui specific sunt interacþiunile interperso-
nale mai puþin axate pe socializare ºi formarea unor legãturi infor-
male, ci sunt orientate spre zona de business (exemple: LinkedIn,
Ryze);

• reþele de navigare, ce favorizeazã mai degrabã cãutarea unor in-
formaþii prin intermediul conexiunilor interpersonale (exemple:
Flickr, YouTube). 

Cele de navigare pot fi la rândul lor clasificate în funcþie de conþinu-
tul difuzat (Thelwall & Stuart, 2010):

• fotografii: Flickr;
• videoclipuri: YouTube;
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1. Reþea socialã utilizatã cu precãdere în SUA, India, Þãrile de Jos, Marea Britanie
ºi Rusia (potrivit http://www.alexa.com/siteinfo/myspace.com) în cadrul cãruia conþi-
nutului muzical i se acordã o importanþã sporitã. Artiºtii au pagi proprii cu albumele
lor, videoclipuri, articole sau apariþii televizate, fotografii, evenimente, un top al fanilor
etc. Utilizatorii reþelei pot asculta muzicã online ºi au acces la resursele încãrcate de cãtre
idolii lor. Stilul muzical ºi artiºtii preferaþi face parte din identitatea virtualã construitã
prin Myspace. 

2. Potrivit Thelwall & Stuart (2010), Cywold este o reþea socialã extrem de popu-
larã în Korea de Sud care a pornit iniþial de la o platformã online ce permitea sã fie folo-
sitã ºi ca blog, iar ulterior a integrat ºi funcþii specifice unei reþele. Acest site este construit
ca o realitate de tip alternativ, membrii deþinând fiecare un avatar, o casã cu mobilã ºi
decoraþiuni virtuale, toate personalizate în funcþie de propriile gusturi ºi preferinþe.



• blog-uri: LiveJournal, Live Spaces;
• artã: DeviantArt;
• ºtiri: Digg;
• referinþe de tip academic: CiteULike, Connotea.

Dacã discutãm despre relaþiile de prietenie în cadrul reþelelor de navi-
gare, rolul lor este de a facilita gãsirea unor informaþii prin intermediul
conexiunilor interpersonale (Thelwall & Stuart, 2010). De pildã, în cazul
în care un utilizator este interesat de anumite curente artistice sau ten-
dinþe în arta fotograficã, va cãuta alþi membri ce sunt cunoscãtori ºi încar-
cã online resursele necesare lui. Dacã devine prieten sau follower (urmãreºte
activitatea altuia), atunci are acces la informaþiile încãrcate de cãtre ce-
lãlalt. ªi în acest caz, semnificaþia conceptului de prietenie în online tre-
buie nuanþatã. Faptul cã nu este clar delimitat de la început ce anumite
semnificã permite un grad ridicat de libertate a membrilor, aceºtia putând
decide care sunt regulile acceptate ºi limitele în relaþiile lor virtuale. 

Ceea ce diferenþiazã reþelele sociale de restul site-urilor este impactul
lor considerabil asupra comunitãþilor virtuale (Boyd & Ellison, 2008;
Lumby, 2010). Realitatea socialã ajunge sã fie formatã din reþele de in-
divizi, modul de organizare al indivizilor este diferit, fiecare trãind
într-un microspaþiu social propriu ºi personalizat. Individul se aflã în cen-
trul comunitãþii formate în jurul lui, iar aceasta este definitã prin actori
sociali ºi nu prin interese. 

3.2. Formarea publicurilor prin intermediul Facebook

În spaþiul comunicaþional online, pot fi observate o serie de procese
care definesc noi condiþii ºi posibilitãþi de acþiune ºi comunicare publicã.
În acest context, publicurile reþelei sociale Facebook sunt generate prin
corelarea, asamblarea, conectarea ºi hibridizarea diverselor coduri (plat-
forma comunicaþionalã, soft-ul, reþelele interpersonale, dinamica infor-
maþiilor etc.) ºi elemente ºi actori politici, cum ar fi discursuri, miºcãri
cu impact la nivelul politicului, cetãþeni, politicieni etc. (Langlois, Elmer,
McKelvey & Devereaux, 2009). Dinamica întregului site prefigureazã
constituirea unor diversitãþi de publicuri. Acestea se folosesc de codurile
anterior menþionate pentru a pune pe agenda publicã o problemã im-
portantã pentru ele. În acelaºi timp, codurile influenþeazã ºi modeleazã
fenomenul politic în funcþie de o anumitã logicã a informaþiei. 

Printre principalii actori implicaþi în procesul de formare a unor pro-
bleme publice ºi implicit a publicurilor se enumerã politicieni, cetãþeni,
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organizaþii aparþinând societãþii civice etc. Aceºtia folosesc oportunitãþile
comunicaþionale disponibile prin intermediul Facebook pentru a susþine
ºi crea noi moduri de comunicare politicã ºi participare civicã (Langlois,
Elmer, McKelvey & Devereaux, 2009). Utilizarea noilor media reconfi-
gureazã felul în care se organizeazã cetãþenii, dar totodatã apar alte prac-
tici ºi stiluri de a comunica, iar acestea coreleazã dinamica fluxurilor de
informaþii din mediul virtual cu un context politic mai larg. Astfel, apar
noi discursuri, tipuri de conþinut ºi dezbateri care coexistã într-un spaþiu
mediatic ale cãrui publicuri sunt active (Langlois, Elmer, McKelvey & 
Devereaux, 2009). 

Ca mediu de comunicare, Facebook este înþeles prin natura sa fluidã,
în continuã transformare, fapt ce influenþeazã tipurile de publicuri posi-
bile, diversitatea acestora fiind accentuatã. În acelaºi timp, este un spaþiu
eterogen al acþiunilor actorilor sociali. Astfel, publicurile ºi stilurile lor
comunicaþionale trebuie înþelese într-un perpetuu stadiu de permutãri
(Valtysson, 2012). Având în vedere faptul cã orice utilizator al reþelei so-
ciale are ºi rolul de comunicator, mesajele sale pot fi setate astfel încât
sã ajungã la o anumitã audienþã. Cei care comunicã au posibilitatea de
a-ºi stabili dinainte publicul. Fiecare utilizator este în centrul propriei
reþele interpersonaje ºi parte din grupul de prieteni al celorlalþi. În
acelaºi timp, este membru mai multor tipuri de publicuri ºi, prin interac-
þiunile sale, ia parte activ la conversaþiile despre problemele publice. 

Cercetãrile empirice aratã cã utilizatorii cei mai implicaþi ºi care folo-
sesc în mod frecvent reþelele sociale sunt predominant tineri (Boyd, 2006,
Ito et al., 2008). De aceea, în urmãtoarele rânduri vom discuta despre
cum utilizeazã aceºtia Facebook ºi Myspace. Ulterior, ne vom referi la rela-
tivizarea dintre spaþiul public ºi cel privat ºi contribuþia noilor media în
acest proces.

3.2.1. Tinerii ºi mediul comunicaþional online

Utilizarea noilor media a contribuit la apariþia unor noi practici de
comunicare. Tinerii construiesc un altfel de spaþiu comunicaþional, în
care participanþii pot fi prezenþi în acelaºi timp online ºi offline ºi unde
pot stabili uºor relaþii de prietenii prin conversaþii simple, dar pline de
semnificaþie pentru ei (Horst, Herr-Stephenson & Robinson, 2008). Con-
tactul rezultat astfel nu mai este înþeles ca fãcând parte dintr-o realitate
virtualã, pentru cã internauþii îl interpreteazã ca fiind mai autentic ºi re-
al decât ceea ce transmit prin dialogurile din cadrul familiei ºi al ºcolii.
Contextul mediatic în care tinerii se dezvoltã este diferit faþã de cel al
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generaþiilor precedente; aceºtia îºi strâng informaþii inclusiv din conþinu-
tul muzical pe care-l asimileazã în fiecare zi, din videoclipuri ºi jocuri video,
dar mai ales prin moduri de participare ºi interacþiune online practicate
în fiecare zi (Horst, Herr-Stephenson & Robinson, 2008; Ito et al., 2008). 

Mizuko Ito (2008), antropolog cultural preocupat de investigarea
modalitãþilor prin care noile media schimbã relaþii amoroase, identitãþile
ºi comunitãþile, a realizat un studiu împreunã cu un grup de cercetãtori
din domeniu despre practicile de comunicare ale tinerilor. Rezultatele
susþin faptul cã reþelele sociale au creat un mediu propice unde tinerii, prin
interacþiunile lor, se maturizeazã, se confruntã cu propriile frici reuºind to-
todatã sã le depãºeascã, trec împreunã prin perioada de pubertate ºi pro-
blemele ei, prin primele experienþe sexuale, fac diferenþa între prietenii
adevãraþi ºi cei falºi ºi ridicã întrebãri legate de rolul lor în societate ºi stan-
darele care le sunt impuse (Sims, 2008). Unul dintre subiecþi a declarat cã
procesul în sine, intermediat de reþele sociale, l-a ajutat sã-ºi dea seama cine
este cu adevãrat ºi, în cele din urmã, a contribuit la maturizarea lui:

„A fost un fel de maturizare ciudatã în mediul virtual. Ca ºi când ai ajuns aco-
lo ºi vrei sã vezi cum este… Aflam mai multe despre mine însumi ºi încer-
cam sã-mi dau seama cine sunt. Încercam sã descopãr cine sunt cu adevãrat
oamenii din jurul meu ºi sã înþeleg aceastã lume.” 

Cu alte cuvinte, reþelele sociale preiau din funcþiile instituþiilor care ar
fi trebuit sã-i pregãteascã pe tineri pentru viaþã. Discutãm despre dimi-
nuarea controlului social ºi a nevoii de standardizare. În acest context, tine-
rii au un grad mai mare de libertate de a alege cine vor sã devinã. În spaþiul
comunicaþional din online, îºi dezvoltã moduri de comunicare ºi practici
specifice. Totodatã, recepteazã ºi interpreteazã informaþiile într-un mod
individual, privat, însã îºi invitã camarazii sã ia parte la acest proces. In-
timitatea este dezvãluitã ºi detaliile sunt împãrtãºite cu alþi utilizatori.
Aceºtia nu sunt total strãini pentru ei, ci deþin ceva comun, cum ar fi genul
de muzicã pe care îl ascultã sau sporturile practicate (Boyd & Ellison, 2008;
Waisanen, 2010). 

3.2.2. Spaþiul privat ºi intimitatea 

În noul context mediatic, sursele oficiale de informare nu mai au acceaºi
credibilitate, iar reþelele interpersonale devin tot mai importante. Practic,
fiecare individ are printre cunoºtinþe persoane pe care le considerã experþi
în diverse domenii ºi în care are încredere mai mult decât în jurnaliºti sau
autoritãþi publice. Expertiza poate fi recunoscutã ºi în lipsa unui contact
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nemediat în offline. Online-ul devine un mediu unde utilizatorii încep sã se
simtã tot mai confortabil ºi ajung sã fie confidenþi. Acest fapt ridicã între-
bãri legate de tipul de spaþiu privat construit prin intermediul noilor me-
dia ºi modul în care internauþii îl negociazã ºi-l redefinesc. 

În societatea actualã au existat multiple îngrijorãri din pricina datelor
personale expuse pe Internet ºi furnizate fãrã prea mari rezerve de cãtre
utilizatorii însuºi (Livingstone, 2008). Un alt subiect controversat este
intimitatea ºi faptul cã generaþia tânãrã dezvoltã moduri de participare
virtualã ce ar trece foarte greu de aprobarea celorlalþi membrii ai unei
comunitãþi, neobiºnuiþi cu astfel de practici. În acest sens, sociologul
american C.J. Pascoe (Pascoe, 2008) susþine cã:

„Tinerii sunt cei care dezvoltã, utilizeazã, creeazã noi practici de folosire ºi
incorporeazã noile media în legãturile lor sentimentale ºi amoroase, prin
modalitãþi ce ar putea sã rãmânã necunoscute, nefamiliare ºi câteodatã 
înspãimântãtoare pentru adulþi.” 

Astfel, în comunicarea prin Internet sau dispozitive mobile, sunt dez-
voltate moduri de coprezenþã (participare offline ºi online în acelaºi timp).
Acestea sunt create ºi folosite de cãtre generaþia tânãrã pentru a-ºi
dezvãlui reciproc informaþii din existenþa de zi cu zi. Practic, persoanele
faþã de care dezvoltã o relaþie de amiciþie pãtrund prin virtual în spaþiul
privat al fiecãruia, însã utilizatorii dezvãluie doar ceea ce doresc, urmã-
rind scopul de a se conecta mai mult cu prietenii lor. De fapt, fiecare
are controlul asupra informaþiilor. Analizeazã ceea ce vrea sau nu sã di-
vulge. Detalii care aparent par întâmplãtoare sunt, de fapt, utilizate
strategic. În online, mai mult decât în offline, indivizii pot avea un con-
trol sporit asupra textului sau imaginilor, ceea ce-i face sã fie mai încrezã-
tori când pãtrund în acest mediu (Sims, 2008). În plus, vulnerabilitãþile
prezente în comunicarea interpersonalã sunt gestionate mai uºor. 

Deºi existã multiple temeri legate de riscurile din comunicarea online
ºi apare nevoia de a o reglementa, tinerii gãsesc numeroase oportunitãþi
de a-ºi stabili propriile reguli ºi de a se menþine liberi, în afara unui cadru
prea riguros stabilit (Ito et al., 2008). Putem discuta despre diferite prac-
tici de comunicare, în funcþie de tipul de media folosit, dar nu despre
un set prestabilit de norme (Waisanen, 2010). Modurile de participare
din online sunt flexibile, pot fi redefinite de fiecare în parte. Cu toate aces-
tea existã anumite tendinþe. De pildã, Yahoo! Messenger este utilizat pen-
tru a menþine legãtura cu persoanele mai apropiate sau pentru a flirta,
în timp ce Facebook ºi Myspace sunt folosite cu scopul de pãstra contac-
tul cu o gamã mai variatã de utilizatori, pe care-i cunosc într-o mãsurã
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mai mare sau mai micã (Livingstone, 2008). În ceea ce priveºte relaþiile
sentimentale, Facebook este considerat ceva mai formal, în timp ce pe Mys-
pace tinerii îºi expun cu mai multe detalii viaþa personalã (Pascoe, 2008).
Cu timpul ºi cu numãrul crescut de utilizatori, reþeaua socialã online Face-
book preia o parte din atribuþiile ºi timpul alocat platformelor de comu-
nicare Yahoo! Messenger ºi Myspace. De exemplu, utilizatorii încep sã
foloseascã serviciul de chat valabil pe Facebook ºi se conecteazã mai rar
pe celelalte. În acelaºi timp, tot mai mulþi internauþi sunt prezenþi pe mul-
tiple reþele sociale (Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 2010; Sims, 2008).
Numãrului de conturi deþinut de fiecare individ în parte este în creºtere
(Boyd & Ellison, 2008).

3.2.3. Status în online, identitãþi virtuale ºi contestarea normelor sociale

Reþele sociale pot fi înþelese ca fiind un mijloc prin care se negociazã
un statut pe plan social (Lumby, 2010). De pildã, prin diferite comentarii
lãsate pe profilurile prietenilor din lista de contacte indivizii îºi construiesc
o poziþie legatã de un subiect ºi relaþiile de putere cu alþi utilizatori. În cazul
unei legãturi amoroase, cei doi îºi negociazã detalile personale ce urmeazã
a fi dezvãluite pentru a marca un teritoriu (a lãsa de înþeles celorlaþi cã doi
actori sociali au o relaþie solidã ºi comunicã foarte bine). Pentru ei, Face-
book funcþioneazã ca un spaþiu comunicaþional public (Pascoe, 2008). Ast-
fel, dacã o informaþie este încãrcatã online ºi este recunoscutã de cãtre
ceilalþi, atunci relaþia lor se oficializeazã (este acceptatã de cei din lista de
contacte). Acest stadiu este considerat ca fiind un indice pentru un anu-
mit nivel de dezvoltare atins de un cuplu. Pentru tineri, faptul în sine are
o însemnãtate aparte cãci, dacã relaþia nu este oficialã pe Facebook, ajunge
sã fie interpretatã ca fiind ascunsã cu un anumit scop, iar acest act poate
deveni o sursã de suspiciuni. De aceea, oficializarea relaþiei pe reþelele so-
ciale are o importanþã majorã (Boyd, 2008; Pascoe, 2008; Sims, 2007). 

În legãturã cu interacþiunile dintre utilizatorii Facebook, acestea formeazã
un spaþiu comunicaþional având o naturã hibridã. Hibriditatea constã în
faptul cã internauþii cu vârste cuprinse în nouãspreze ºi treizeci de ani, îºi
creeazã identitãþi care sunt, în acelaºi timp, ºi publice ºi private (Fine,
2004; Ito el al, 2008). Spaþiul comunicaþional generat prin conþinutul
încãrcat pe reþelele sociale ar putea fi gândit ca fiind unul aparte, de un
al treilea tip (Wyatt, Katz & Kim, 2000). Acesta ar aparþine în aceeaºi mã-
surã ºi sferei publice ºi celei private ºi poate fi explicat prin procesul de
negociere dintre generaþia tânãrã ºi ceilalþi (Ito el al, 2008). La ºcoalã,
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în familie, la locul de muncã, tinerii încearcã sã treacã dincolo de rigo-
rile ºi normele care le sunt impuse ºi sã capete independenþã ºi statut
în online. Având în vedere faptul cã mediul virtual este pentru ei o con-
tinuare linã a realitãþii, graniþele dintre real ºi virtual estompându-se din
ce în ce mai mult, o eventualã poziþie de putere dobânditã prin inter-
mediul reþelelor sociale are efecte în offline. 

Comunicarea online le permite internauþilor sã construiascã relaþii de
prietenie ºi sã-ºi facã mult mai uºor cunoºtinþe. Mediul comunicaþional
în care se formeazã tinerii este caracterizat prin fluiditatea de a trece din
offline în virtual ºi invers, fãrã dificultãþi de adaptare la normele sociale
existente în aceste douã spaþii, pentru cã totul este perceput în mod in-
tegral (Horst, Herr-Stephenson & Robinson, 2008). Prin reþele sociale
ºi telefonie mobilã, actorii sociali pot fi prezenþi ºi participa activ în mul-
tiple spaþii sociale, în timp ce-ºi desfãºoarã activitãþile de zi cu zi. Mobi-
litatea acestui nou spaþiu comunicaþional ºi uºurinþa de a se conecta
contribuie la inovaþie în practicile de comunicare ºi contestarea status
quo-ului, înþeles ca un regim de putere ce impune condiþii normative îm-
pãmântenite în societate (Kahn & Kellner, 2004; Savigny, 2002). 

Existã o anumitã ambiguitate observatã în interacþiunile actorilor sociali
prin intermediul noilor media ºi implicit a faptului cã mesajele trimise per-
mit concomitent mai multe cadre de interpretare (Boyd & Ellison, 2008;
Ivana, 2014; Lange & Ito, 2008; Pascoe, 2008). Caracterul ambiguu al tex-
tului este înþeles prin nevoia de a pãstra o iluzie de lipsã de implicare, de
asumare parþialã a conþinutului încãrcat online ºi de naturaleþe, ca ºi când
internauþii afirmã ceva fãrã sã se fi gândit prea mult înainte. Totodatã, iden-
titatea virtualã construitã poate diferi cu mult de cea realã ºi nu este foarte
clar conturatã. Acest aspect este explicat prin aceeaºi nevoie de protecþie
faþã de spaþiul offline aflat sub alte riguri comunicaþionale, pe care tinerii
nu le acceptã în totalitate. În online, ei pot exersa un alt mod de a fi ºi par-
ticipã în experienþe de un alt tip. Astfel, se dezvoltã, înþeleg mai multe 
despre ei însuºi ºi lumea în care trãiesc (Mills, 2010; Pascoe, 2008). 

3.3. Facebook ºi construcþia identitãþilor virtuale 

Analizând construcþiile de tip identitar din online, D. L. Milioni (2009)
susþine cã este nevoie sã redefinim sfera publicã democraticã ale cãrei com-
ponente se extind la nivel global creând un teritoriu transnaþional al
cetãþenilor lumii. Aceste componente sunt: relaþiile de putere politicã,
fluxurile de comunicare ºi de informaþii ºi nu în cele din urmã publicul
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care deþine un rol creator. În online ºi implicit pe reþelele sociale, observãm
o accentuatã diversitate ºi multitudine de publicuri active, cu propriile
norme ºi practici de dezbatere (Christie, 2001). Acestea se reconfigureazã
în urma acþiunilor ºi a construcþiilor identitare ale internauþilor. Schim-
bãrile au loc în cele trei dimensiuni ale sferei publice: structuralã,
reprezentativã ºi a interacþiunii (Dahlgren, 1995; Milioni, 2009). Con-
strucþiile identitare pot fi observate la nivelul dimensiunii reprezentative,
acestea determinând la rândul lor tipurile de interacþiune din cadrul 
unui spaþiu virtual. Aºadar, pentru a înþelege mai bine procesul delibera-
tiv, trebuie aduse în discuþie identitãþile individuale ale participanþilor din
online, dar ºi cele colective. 

Identitatea ºi relaþiile de putere sunt conectate în mod indisolubil,
deoarece de cele mai multe ori conflictul sau disputele intervin între
publicurile active ºi cele hegemonice numite ºi grupuri dominante (Mil-
lioni, 2009). Comunicarea poate fi disruptivã, fiindcã întrerupe o serie
de procese ºi activitãþi din societate (Bernal, 2005). În acelaºi timp, re-
configurarea identitãþilor sociale antreneazã de multe ori idei, senti-
mente ºi viziuni antihegemonice (Nicholson & Seidman, 1995). Relaþiile
de putere din societate ajung sã fie renegociate ºi prin intermediul mi-
crocosmosului reprezentat de mediul virtual (Lumby, 2010). 

Odatã cu digitalizarea vieþii sociale ºi a rolului tot mai accentuat deþinut
de reþelele interpersonale, conceptului de sferã publicã i s-a adãugat o nouã
compenentã, ºi anume aceea de acþiuni colective (Habermas, 2006; Milioni,
2009). Recunoaºterea funcþiilor democratice ale formelor de asociere 
dintre cetãþeni, ale miºcãrilor sociale ºi ale practicilor de revoltã faþã de
normele sociale a marcat o schimbare în modul în care este înþeles proce-
sul de deliberare. Mai mult decât atât, faptul cã într-un spaþiu deliberativ
participanþii trebuie sã adopte forme de discurs foarte diferite de cele
folosite de cãtre ei în mod curent poate avea pânã la urmã un efect an-
tidemocratic pentru cã discutãm despre publicuri care ajung sã fie excluse
din dialogul social (Fraser, 1990; Milioni, 2009; Hicks, 2002; Young, 2000). 

Urmeazã sã investigãm dacã spaþiul comunicaþional generat prin
folosirea reþelei sociale Facebook poate fi considerat unul deliberativ
(cadru propice pentru dezbatere, acces permis tuturor utilizatorilor etc.)
sau dacã discutãm mai degrabã despre o falsã dezbatere, publicurile con-
solidându-ºi prin interacþiunile lor poziþiile iniþiale (Waisanen, 2010). În
acelaºi timp, prin construcþii identitare ºi diverse acþiuni la care participã
activiºtii civici sau membrii unor miºcãri sociale, mediul virtual con-
tribuie la formarea ºi consolidarea publicurilor active (Milioni, 2009;
Newman & Clarke, 2009). Acestea pot avea un impact democratic asupra
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societãþii pentru cã aduc pe agenda publicã probleme de interes comun
ºi perspective variate.

Revenind la construcþiile identitare virtuale prin intermediul reþelei
sociale Facebook, cercetãrile despre crearea unei imagini personale posi-
bile, dar nu actuale (conþine o parte din calitãþile utilizatorului, este un
portret real, însã nu coincide în totalitate cu realitatea, dar ar putea pe
viitor) au discutat despre faptul cã internauþii considerã cã felul în care
se prezintã pe sine online este o parte integralã din procesul de formare
a propriei identitãþi pe plan social (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008).
De aceea, aceºtia încearcã sã-ºi coordoneze eforturile din mediul virtu-
al cu actele lor din offline. Prin intermediul reþelelor sociale, pot sã-ºi
creeze liste cu grupurile pe care le susþin, cu preferinþele ºi interesele
lor. Indirect, aceste acþiuni sunt un mod de autoprezentare (Zhao, Gras-
muck & Martin, 2008). Astfel, ceilalþi utilizatori îºi pot forma o pãrere
despre cine sunt deþinãtorii profilurilor virtuale. 

Facebook poate fi comparat cu Myspace prin faptul cã ambele reþele
sociale le permit indivizilor sã se prezinte în mai multe maniere diferite.
Deþin funcþii comune cum ar fi opþiunea de a încãrca fotografii în al-
bume, de a-ºi descrie interesele personale ºi pasiunile ºi a afiºa o listã de
prieteni (Griffith & Liyanage, 2008). Toate aceste elemente fac parte din
identitatea pe care ºi-o construiesc utilizatorii. Interactivitatea plat-
formelor este susþinutã prin comentariile ºi mesajele încãrcate. Diferenþa
majorã dintre cele douã reþele sociale este faptul cã pe Myspace îþi poþi
pãstra anonimatul, pe când Facebook îþi solicitã identitatea realã (Zhao,
Grasmuck & Martin, 2008; Waisanen, 2010). Chiar dacã utilizatorii îºi
pot construi o altfel de imagine, aceasta nu este într-un totul diferitã de
realitate, ci mai degrabã complementarã. Poate fi înþeleasã ca identitatea
posibilã, la care aspirã actorii sociali. Persoana din online ºi cea din 
offline sunt interpretate de cãtre internauþi ca fiind un continuum ºi nu
sunt considerate construcþii identitare diferite (Ito et al., 2008). 

De cele mai multe ori, identitãþile formate în mediul virtual au
atribute ce îi fac pe utilizatori sã fie extrem de apreciaþi pe plan social,
însã, din diferite motive, acestea nu se regãsesc neapãrat ºi în offline
(Lumby, 2010; Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Legat de modul prin
care îºi formeazã o persoanã online, putem afirma cã utilizatorii preferã
mai degrabã sã se prezinte în imagini decât sã se foloseascã de cuvinte.
Oferã indicii despre ei mai mult implicit decât explicit, ceea ce ar putea
fi interpretat ca un mod de a fi specific tinerilor. Studiile despre con-
trucþiile identitare din online discutã despre faptul cã identitatea nu este
o caracteristicã individualã sau o expresie a ceva ce este înnãscut într-o
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persoanã. Mai degrabã, aceasta este construitã în societate, fiind rezul-
tatul unui mediu social ºi, în consecinþã, este transpusã în mod diferit
în funcþie de un anumit context (Zhang, Jiang & Carroll, 2010; Zhao,
Grasmuck & Martin, 2008). Individul îºi va forma ºi va transmite o ima-
gine despre sine ce îi permite sã se situeze cât mai bine într-un moment
anume. Cu alte cuvinte, identitatea este un rãspuns strategic dezvoltat
în funcþie de un context social. 

Cercetãrile privind o posibilã contribuþie a reþelelor sociale asupra
democratizãrii societãþii ºi a politicului au readus în discuþie democraþia
deliberativã ºi au analizat practicile de comunicare dezvoltate prin inter-
mediul noilor media (Halpern & Gibbs, 2013; Lewiñski & Mohammed,
2012; Pfister & Godana, 2012; Waisanen, 2010). Un prim aspect legat de
aceastã problemã este de ordin conceptual, ºi anume cum poate fi definit
tipul de comunicare care este stimulat prin acest nou spaþiu comunicaþion-
al (Waisanen, 2010). B.J. Fogg susþine cã reþelele sociale reprezintã o for-
mã hibridã a persuasiunii interpersonale în masã, în timp ce alþii considerã
forumurile de discuþie online ºi blog-urile ca fiind o altfel de sferã publicã
ce nu mai aparþine nici unui teritoriu ºi are, prin urmare, dimensiuni
transnaþionale (Dakroury & Birdsall, 2008; Fogg, 2008; Waisanen, 2010;
Yang & Calhoun, 2007). 

O perspectivã diferitã este oferitã de D. Waisanen (2010) în urma
analizei potenþialului deþinut de comunicarea interpersonalã prin inter-
mediul Facebook asupra democraþiei deliberative ºi cum anume aceastã
platformã comunicaþionalã favorizeazã sau, din contra, împiedicã for-
marea unui cadru propice pentru dezbatere. Potrivit lui Waisanen,
aceastã reþea socialã promoveazã o formã argumentativã de dialog pu-
blic intermediat prin grupul de prieteni ºi cunoºtinþe ai utilizatorilor
(reþeaua acestora). Cercetãtorul considerã cã nu putem discuta despre
comunicare în masã, deoarece Facebook este format din indivizi ºi
grupuri între care existã anumite legãturi offline, fie cã ne referim la pri-
etenii de lungã duratã sau simple contacte din listã. Este nevoie de acor-
dul ambelor pãrþi pentru ca un prieten sã figureze în reþeaua celuilalt,
ceea ce genezeazã un climat de încredere între interacþiunile reciproce
ºi cele cu un public mai larg, format din cunoºtinþele celor doi (Waisa-
nen, 2010). Aceste raporturi formate nu sunt considerate ca fiind carac-
teristice pentru comunicarea în masã. Discutãm mai degrabã despre o
mediere produsã de reþelele personale ale utilizatorilor. 

Argumentele care susþin cã Facebook poate contribui la construcþia 
unui spaþiu deliberativ – cu menþiunea cã noile media au fost concepute
sã fie folosite cu un anumit scop, însã de foarte multe ori practicile de

Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ

94



utilizare sunt regândite în funcþie de intenþionalitatea comunicatorilor
(Lewiñski & Mohammed, 2012) – sunt urmãtoarele (Pfister & Godana,
2012; Robertson, Vatrapu & Medina, 2010; Waisanen, 2010): 

• pot fi observate reguli de dezbatere ce promoveazã un dialog civic;
• este deseori creat un climat al încrederii reciproce, iar punctele

de vedere contra sunt tratate de majoritatea utilizatorilor cu 
respect ºi readuse în discuþie;

• sunt stimulate ºi argumentele pro ºi cele împotriva unei chestiu-
ni importante ce afecteazã indivizii, acest fapt fiind potenþiat prin
însãºi tipul de platformã comunicaþionalã reprezentat de reþeaua
socialã online Facebook;

• sunt aduse în discuþie dovezi sau probe (dau mai multã greutate ar-
gumentelor invocate);

• folosirea reþelei sociale Facebook încurajeazã un proces deliberativ
audiovizual, internauþii construindu-ºi discursuri complexe despre
problemele publice ºi invitându-i pe ceilalþi sã ia parte la dialog;

• existã utilizatori care în urma dezbaterii îºi schimbã pãrerea, iar de
cele mai multe ori este vorba de cei care s-au implicat ºi au luat ini-
þiat o poziþie, au participat, aºadar, activ în procesul deliberativ;

• este promovat dialogul bazat pe argumente raþionale, libertatea
de exprimare ºi faptul cã orice individ îºi poate face public punc-
tul de vedere;

• este creat un spaþiu asincronic ºi atemporal, în care faptul cã un uti-
lizator încarcã mai multe opinii nu implicã nicidecum limitarea
timpului de exprimare a celuilalt sau o mai mare capacitate de in-
fluenþare a rezultatului discuþiilor –situaþiile din cadrul interacþi-
unilor de pe Facebook diferã foarte mult de cele din offline ºi
permit participanþilor oportunitãþi egale de a-ºi susþine punctul de
vedere (Robertson, Vatrapu & Medina, 2010).

Pe de cealaltã parte, sunt invocate ºi argumente potrivit cãrora dina-
mica fluxurilor comunicaþionale de pe reþeaua socialã online Facebook
nu întruneºte în totalitate condiþiile ideale de comunicare prevãzute de
Habermas pentru sistemele democratice (Clemmitt, 2006; Chadwick,
2009; Habermas, 1991; Lumby, 2010; Robertson, Vatrapu & Medina,
2010; Waisanen, 2010). Motivele menþionate sunt urmãtoarele:

• existã un anumit clivaj între indivizii care au acces la Internet ºi
cei care nu au, accesul ºi vizibilitatea nu pot fi garantate tuturor;

• noile media contribuie la fragmentarea ºi izolarea actorilor sociali
ºi în consecinþã cei ce participã online ºi socializeazã sunt de fapt
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aceia care au acelaºi timp de comportament offline (nu existã un
impact democratic);

• dialogurile dintre indivizi nu sunt tocmai raþionale;
• existã un decalaj între cetãþenii care au competenþe dezvolate în

mediul virtual ºi cei care nu au;
• discutãm mai degrabã despre o falsã dezbatere, publicurile con-

solidându-ºi de fapt poziþia iniþialã;
• Facebook îi încurajeazã pe utilizatori sã dezvolte comunitãþi vir-

tuale, iar acestea sunt caracterizate de o nevoie de standardizare
(poziþiile dizidente sunt marginalizate sau contestate puternic fãrã
apel la argumente de ordin raþional);

• utilizarea reþelei sociale Facebook ºi a altor site-uri similare spo-
reºte fenomenul de izolare a indivizilor ºi uneori aceºtia dezvoltã
comportamente sociale deviante.

Pentru ca interacþiunile online ale utilizatorilor ºi spaþiul comunicaþio-
nal astfel format sã întruneascã toate condiþiile unei sfere publice, dintr-o
perspectivã habermasianã a conceptului, este nevoie sã fie îndeplinite ur-
mãtoarele criterii: reflexivitate, sinceritate, înþelegerea poziþiei celuilalt,
criticã la adresa normelor raþionale ºi morale de dialog ºi dorinþa de a le
modela, incluziune ºi egalitate, autonomie faþã de stat ºi presiuni de or-
din economic (Dahlberg, 2001b; 2001c; Robertson, Vatrapu & Medina,
2010). Dahlberg (2001b; 2001c) considerã cã în cazul forumurilor din
mediul virtual pot fi observate atitudinea criticã a participanþilor ºi încer-
cãrile lor de a gãsi ºi implementa condiþiile necesare pentru a crea un
spaþiu de dezbatere, însã celelalte cerinþe anterior menþionate nu sunt res-
pectate. În acest caz, nu poate fi atestatã emergenþa unui spaþiu public 
online. Cu toate acestea, alþi cercetãtori susþin cã reþelele sociale ºi în spe-
cial Facebook sunt un caz aparte, deoarece ar permite formarea unui
spaþiu deliberativ, pentru cã (Robertson, Vatrapu & Medina, 2010):

• au la bazã reþele constituite din prieteni (imaginea de sine virtualã
nu este foarte diferitã de realitate, pentru cã este construitã astfel
încât sã fie recunoscutã de cãtre cei din listã, pe care-i cunosc ºi
offline; aºadar identitãþile comunicaþionale online sunt în concor-
danþã cu personalitatea individului);

• din motiv ce activitãþile le sunt observate de cãtre prieteni, atunci
este o probabilitate mai mare ca acestea sã reflecte interese ºi
opinii reale ºi sã fie deschise la o schimbare pozitivã;

• oricine poate încãrca opinii pe pagina unui candidat politic ºi, prin
urmare, în limitele acestui mediu virtual sunt garantate accesul ºi
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incluziunea, cu menþiunea cã ºi reþeaua interpersonalã a fiecãruia
poate exercita o anumitã presiune socialã.

Având în vedere aceste raþionamente, putem afirma cã site-uri precum
Facebook ºi Twitter îndeplinesc mai multe condiþiile de funcþionare speci-
fice unui spaþiu deliberativ, chiar dacã nu putem elimina în totalitate ar-
gumentele contra, cum ar fi clivajul între cetãþenii care au competenþe în
mediul virtual ºi cei care nu au. În acelaºi timp, este important sã observãm
ºi practicile de dezbatere construite ºi promovate prin intermediul re-
þelelor sociale pentru a putea analiza dacã au un efect democratic sau nu.
Acestea urmeazã sã fie investigate în studiul empiric al lucrãrii de faþã.

În afarã de Dahlberg, o serie de alþi cercetãtori în ºtiinþe politice au
propus la rândul lor criterii pentru a evalua în ce mãsurã un spaþiu co-
municaþional poate fi considerat ca fiind deliberativ. Potrivit lui White,
acestea sunt (Robertson, Vatrapu & Medina, 2010; White, 1988):

• Fiecare individ are dreptul sã participe în discurs.
• Fiecare poate sã se îndoiascã de orice propunere sau sugestie. 
• Fiecare are la rândul lui dreptul sã emitã opinii sau sã vinã cu sugestii.
• Oricine poate sã-ºi exprime pãrerile, dorinþele sau nevoile.
• Toþi au încredere cã rezultatul dezbaterilor va fi unul rezonabil ºi

spre binele comun (este urmãrit interesul public). 

Pe de altã parte Fishkin susþine cã într-o democraþie deliberativã sunt
mai multe ºanse ca procesul decizional sã-i ajute pe participanþi sã înþe-
leagã mai bine problema ºi sã ajungã la un rezultat mai bun când
(Fishkin, 1995; Robertson, Vatrapu & Medina, 2010): toþi au dreptul egal
de a participa ºi de a fi auziþi, opiniile exprimate reflectã diversitatea in-
tereselor indivizilor ºi fiecare îl trateazã pe celãlalt cu respect.

Revenind la problema dacã tehnologiile de comunicare în sine dau mai
multã libertate cetãþenilor, contribuie la democratizarea societãþii ºi
creeazã un spaþiu deliberativ, Pfister ºi Godana (2012) aduc în discuþie
fenomenul Primãvara arabã. În acest context, cercetãtorii confirmã faptul
cã media folosite de cãtre protestatari au fost niºte instrumente de delibe-
rare eficiente care au favorizat schimbarea. De pildã, activiºtii au trimis
mesaje cãtre un numãr tot mai mare de cetãþeni, i-au implicat în discuþii
la nivel transnaþional legate de probleme socio-politice ºi, în urma inte-
racþiunilor din mediul virtual, s-au prefigurat soluþii ºi direcþii comune de
acþiune. Noilea media nu au cauzat propriu-zis schimbarea, ci au susþinut
eforturile activiºtilor. Au funcþionat ca un instrument de eliberare. Cetã-
þenii din Egipt, Tunisia, Libia, Orientul Mijlociu ºi America de Nord au uti-
lizat strategic Facebook, Twitter, YouTube ºi site-uri locale ca sã disemineze
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informaþiile, sã-i mobilizeze pe indivizi sã ia parte la proteste, sã facã pu-
blice abuzurile statului ºi sã aducã în discuþie proiecte politice alternative
(Pfister & Godana, 2012). Dizidenþii au fost la rândul lor mobilizaþi ca sã
lupte împotriva cenzurii ºi sã reuºeascã sã obþinã libertatea de exprimare,
iar reþelele sociale au amplificat eforturile lor ºi rezultatele obþinute. 

Pânã într-un anumit punct al acþiunilor protestatarilor, Pfister & 
Godana (2012) considerã cã noile media au creat un spaþiu comunicaþio-
nal deliberativ, dar care nu s-a menþinut ºi dupã schimbarea puterii. De
aceea, ar fi nevoie de eforturi susþinute din partea trusturilor inter-
naþionale de presã în vederea stimulãrii deliberãrii. O singurã platformã
comunicaþionalã nu este suficientã pentru a atinge idealul democraþiei de-
liberative ºi, de aceea, este necesar sã fie dezvoltate ºi implementate meca-
nisme capabile sã cultive practici bune de discuþie criticã, pentru a dezbate
probleme publice (Pfister & Godana, 2012). 

În concluzie, cercetãtorii din domeniul politologiei ºi ºtiinþelelor co-
municãrii susþin faptul cã reþelele sociale prezintã o serie de condiþii pen-
tru formarea unui spaþiu deliberativ. Însã, fãrã suficiente date empirice
de tip calitativ, nu au putut atesta ºi o dimensiune reflexivã. Aceasta pre-
supune ca participanþii sã deþinã capacitatea de a-ºi examina critic pro-
priile valori culturale, judecãþi, interese, dar ºi contextul social mai larg
de care aparþin (Robertson, Vatrapu & Medina, 2010). Cu toate acestea,
ar trebui sã observãm ºi tipurile de dezbatere construite prin interme-
diul reþelelor sociale ºi spaþiul comunicaþional astfel generat. 

3.4. Concluzii 

În acest capitol, am enunþat douã probleme, una referitoare la modul
prin care noile media continuã relativizarea dintre spaþiul public ºi cel pri-
vat, iar cealaltã la posibilitatea ca reþeaua socialã online Facebook, în cali-
tate de dispozitiv socio-tehnic, sã instituie o sferã deliberativã. În încercarea
de a oferi rãspunsuri, s-au conturat niºte tendinþe generale. Utilizatorii
noilor media au dezvoltat forme de participare simultanã online ºi offline,
acest fapt accentuând hibridizarea sferei publice ºi emergenþa unor spaþii
private consolidate. Cu alte cuvinte, reþelele sociale au contribuit la rân-
dul lor la amplificarea acestei direcþii evolutive, ºi anume relativizarea dis-
tincþiei dintre cele douã sferi ale vieþii sociale. 

În legãturã cu a doua problemã, au fost observate dificultãþi precum exis-
tenþa unor limite de tipul accesului ºi lipsei oportunitãþile egale ale indi-
vizilor de a participa la dialogurile ºi dezbaterile formate prin intermediul
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reþelei sociale Facebook. Aceste aspecte nu ar trebui omise din discuþiile
privind posibilitatea formãrii unui spaþiu deliberativ online. În plus, în cer-
cetãrile empirice sunt menþionate ºi alte limite precum fragmentarea ºi izo-
larea publicurilor ºi clivajului dintre indivizii cu acces la Internet ºi cei fãrã.
Totodatã, trebuie aduse în discuþie ºi argumentele pro care susþin existenþa
unor multitudini de spaþii de comunicare construite prin utilizarea reþelei
sociale Facebook, iar unele dintre acestea încurajeazã formarea unui cadru
deliberativ, de tip audiovizual (Pfister & Godana, 2012; Robertson, 
Vatrapu & Medina, 2010; Waisanen, 2010). 

Având în vedere toate aspectele problemei, considerãm cã nu putem
discuta despre o stare de omogenitate a cadrului comunicaþional generat
prin folosirea unui site precum Facebook. În consecinþã, pot fi observate
o diversitate de spaþii care întrunesc într-o mai micã sau mai mare mãsurã
condiþiile democraþiei deliberative. Mai exact, urmãrim sã analizãm cum
se construieºte un cadru de dezbatere unde se contureazã poziþii diferite
care introduc ºi o formã de angajament. Existã posibilitatea ca prin uti-
lizarea reþelelor sociale sã se formeze puncte de vedere variate ºi anumite
mecanisme de mediere între acestea (negociere ºi reguli de dezbatere).
Unii utilizatori invocã interesul public în construcþia argumentelor lor, fapt
ce ar putea fi interpretat ca un mod de a solicita angajamentul celorlalþi
sau o acþiune de mobilizare adresatã unor publicuri variate. 

În continuare, în studiul empiric, vom analiza paginile de Facebook
ca dispozitive socio-tehnice pentru a observa interacþiunea dintre partici-
panþi, mecanismele de legitimare a unor probleme publice ºi cum este
construit controlul asupra dezbaterii. Vor fi investigate practicile delibe-
rative dezvoltate de cãtre utilizatori, dar ºi eventualele spaþii comuni-
caþionale care întrunesc într-o mai micã mãsurã condiþiile necesare.
Pentru a stabili dacã reþeaua socialã online Facebook contribuie la for-
marea unei sfere publice virtuale, vom urmãri identitãþile discursive ale
protestatarilor, cum este construitã interacþiunea dintre participanþi în
funcþie de anumite teme ºi evenimente ºi relaþia care se formeazã între
media tradiþionale ºi noile media (de pildã dacã sunt preluate pe paginile
de Facebook informaþii din presã, dacã utilizatorii se raporteazã critic faþã
de jurnaliºti etc.). 





PARTEA A DOUA

Construcþia unui spaþiu public 
alternativ prin intermediul Facebook





I. Facebook, analizat ca dispozitiv 
socio-comunicaþional 

1.1. Sintetizarea demersului de cercetare 

Miza acestei lucrãri este de a investiga condiþiile de formare ale unei
sfere publice virtuale ºi, în mod special, contribuþia reþelelor sociale la con-
strucþia unui cadru deliberativ. Prin cadru deliberativ, înþelegem un spaþiu
comunicaþional unde se pot forma puncte de vedere diferite, aflate într-un
permanent proces de negociere, ºi mecanisme de mediere între acestea.
Investigând interacþiunile online dintre utilizatori reþelei sociale Facebook,
urmãrim cum sunt construite ºi negociate problemele publice. Mai mult
decât atât, vom examina ºi tipul de spaþiu comunicaþional generat pentru
a stabili în ce mãsurã sunt îndeplinite normele unei sfere publice.

În studiul empiric al lucrãrii, ne propunem sã observãm cum este
definit interesul public, dacã utilizatorii încearcã sã controleze dezbaterea
prin impunerea unor puncte de vedere, precum ºi ce roluri îºi asumã par-
ticipanþii (devin lideri, moderatori etc.). Va fi analizatã interacþiunea prin
prisma subiectelor recurente observate pe paginile Piaþa Universitãþii ºi
Roºia Montanã in UNESCO World Heritage pentru a constata dacã se
formeazã o anumitã stabilitate în jurul unor teme. Acestea devin subiecte
importante pe agenda protestatarilor ºi, în anumite condiþii, dau naºtere
la dezbateri la nivel naþional, aºa cum s-a întâmplat de pildã în cazul
protestelor pentru încetarea proiectului minier de la Roºia Montanã. 

În aceastã lucrare, ne situãm pe o linie de analizã care investigheazã
sfera publicã (Vezi primul capitol al lucrãrii). Pânã în prezent, rezultatele
cercetãrilor transdisciplinare – din domenii precum ºtiinþele comu-
nicãrii, sociologie ºi politologie – care studiazã spaþiul public susþineau
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ipoteza cã Internetul contribuie la consolidarea societãþii civice, însã
aceastã contribuþie nu are, în mod necesar, ºi un impact transformator de-
mocratic la nivelul politicului (Dahlgren, 2001; 2013; Lagerkvist, 2005;
Yang, 2003). În cadrul acestor studii, mediul virtual este considerat ca parte
integralã a unei sfere publice de tip alternativ care permite formarea 
unei varietãþi de forme de dezbatere ºi agende de discuþie despre intere-
sul public. În acelaºi timp, este facilitatã organizarea miºcãrilor sociale, fi-
ind oferit publicurilor acces la media alternative (Tang&Yang, 2011; Yang,
2003). Prin media alternative înþelegem mijloace de comunicare, inclusiv
ziare, reviste, posturi de radio sau de televiziune, ce difuzeazã discursuri
diferite faþã de cele aparþinând grupurilor dominante. În acest mod, este
creatã o contrapondere, o forþã de presiune la adresa structurilor de pu-
tere dintr-o anumitã societate ºi implicit a influenþei deþinute de mass-me-
dia oficiale (Couldry&Curran, 2003; Harlow&Harp, 2012).

Aceste cercetãri folosesc un mix de metode calitative ºi cantitative,
din care amintim: guerrilla ethnographer (Vezi secþiunea despre studiile ac-
tuale asupra activismului civic online din cadrul capitolului al doilea,
unde oferim mai multe detalii despre metodã ºi studiile ºtiinþifice
menþionate.) ºi sondajele de opinie (Yang, 2003), analiza discursului ºi
sondajele de opinie (Harlow&Harp, 2012) ºi analiza de conþinut ºi in-
terviurile semistructurate (Dahlberg, 2001a).

Alte cercetãri – care investigheazã spaþiul public virtual – din domenii
precum sociologia ºi antropologia au la bazã interviuri ºi observaþia par-
ticipativã (Bernal, 2004; 2005). Acestea opereazã cu o accepþie mai largã
a conceptului de sferã publicã. Este argumentat faptul cã dezbaterile
raþionale nu ar trebui privite ca un criteriu definitoriu în a stabili dacã
un spaþiu comunicaþional îndeplineºte condiþiile necesare pentru a con-
tribui la formarea unei sfere publice. Potrivit rezultatelor cercetãrii,
mediul virtual este folosit de cãtre publicurile marginalizate pentru a
crea o arenã a conflictului nonviolent într-un context socio-politic unde vi-
olenþa este utilizatã în mod curent, dar are ºi scopul de a pune în circu-
laþie alte discursuri despre problemele publice (Bernal, 2005). În situaþii
tensionate, prin intermediul sferei publice virtuale sunt încurajate ºi le-
gitimate acþiuni de mobilizare. 

Observând cercetãrile privind spaþiu public online, constatãm cã în
literatura de specialitate se studiazã mai mult media alternative ºi cum
sunt folosite acestea în construcþia unor identitãþi virtuale ale activiºtilor,
sfera publicã transnaþionalã, publicurile marginalizate sau subalterne, dar
ºi în ce mãsurã Internetul poate avea o contribuþie democraticã la nivel
socio-politic (Fraser, 1990; 2014; Harlow&Harp, 2012; Milioni, 2009;
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Yang, 2003; 2013). În acest context, prin studiul de faþã ne situãm într-un
demers complementar, deoarece analizãm relaþia dintre media
tradiþionale ºi noile media, identitãþile virtuale ale protestatarilor-utiliza-
tori ai reþelei sociale Facebook ºi dacã se formeazã, prin interacþiunile
internauþilor, un cadru deliberativ. Vom folosi în principal analiza de dis-
pozitiv, însã pentru unele dimensiuni secundare ale cercetãrii vom uti-
liza analiza de discurs. 

1.2. Despre dispozitiv

În cea de-a doua parte a lucrãrii, urmãrim sã investigãm:
1. Construcþia identitãþilor virtuale ale utilizatorilor paginilor de Face-

book Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã în World UNESCO Heritage;
2. Interacþiunea dintre utilizatori ºi tipurile de dezbatere în care se

implicã internauþii;

Prin urmare, ne propunem sã rãspundem la urmãtoarele întrebãri
de cercetare:

1. Care este imaginea pe care utilizatorii o construiesc despre ei înºiºi? 
2. În ce mãsurã paginile Piaþa Universitãþii ºi respectiv Roºia Montanã

în World UNESCO Heritage contribuie la formarea unui spaþiu de-
liberativ online?

Pentru a atinge aceste obiective, a fost folositã metoda analizei de dis-
pozitiv (Beciu, 2011; Caborn, 2007; Jäger & Maier, 2009; Nel, 1999).
Aceasta permite cercetãtorului sã investigheze nu numai textul încãrcat
online de cãtre utilizatori, ci ºi resursele comunicaþionale materiale, tehno-
logice, logistice ºi simbolice. Aplicând analiza de dispozitiv, poate fi ob-
servat felul în care toate aceste resurse sunt utilizate strategic astfel încât
sã creeze un spaþiu de interacþiune între participanþi. În plus, sunt evi-
denþiate construcþiile identitare. Interacþiunea dintre multiplele elemente
care compun ansamblul genereazã anumite identitãþi pentru actorii so-
ciali implicaþi. Spre deosebire de analiza de discurs, metoda folositã în
cercetarea de faþã permite observarea relaþiilor de putere produse în
cadrul dispozitivului ºi statusurile online – cine sunt ºi cum îºi construiesc
un rol prin intermediul conexiunilor ºi raporturilor formate în mediul
virtual – aparþinând participanþilor (Caborn, 2007). În comparaþie cu ana-
liza de conþinut, aceastã metodã poate fi utilizatã ºi cu scopul de a inves-
tiga efectele comunicaþionale ale elementelor ce formeazã dispozitivul
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(texte, imagini, resurse simbolice etc.) ºi identitatea pe care ºi-o creeazã
comunicatorul în acest mod (Charaudeau, 2005). 

Prin resurse cu valoare comunicaþionalã prezente pe aceastã reþea so-
cialã înþeleg:

• elementele vizuale de pe paginã (fotografii, pozã de profil, Cover,
organizarea vizualã a informaþiei în paginã, videoclipuri);

• mesajele încãrcate de cãtre utilizatori, notiþe;
• temele abordate;
• simboluri (de exemplu: lupul dacic, steagul României cu gaurã în

mijloc, portretul lui Che Guevara, masca Anonymus etc.);
• formele de relaþionare între utilizatori ºi interconectivitatea cu alte

resurse de comunicare (de exemplu: trimiteri cãtre blogguri, arti-
cole din presã, site-uri, semnarea de petiþii);

• aprecieri ale altor pagini cu un conþinut similar (se creazã asftel
o reþea la nivel transnaþional care în anumite cazuri poate fi acti-
vatã ºi transformatã într-o importantã resursã de comunicare);

• aplicaþii (de exemplu Pic Badges).

Pic Badges este o insignã care se adaugã fotografiei de profil a utiliza-
torului, astfel încât toþi ceilalþi ce interacþioneazã cu el pot observa fap-
tul cã îºi exprimã public – mai exact prin intermediul reþelei sociale
Facebook – susþinerea pentru o anumitã cauzã (Vezi detalii în Anexa 1).

Anexa 1



Prin analiza de dispozitiv, putem atinge urmãtorul obiectiv de cercetare:
observarea tipului de spaþiu comunicaþional creat ºi a practicilor discursive
ale utilizatorilor în mediul virtual. Ne propunem sã investigãm particulari-
tãþile acestui mediu ºi în ce mãsurã sunt respectate normele deliberãrii. 

Având în vedere acest obiectiv, prin analiza de dispozitiv urmãrim sã
rãspundem urmãtoarelor întrebãri de cercetare:

1. Cine sunt participanþii ºi cum se negociazã regulile dezbaterii?
2. Care sunt relaþiile de putere formate ºi cum se reconfigureazã

acestea?
3. Cum îºi construiesc propria imagine virtualã?
4. În ce mod îºi negociazã identitãþile comunicaþionale?
5. Care sunt mecanismele de legitimare a unor probleme publice

(forme de angajament ºi tipuri de responsabilitãþi contruite în ca-
drul interacþiunilor dintre participanþi) ?

6. Ce practici de dezbatere sunt observate ºi care sunt cele predo-
minante?

Concepte cheie: Vom operaþionaliza prin intermediul analizei de dis-
pozitiv concepte precum: spaþiu deliberativ, identitãþi virtuale, relaþii de
putere, moduri de interacþiune ºi tipuri de dezbatere. Toate aceste prac-
tici discursive sunt considerare ca fiind indicatori ai mediului de comu-
nicare creat de cãtre internauþi ºi prin investigarea lor putem stabili în
ce mãsurã reþeaua socialã online Facebook contribuie la construcþia un-
ui spaþiu public alternativ. Totodatã, vom examina relaþia care se formeazã
între mass-media tradiþionale ºi noile media în contextul protestelor de
amploare din iarna anului 2012 (Piaþa Universitãþii) ºi a toamnei 2013 (de-
mersurile împotriva proiectului minier de la Roºia Montanã). 

Corpus pe care vom aplica analiza de dispozitiv este compus din douã
pagini de Facebook, Piaþa Universitãþii (ianuarie-februarie 2012) ºi Roºia
Montanã in UNESCO World Heritage (septembrie-octombrie 2013). Mai 
exact, examinãm:

• 1613 imagini;
• 331 mesaje ale utilizatorilor;
• 134 postãri;
• 86 repere (postãri marcate ca fiind importante);
• secþiunile paginii (scena vizualã a interacþiunii dintre participanþi);
• trimiteri ºi conexiuni cãtre alte resurse virtuale, împreunã cu care

activiºtii formeazã o reþea mai amplã;
• referiri la articole ºi programe televizate aparþinând mass-mediei

tradiþionale.
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Pentru a înþelege mai bine aceastã metodã de analizã, vom discuta
în continuare despre conceptul de dispozitiv care îi aparþine filosofului
francez Michel Foucault (1978). Conceptul a fost dezvoltat pentru a in-
vestiga multitudinea relaþiilor de putere create ºi funcþionale la nivelul
structurii statale pentru a produce ºi perpetua o strategie de control.

Potrivit lui Foucault (1978), dispozitivul reprezintã un ansamblu etero-
gen format din discursuri, instituþii, moduri de amenajare a obiectelor
materiale, din legi ºi reglementãri. Cercetãtorul va observa natura legã-
turilor dintre elementele eterogene componente, adicã interacþiunea
dintre multiplele resurse materiale, tehnologice, logistice ºi simbolice
care alcãtuiesc ansamblul. Foucault a subliniat cã dispozitivul este un
mod de organizare dezvoltat într-un anumit moment pentru a funcþiona
ca rãspuns la o necesitate. Astfel, este marcatã funcþia lui strategicã 
(Foucault, 1978; Nel, 1999). Într-un dispozitiv, totalitatea elementelor in-
teracþioneazã într-un mod strategic astfel încât sã genereze un cadru de
comunicare între participanþi. 

În urmãtorul tabel, poate fi observat felul în care conceptul este
operaþionalizat din perspectiva unor autori diferiþi (Bussolini, 2010;
Tenerio, 2011):

Michel Foucault
(1978)

„[…] un ansamblu extrem de heterogen care include 
discursuri, instituþii, structuri de tip arhitectural, decizii 
normative, legi, mãsuri administrative, argumente ºtiinþifice,
premise filosofice, morale ºi filantropice; pe scurt: ceea ce este
verbalizat, dar ºi ceea ce nu, acestea sunt elementele 
dispozitivului. Dispozitivul este reþeaua de conexiuni strategice
dintre acestea.[…]
Are o funcþie strategicã, presupune o intervenþie raþionalã ºi
atent planificatã.
Dispozitivul este încadrat într-un joc de putere ºi, în acelaºi
timp, mereu corelat cu limitele procesului de cunoaºtere
care derivã din el.
Condiþioneazã anumite moduri de cunoaºtere, dar este la
rândul lui condiþionat de cãtre acestea.

Giorgio Agamben
(2006)

Dispozitivul este un rãspuns la o necesitate. Implicã deseori
tehnici de tip militar.
Termenul de dispozitiv, în acepþiunea lui Agamben, are 
urmãtoarele semnificaþii: instrument, aparat, maºinã sau 
sistem de orice fel. Este înrudit cu disponere (italianã) care
înseamnã a stabili termenii, a înfiinþa, a organiza sau a 
distribui într-un anume mod. 
Dispozitivul se referã mai degrabã la aranjamentul strategic
al elementelor eterogene, acestea având un rol dinamic. 



Conceptul dezvoltat de Michel Foucault este folosit cu precãdere în
domeniul audio-vizualului. Emisiunile televizate sunt considerate dispo-
zitive (Beciu, 2011; Lochard & Soulages, 2003). Însã, acest concept poate
fi operaþionalizat în contextul analizei reþelelor sociale. Paginile de 
Facebook care compun corpusul acestei lucrãri pot fi considerate
dispozitive, fiindcã sunt formate din multiple elemente discursive, vizuale
sau audio-vizuale ºi construiesc un cadru de interacþiune – între activiºti
ºi utilizatori ai reþelei sociale – cu reguli de funcþionare ºi practici speci-
fice (Grigoraºi, 2015; Grigoraºi & Toader, 2013; Grigoraºi, 2011). În plus,
la nivelul dispozitivului se contureazã o dimensiune strategicã, iar, în
cazul de faþã, strategia urmãritã de cãtre protestatari este aceea de a in-
fluenþa opiniile publicului, de a atrage ºi alþi utilizatori care sã se alãture
acþiunilor ºi de a constitui o forþã de presiune socialã. 

Regulile de funcþionare ºi practicile specifice formeazã o microsferã so-
cialã (Beciu, 2011). Dispozitivele înglobeazã semnificaþii, un limbaj spe-
cific, forme de comunicare ºi relaþionare, instituind un mod de relaþionare
între participanþi ºi o anumitã manierã de a discuta despre problemele
publice. Prin aplicarea metodei la o paginã de Facebook, vom putea evi-
denþia douã lumi virtuale (Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã), adicã douã
spaþii de comunicare diferite cu practici socio-culturale de comunicare ºi
ritualuri specifice. Ne propunem sã discutãm ºi despre potenþialele efecte
ale resurselor cu valoare comunicaþionalã ale dispozitivului. Astfel, va
putea fi observat tipul de spaþiu comunicaþional format prin utilizarea
reþelei sociale Facebook ºi mecanismele sale de vizibilitate ºi de dezbatere. 

Cercetarea de faþã nu este singura care porneºte de la premisa cã
un site precum Facebook poate fi considerat dispozitiv ºi analizat ca atare.
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Gilles Deleuze
(1989)

Primele douã dimensiuni ale dispozitivului sunt: curba vi-
zibilitãþii ºi cea a enunþãrii. Dispozitivele determinã ceea ce
indivizii pot vedea ºi afirma într-o anumitã configuraþie a
forþelor ºi moment istoric. 
„Cunoaºterea, puterea ºi subiectul nu au contururi definite o
datã pentru totdeauna, ci sunt mai degrabã legãturi între 
anumite variabile aflate într-o permanentã luptã.” 

Teun van Leeuwen
(2009)

Porneºte de la definiþia lui Foucault potrivit cãreia 
discursurile sunt practici care sistematic formeazã obiectul
discuþiilor noastre. Subliniazã faptul cã discursurile au la
bazã cogniþii sociale în acord cu un anumit context istoric ºi
social ce le imprimã o interpretare nuanþatã. Prin urmare, ºi
dispozitivul trebuie înþeles într-un astfel de cadru. 
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Argumentele ce susþin aceastã poziþie sunt urmãtoarele (Grigoraºi,
2015; Grigoraºi & Toader, 2013; Grigoraºi, 2011):

• paginile de Facebook sunt formate din multiple elemente discursi-
ve, vizuale sau audio-vizuale care construiesc un cadru de interac-
þiune între utilizatori (activiºti civici, simplii protestatari, jurnaliºti,
actori publici etc.);

• resursele verbale, materiale, logistice ºi simbolice interacþioneazã
într-un mod strategic;

• este creat un spaþiu social cu reguli ºi practici specifice;
• prin intermediul dispozitivului, sunt generate identitãþi comuni-

caþionale participanþilor. 

În studiul empiric, va fi examinatã pagina de Facebook în decursul
a douã luni de zile, ianuarie ºi februarie 2012. Aceastã secvenþã tempo-
ralã a fost selectatã pentru cã reprezintã începutul unui fenomen social
cu multiple consecinþe în societatea româneascã la nivel social ºi politic.
Printre urmãrile protestelor naþionale ºi transnaþionale am putea men-
þiona demisia Guvernului Boc ºi a ministrului de externe Teodor Bacon-
schi ºi rechemarea lui Raed Arafat în funcþia de subsecretar de stat la 
Ministerul Sãnãtãþii. În aceastã cercetare ne referim la consecinþe mai
puþin vizibile, cum ar fi contribuþia reþelelor sociale la construcþia unei
sfere publice virtuale în acest context socio-politic ºi raporturile formate
între mass-media tradiþionale ºi noile media. 

Vom analiza dispozitivul socio-tehnic Facebook din punct de vedere
structural pentru a investiga interacþiunea dintre multiplele elemente
eterogene care compun ansamblul ºi tipul de spaþiu comunicaþional ast-
fel generat. Ulterior, vom decupa un minicorpus (interacþiuni ºi dezba-
teri observate pe pagina Piaþa Universitãþii) ºi vom realiza o analizã mai
aprofundatã. Prin acest demers analitic urmãrim: 

• cine se impune în cadrul interacþiunilor ºi ce strategii au utilizat;
• dacã existã tentative de generare a unor ierarhii;
• dacã se impun lideri ºi pot fi observate încercãri de delegitimare

a acestora;
• mecanismele calitative de formare a unui spaþiu deliberativ (de

exemplu regulile dezbaterii, o formã de mediere între diferitele
puncte de vedere ºi construcþia unor identitãþi virtuale);

• ce particularitãþi apar online într-un astfel de cadru de dialog ºi im-
plicaþiile asupra formãrii sferei publice virtuale.
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Identificãm practicile deliberative, dar ºi anumite spaþii comuni-
caþionale care nu îndeplinisc normele necesare. Ceea ce urmãrim este
sã observãm dacã, prin utilizarea paginilor de Facebook, se formeazã
puncte de vedere diferite, mecanisme funcþionale de mediere ºi este con-
struitã la nivel discursiv o responsabilitate colectivã atribuitã publicurile
implicate (Robertson, Vatrapu & Medina, 2010; Waisanen, 2010). 

Cu alte cuvinte, cercetarea are douã etape:
• Analizãm pagina de Facebook Piaþa Universitãþii ca dispozitiv so-

cio-tehnic pentru a observa cum funcþioneazã ºi în ce tip de spaþiu
comunicaþional îl proiecteazã pe utilizator;

• Introducem o dimensiune calitativã a analizei, care izoleazã inte-
racþiunea dintre utilizatori, decupând un corpus exploratoriu pen-
tru a examina practicile de dezbatere emergente (comparãm
datele observate pe paginile de Facebook Piaþa Universitãþii ºi Roºia
Montanã in World UNESCO Heritage). 

Pentru pagina Roºia Montanã in World UNESCO Heritage datele au fost
culese în perioada septembrie-octombrie 2013, deoarece atunci a fost un
moment de efervescenþã pe plan social când protestatarii au organizat
manifestaþii ample în 50 de oraºe din România ºi au participat peste 200.000
de cetãþeni1. Protestele pe care le analizãm au atras susþinãtori din toatã
lumea, activiºti interesaþi de problemele legate de mediu, dar ºi anticorpo-
ratiºti, ºi au captat atenþia presei internaþionale. Prin conþinutul încãrcat
online, s-a încercat influenþarea opiniei publice la nivel internaþional. 

Analiza de dispozitiv este o metodã care se foloseºte cu precãdere în
ºtiinþele sociale. Prin aplicarea ei la un corpus dat, sunt investigate iden-
titãþile comunicaþionale ale actorilor sociali, construcþiile discursive,
efectele de discurs generate prin intermediul dispozitivului ºi relaþiile
de putere. În urmãtorul tabel, vom prezenta cercetãri diverse ce au la
bazã aceastã metodã.

1. http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1051083, accesat la data de 11.02.2015,
11:01.
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Domeniul de
studiu

Obiective
Principalele
întrebãri de

cercetare

Concepte 
importante

Metodã Corpus Rezultate

Studii 
despre 
memorie 
(Basu, 2011)

Investigarea
construcþiilor
identitare ºi a
procesului de
negociere din-
tre relaþiile
care se for-
meazã între
media, tempo-
ralitate ºi 
putere. 

1. Cum trans-
misiunile 
media, tem-
poralitatea ºi
puterea con-
tribuie la 
formarea me-
moriei unui
grup?

2. Cum interac-
þioneazã aceste
categorii în
cadrul unui 
dispozitiv de
memorie. 

Memorie
construitã 
cultural 

Dispozitiv

Identitate
naþionalã
Ideologie

Analiza 
dispozitivului
de memorie a
unui grup 

Studiu de caz:
proscrisul ºi 
eroul naþional
Ned Kelly 
(suveniruri,
atracþii turis-
tice, reclame,
fan cluburi 
online, articole
din presã ºi
artã stradalã) 

• Memoria a
ajuns sã fie un
produs comer-
cial pe mãsurã
ce a suferit
procesul de
globalizare,
semnificaþiile
devenind flu-
ide, lipsite de
istoricitate ºi
separate de
naþiunea de
apartenenþã;

• Memoria este
construitã prin
reþele interper-
sonale ºi
aparþine unui
prezent 
continuu; 

• Memoria cul-
turalã despre
Kelly este com-
plet fragmen-
tarã, aplatizatã
ºi fitiºizatã,
scopul urmãrit
fiind de a
obþine profit.

Discursul ºi
efectele sale;
subiectivita-te
(Springer &
Clinton, 2013)

Investigarea
efectelor pe
care discursu-
lui îl are
asupra subiec-
tivitãþii asis-
tenþilor
medicali cu rol
de lider de
opinie.

1. Care sunt
efectele de 
discurs din in-
dustria farma-
ceuticã asupra
asistenþilor
medicali?

2. Ce rol le este
atribuit asis-
tenþilor?

3. Care sunt
efectele posi-
bile induse
asupra întregii
industrii de
medicamente?

Subiectivitate

Tehnologii 
care construiesc

sinele

Efecte 
discursive

Dispozitiv

Analiza de 
dispozitiv a
efectelor 
discursive 
produse de 
discursul 
despre 
industria 
farmaceuticã

Discursurile
asistenþilor
medicali, la ce
anume aspirã
sã devinã pe
plan profesio-
nal 

• Asistenþii
medicali ajung
susþinãtori in-
fluenþi ai 
unor medica-
mente, 
instrumente
eficiente de
persuasiune ºi
supraveghere; 

• Ca subiecþi,
asistenþii medi-
cali devin in-
strumente de
control în in-
dustria farma-
ceuticã;

• Deþin rolul
de aliaþi ai
reprezen-
tanþilor indus-
triei ºi agenþi
de vânzare;

• Îºi atribuie
mai multã
cunoaºtere în
domeniul 
medical.
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Sfera publicã
virtualã ºi con-
strucþia iden-
titãþilor online
(Grigoraºi,
2015)

Investigarea
modului în
care utilizatorii
formeazã dis-
cursuri despre
ei înºiºi, media
ºi politicieni ºi
formele de
dezbatere
emergente

1. Care este
imaginea pe
care utilizatorii
de Facebook o
construiesc de-
spre ei înºiºi,
clasa politicã ºi
media?

2. În ce mãsurã
pagina Piaþa
Universitãþii
poate fi 
consideratã un
spaþiu 
deliberativ?

Sferã publicã
virtualã

Construcþii
identitare

Dispozitiv

Analiza de dis-
pozitiv, opera-
þionali-zatã pe
cinci dimensiu-
ni de investi-
gare: 
1. tipologia 
internauþilor;

2. scena
vizualã;

3.practicile de
interacþiune;

4. spaþiul so-
cial;

5.tematica 
informaþiilor
încãrcate.

Pagina de 
Facebook Piaþa
Universitãþii
(ianuarie-fe-
bruarie 2012)

• Pagina a fost
construitã ca sã
funcþioneze
precum un
spaþiu deschis
(acces ºi partici-
pare egalã), în
care dezbaterile
sunt stimulate; 

• Identitãþile
virtuale con-
struite sunt ex-
trem de
eterogene ºi
formeazã o
reþea care
poate fi asemã-
natã unui
puzzle;

• Dispozitivul
Piaþa Univer-
sitãþii creeazã
conexiuni ºi
alianþe între di-
verse domenii
de activitate.

Discursul poli-
tic pe Facebook
(Grigoraºi &
Toader, 2014)

Identificarea
similaritãþilor ºi
a diferenþelor
dintre practi-
cile discursive
online ale politi-
cienilor ºi cele
din talk 
show-uri

1. În cazul co-
municãrii
politice online
din România,
se observã
tendinþa de
personalizare ºi
negativizare a
discursului?

2. Care sunt
similaritãþile ºi
diferenþele din-
tre paginile de
Facebook ale
politicienilor ºi
comunicarea
politicã în talk
show-uri, în
ceea ce
priveºte 
personalizarea?

3. Ce dimensi-
uni ale perso-
nalizãrii sunt
predominante
pe Facebook ºi
cu ce efecte?

Ipoteza
normalizãrii 
discursive

Facebook

Dispozitiv

Analiza de dis-
pozitiv folositã
pentru investi-
garea discursu-
lui televizual ºi
a comunicãrii
politice online

2 pagini de
Facebook: 
Victor Ponta ºi 
Cezar Preda
(februarie-
martie 2013)

10 talk show-
uri difuzate 
între 17.00 ºi
22.00 la 
Realitatea TV
ºi România TV,
în care apã-
reau Victor
Ponta ºi Cezar
Preda 
(februarie-
martie 2013) 

• Ambii politi-
cieni au 
adoptat online
un discurs 
personalizat ºi
cu un caracter
negativ;

• Discursul
televizual este
mai degrabã
negativ ºi mai
puþin persona-
lizat în com-
paraþie cu cel
promovat prin
intermediul
Facebook; 

• Prin perso-
nalizarea dis-
cursului online,
Victor Ponta îºi
creeazã imagi-
nea unui om
de stat puter-
nic având legã-
turi solide cu
liderii euro-
peni;

• Cezar Preda
nu dezvãluie
online
informaþii 
personale ºi
oferã puþine
date despre 
activitatea pro-
fesionalã.



1.3. Corpusul investigaþiei

Construcþia unui spaþiu public alternativ prin intermediul reþelei so-
ciale Facebook este analizatã pornind de la activitatea susþinãtorilor a
douã pagini, mai exact:

• Piaþa Universitãþii, în lunile ianuarie ºi februarie 2012;
• Roºia Montanã in UNESCO World Heritage, septembrie-octombrie

2013.

Aceste pagini au fost alese luând în considerare numãrul de susþinãtori,
peste 30.000 în cazul Piaþa Universitãþii în primele zile ale protestelor ºi peste
41.000 în iunie 2015, iar în ceea ce priveºte Roºia Montanã in UNESCO World
Heritage discutãm despre 153.000 utilizatori ce-i urmãreau activitatea în
toamna lui 2013 ºi 152.000 în prezent. Alte criterii au fost reþeaua de cone-
xiuni formatã împreunã cu alte resurse de comunicare online ce asigurã
vizibilitate (trimiteri cãtre blog-uri, site-uri, alte reþele sociale etc.) ºi dinami-
ca (multitudinea de preluãri, Like-uri ºi comentarii). 

Am urmãrit resursele cu valoare comunicaþionalã, mai exact conþinu-
tul vizual (fotografie de profil, copertã, imagini), verbal (mesaje, notiþe,
revendicãri ale protestatarilor scrise pe diverse pancarte ºi încãrcate 
online etc.), modul prin care sunt amplasate aceste elemente în paginã ºi
interacþiunile dintre utilizatori (pentru a observa practicile de dezbatere).
Examinând corpusul, putem analiza comparativ practicile de dezbatere ºi
tipul de spaþiu comunicaþional generat prin utilizarea paginilor de 
Facebook Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in UNESCO World Heritage. Vom
observa în ce mãsurã discutãm despre un cadru deliberativ format online.

Interpretarea datelor va permite evidenþierea urmãtoarelor aspecte:
• Temele recurente abordate de cãtre protestatari;
• Identitãþile virtuale construite despre cetãþenii care protesteazã,

clasa politicã ºi mass-media;
• Relaþia care se formeazã între media tradiþionale ºi noile media,

pentru a argumenta dacã acest spaþiu este unul critic faþã de sis-
temul mediatic;

• Dacã se creeazã sau nu o dezbatere la nivel naþional (este impor-
tant sã observãm dacã existã premisele formãrii unui spaþiu publicul
virtual sau discutãm mai degrabã de o enclavã, membrii acesteia îºi
menþin o stare de izolare de restul societãþii ºi nu reuºesc sã îºi aducã
problemele pe agenda publicã);

• Cât de democratic este cadrul comunicaþional observat; cu alte cu-
vinte dacã existã indivizi sau grupuri discriminate, cãrora li se in-
terzice accesul.
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Am încercat sã identificãm o anumitã stabilitate la nivelul unor teme
importante pentru protestatari ºi practici de interacþiune. Totodatã, am
urmãrit dacã existã actori sociali care se impun, devin lideri prin dez-
batere ºi instituie niºte discursuri. 

Corpusul este format din 831 imagini vizuale în cazul Piaþa Univer-
sitãþii ºi respectiv 782 pentru Roºia Montanã in UNESCO World Heritage.
Sunt încãrcate pe prima paginã observatã 331 de mesaje ale utilizato-
rilor ºi 119 postãri (mesaje încãrcate de cãtre administratorii paginii),
la care se adaugã 54 de Repere (mesaje postate sub numele de Piaþa Uni-
versitãþii ºi marcate ca fiind importante). La toate acestea trebuie luate
în considerare ºi comentariile internauþilor ºi numãrul de distribuiri. De
pildã, un singur mesaj încãrcat de cãtre administratori a avut 10.041 de
Like-uri (aprecieri), 3549 de distribuiri ºi a generat nu mai puþin de 1232
de comentarii (Vezi mai multe detalii în Anexa 2, mai jos). Trebuie pre-
cizat faptul cã în perioada ianuarie-februarie 2012 numãrul real de
mesaje, aprecieri ºi preluãri a fost mai mare (au fost observaþi utilizatori
care au dat Unlike sau au ºterse mesajele). Impactul a fost mai mare decât
ceea ce reiese din preluarea datelor în momentul finalizãrii acestei
cercetãri (iunie-iulie 2015). 

În schimb, pe pagina Roºia Montanã in UNESCO World Heritage au fost
observate doar 15 de postãri ºi 32 de repere (mesaje încãrcate de cãtre
administratorii paginii ºi marcate prin simbolul * pentru importanþa lor).

Anexa 2



Numãrul real de mesaje ale utilizatorilor nu a putut fi stabilit,
deoarece pagina nu încarcã mesajele din urmã, ci doar pe cele din
prezent (setãrile Facebook au fost schimbate ºi diferã de cele din toam-
na anului 2013). În analiza sferei publice virtuale, au fost luate în
considerare ºi comentariile internauþilor pentru a observa modurile de
interacþiune. Sunt analizate în total de 2586 comentarii. Ulterior, vom
putea argumenta în ce mãsurã reþeaua socialã online Facebook con-
tribuie la formarea unui spaþiu deliberativ. 

Pentru a putea înþelege mai bine fenomenele sociale analizate, vom
þine cont ºi de contextul în care au avut loc evenimentele ºi impactul
produs asupra discursurilor distribuite prin reþelele sociale online. 

În iarna anului 2012, în timp ce România se afla în recesiune, Gu-
vernul Boc a impus majorarea taxelor, a micºorat bugetul pentru sectorul
public ºi a redus ajutoarele sociale. În ceea ce priveºte instituþiile statu-
lui, cetãþenii erau nemulþumiþi din pricina corupþiei larg rãspândite ºi
a nepotismului1. În luna ianuarie 2012, rata ºomajului era de 5,26%, în
creºtere faþã de anul precedent2. Mãsurile de austeritate au contribuit
la scãderea încrederii în Guvernul Boc ºi în preºedintele Traian Bãses-
cu. Guvernanþii au susþinut o reformã a sistemului sanitar care prevedea,
printre altele, ca operatorii privaþi sã poatã asigura la rândul lor servi-
ciul de urgenþã. În acest context, doctorul Raed Arafat, pe atunci sub-
secretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii Publice, a susþinut la un post de
televiziune cã acest serviciu funcþioneazã bine, iar apariþia unor firme
private îl va destabiliza. În data de 10 ianuarie 2012, Raed Arafat a fost
nevoit sã demisioneze dupã ce preºedintele Traian Bãsescu i-a criticat
vehement poziþia legatã de reforma în sistemul de sãnãtate.

Primele proteste au izbucnit pe 12 ianuarie în Târgu Mureº ºi au con-
tinuat în capitalã ºi în marile oraºe ale României. În urmãtoarele zile, ce-
tãþenii au protestat în 52 de localitãþi3. Manifestaþii similare au avut loc
ºi în diaspora. Printre cauzele care au condus la aceste evenimente se enu-
merã creºterea taxelor, reducerea salariilor, costurile mari ale cheltuielilor
de zi cu zi, ºomajul, corupþia, problemele din sistemul de sãnãtate,
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scãderea încrederii în preºedintele Traian Bãsescu ºi în întreaga clasã
politicã1. Protestatarii au cerut repunerea în funcþie a lui Raed Arafat, re-
tragerea proiectului de reformare a legii sãnãtãþii, demisia conducãtoru-
lui statului ºi a Guvernului Boc.

Aºa cum am discutat ºi în cadrul analitic al lucrãrii, protestele izbucnesc
ºi iau amploare în strânsã relaþie cu mediul politic, iar reacþiile ºi acþiunile
politicienilor determinã cursul mãsurilor adoptate de cãtre activiºti. Fap-
tul cã au loc manifestaþii la nivel naþional, dar ºi în Diasporã poate fi expli-
cat prin existenþa unei societãþi civice latente care a reacþionat abia dupã
ce o serie de cauze s-au succedat, reforma propusã pentru sistemul de sãnã-
tate fiind practic ultima dintre ele, dar nu ºi cea mai importantã. 

În urmãtoarele rânduri, vom prezenta contextul mediatic în care s-au
produs evenimentele. Reducerile salariale ºi de personal din media au
avut printre cauze recesiunea economicã ºi o dependenþã accentuatã faþã
de domeniul politicului corelatã cu scãderea încrederii cetãþenilor în in-
formaþiile publicate. Au existat trusturi de presã ºi publicaþii finanþate
din banii actorilor publici (oameni de afaceri ºi/sau politicieni) ºi, în
consecinþã, erau promovate interesele acestora. Calitatea articolelor a
scãzut, iar ceea ce primeazã este senzaþionalul ºi informaþiile de tip can-
can, pentru cã acestea aduc mai mult trafic ºi implicit venituri supli-
mentare în bugetul publicaþiilor. În acest context, apar criticile legate
de lipsa de obiectivitate a trusturilor de presã ºi comunitãþi de reporteri
independenþi precum Casa Jurnalismului2. Aceºtia din urmã se folosesc
de reþelele sociale pentru a-ºi distribui materialele (reportaje, investigaþii
ºi proiecte multimedia). Utilizatorii unor platforme online precum 
Facebook ºi Twitter intrã de multe ori în contact cu perspective alterna-
tive asupra evenimentelor din þarã, fapt ce-i determinã cu timpul sã
adopte o atitudine criticã privind informaþiile publicate de cãtre mass-
media tradiþionale (Poell & Borra, 2011). 

La acelaºi context mediatic trebuie sã ne raportãm când discutãm 
despre protestele din toamna anului 2013 pentru încetarea proiectului
minier de la Roºia Montanã. Compania canadianã Gabriel Resources
încerca din 1999 sã demareze exploatãrile în zonã, însã s-a confruntat
cu probleme de legislaþie ºi cu opoziþia opiniei publice3. Activiºtii susþin
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cã atât reprezentanþii Gabriel Resources cât ºi o parte dintre politicieni,
printre care premierul Victor Ponta ºi fostul preºedinte al României 
Traian Bãsescu, dezinformeazã populaþia în legãturã cu numãrul real de
joburi ce vor fi create, impactul asupra mediului ºi conservarea vestigiilor
romane, o mare parte dintre acestea urmând sã fie de fapt distruse1. În
plus, presa ºi posturile de televiziune au semnat contacte importante ºi
vând spaþiu de publicitate companiei canadiene, iar aceasta îºi desfãºoarã,
folosindu-se de relaþii din mass-media, campaniile de PR pentru a influ-
enþa opinia publicã în vederea începerii exploatãrii. În acest context, ac-
tiviºtii ridicã semne de întrebare în legãturã cu obiectivitatea jurnaliºtilor
ºi dacã aceºtia pot prezenta corect informaþiile cetãþenilor sau se lasã
cumpãraþi. Prin canale de comunicare alternative, site-uri, blog-uri, pagini
de Facebook ºi chiar ziare tipãrite, este construitã opoziþia faþã de proiect.
În acelaºi timp, sunt reprezentaþi la nivelul discursului actorii publici.
Politicienii direct implicaþi în susþinerea acestui proiect sunt prezentaþi ca
fiind susceptibili de a nu acþiona în beneficiul cetãþenilor ºi ar putea cãdea
la o învoialã cu Gabriel Resources. Pe de altã parte, informaþiile publicate
de jurnaliºti sunt tratate în spirit critic de cãtre activiºti. 

Sunt aduse în atenþia opiniei publice o serie de informaþii prezentate
trunchiat de susþinãtorii proiectului. În perioada în care analizãm datele
de pe paginile de Facebook investigate, un moment de vârf al discuþiilor
publice a fost în septembrie 2013 când prezentatorul TVR Moise Guran
îl confruntã pe Victor Ponta într-o Ediþie specialã întrebându-l cum se
poate ca un fost procuror, doctor în drept ºi avocat sã susþinã un proiect
anti-constituþional. În plus, îl întreabã dacã ºtie cã vreun politician a lu-
at ºpagã de la Gabriel Resources, iar rãspunsul premierului este cã proba-
bil reprezentanþii companiei au cumpãrat politicieni2. În timp ce
emisiunea se difuzeazã la TVR, reþelele sociale preiau o mare parte din
informaþii, le disemineazã, utilizatorii sunt îndemnaþi sã deschidã televi-
zorul, dezbaterile continuã în online ºi tot mai mulþi internauþi îºi exprimã
susþinerea ºi admiraþia faþã de Moise Guran. În decursul aceleeaºi zile,
16 septembrie, dezbaterea este încãrcatã pe YouTube. 

Atât în cazul Roºia Montanã cât ºi în cel al protestelor din iarna anu-
lui 2012 din Piaþa Universitãþii, reþelele sociale au jucat un rol important
pentru cã ofereau utilizatorilor informaþii auxiliare ºi erau folosite de
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cãtre activiºti pentru diseminare, organizare ºi mobilizare. În contextul
unor nemulþumiri în creºtere ale populaþiei, iarna lui 2012 a fost practic
pretextul pentru manifestaþii de amploare, iar exploatãrile de la Roºia
Montanã au antrenat, de fapt, o serie de probleme socio-politice având
o lungã tradiþie în societatea româneascã (corupþie, exploatãri ilegale,
poluarea mediului).

1.4. Instrumentul de cercetare

În aceastã lucrare, vom investiga sfera publicã virtualã în funcþie de
douã dimensiuni de analizã:

• relaþia ce se formeazã cu mass-media tradiþionale – ca resurse de
comunicare care consolideazã poziþia grupurilor dominante – ºi
tot ce înseamnã contrapublicuri;

• mecanismele de dezbatere pe probleme de interes public.

Pentru pagina de Facebook Piaþa Universitãþii, propunem urmãtoarea
grilã de analizã:

(a) Dimensiunea istoricã a paginii 
(i) Încadrarea ei în genul paginã ºi particularitãþile specifice
(ii) Etapele evolutive ale paginii

Vom analiza etapele succcesive ale evoluþiei paginii ºi caracteristicile
esenþiale care o delimiteazã de categoria de profil de Facebook. Analiza
evidenþiazã cum sunt folosite aceste caracteristici în mod strategic ºi dacã
se constatã intervenþia unui web designer (informatician care creeazã
funcþii adiþionale cu impact grafic adãugate pe paginã), ceea ce implicã
faptul cã administratorii paginii îºi doresc sã marcheze un anumit tip de
conþinut încãrcat online. Astfel, este conturatã o poziþie privind protestele
din stradã ºi sunt transmise implicit imagini despre protestatari. 

(b) Orientarea tematicã a mesajelor

Prin aceastã dimensiune, analiza urmãreºte principalele subiecte abor-
date de cãtre protestatari. Astfel, este construitã agenda acestora. Analiza
examineazã felul în care se formeazã imaginea protestatarilor prin inter-
mediul informaþiilor transmise utilizatorilor reþelei sociale Facebook. Am
avut în vedere urmãtorii indicatori: temele recurente, tipul de conþinut
încãrcat pe paginã (verbal, vizual sau audio) ºi categoriile de formulãri
observate (mesaje care urmãresc implicarea publicului, solicitã opinii ori
argumente sau au scopul de a crea conexiuni între diverºi utilizatori). 
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(c) Structura paginii

Observãm cuprinsul paginii de Facebook ºi care sunt secþiunile care
genereazã cele mai multe comentarii ºi informaþii preluate. Modul de
amplasare al rubricilor creeazã un cadru de interacþiune, un spaþiu de
comunicare ºi anumite identitãþi discursive aparþinând participanþilor.
Este detaliatã structura ºi efectele de discurs generate.

(d) Interacþiune ºi interactivitate
(i) Ce roluri îºi atribuie utilizatorii în cadrul interacþiunilor?
(ii) Participarea este liberã ºi egalã pentru toþi sau existã actori/
grupuri sociale marginalizate (cât de democratic este acest spaþiu)?
(iii) Cum sunt conectate paginile la alte resurse comunicaþionale
(de exemplu secþiune pe Wikipedia despre protestele legate de în-
ceperea proiectului minier de la Roºia Montanã sau despre pro-
testele din România postcomunistã, blogguri, articole din presã,
jurnale tv în care se relateazã despre evenimente etc.)?

La aceastã dimensiune a analizei observãm dezbaterea, spaþiul comu-
nicaþional astfel creat, cât de democratic este acesta ºi ce tip de reþea so-
cialã este construitã prin interacþiunile utilizatorilor. Totodatã, sunt
observate ºi efectele de discurs generate. 

Printre indicatorii avuþi în vedere pentru a observa rolurile formate
în cadrul dezbaterii menþionãm categorii de limbaj care instituie relaþii
de putere. Astfel de categorii de limbaj sunt: construcþii verbale (ajutã-ne,
au obligaþia, sã îºi ºtie drepturile, sã nu se lase impresionaþi), pronume, 
adverbe (trebuie) ºi locuþiuni adverbiale (pãcat cã). Prin intermediul lor,
actorii sociali încearcã sã îºi construiascã la nivel discursiv un status so-
cial ºi sã sublinieze faptul cã deþin o formã de putere (socialã, politicã,
simbolicã etc. sau transmit publicurilor reþelei sociale Facebook cã ei se
aflã într-o poziþie de putere). 

Pentru a stabili în ce mãsurã participarea utilizatorilor la discuþiile
online este sau nu liberã ºi egalã, urmãrim dacã:

• sunt comentarii ºterse;
• pot fi observaþi utilizatori cãrora le este interzis accesul.

(e) Spaþiul social (identitãþile virtuale ale protestatarilor construite
prin intermediul reþelei sociale Facebook, urmãrim cum îºi construiesc
discursul despre ei înºiºi prin naraþiuni strategice)

Aceastã dimensiune pune în evidenþã identitatea pe care ºi-o asumã
protestatarii în cadrul dispozitivului, identitatea atribuitã participanþilor
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prin intermediul paginilor de Facebook ºi imaginea transmisã despre sis-
temul mass-media. 

(f) Scena vizualã
Analizãm principalele resurse vizuale ale paginilor (fotografie de pro-

fil, copertã, imagini iconice etc.) ºi felul în care sunt gestionate în mod
strategic pentru a crea un spaþiu de interacþiune între participanþi. 
Totodatã, sunt aduse în discuþie identitãþile comunicaþionale construite
pentru utilizatorii-protestatari.

(g) Repertoriul acþiunilor de protest
Aceastã dimensiune are în vedere tipul de acþiuni de protest în-

treprinse, în care categorie pot fi încadrate, cu tradiþie – nou-apãrute 
datoritã Internetului, discursive sau nondiscursive (Vezi secþiunea 
Repertoriul acþiunilor de protest din mediul digital din cadrul capitolului al
doilea) – ºi ce tip de imagine îºi construiesc protestatarii în acest mod. 

(h) Piaþa Universitãþii ca microspaþiu social: cum este folositã pagina
de Facebook ca dispozitiv ºi în ce mãsurã contribuie la formarea unui
spaþiu public virtual?

Observãm întregul dispozitiv ºi cum funcþioneazã acesta în mod
strategic. Discutãm ce tip de spaþiu comunicaþional este construit ºi care
sunt identitãþile discursive ale protestatarilor-utilizatori. 

Pentru o investigare mai aprofundatã a practicilor de dezbatere ob-
servate pe paginile Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in World UNESCO
Heritage am realizat urmãtoarea grilã de analizã:

(i) Ce actori sociali reuºesc sã se impunã ca lideri ºi ce strategii au utilizat?
Aceastã dimensiune a analizei are în vedere construcþiile verbale

(verbe, adverbe, pronume, substantive) prin care anumiþi utilizatori îºi
creeazã un statut de putere recunoscut de cãtre ceilalþi. Astfel, la nivel
discursiv liderului de opinie îi este conferitã legitimitate. 

(ii) Ce roluri îºi atribuie utilizatorii în dezbatere (devin lideri, mediatori)?
Observãm rolurile create prin dezbatere, dacã prin discursurile lor

îºi construiesc imaginea de lideri, moderatori sau cetãþeni responsabili
interesaþi sã rezolve problemele publice. Sunt investigate tipul de resurse
folosite ºi cum sunt utilizate acestea în mod strategic. 

(iii) Sunt observate tentative de delegitimare a liderilor?
Analiza urmãreºte dacã sunt invocate motive sau argumente care au

rolul de a destabiliza statutul social virtual sau puterea simbolicã online
deþinutã de anumiþi utilizatori. 
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(iv) Putem identifica o anumitã continuitate la nivelul unor teme abordate
sau practici de dezbatere?

Urmãrim subiectele care se impun (problemele cele mai importante
din perspective utilizatorilor-protestatari) ºi formele de dezbatere pre-
dominante (inclusiv particularitãþile acestora). 

(v) Cum este construit controlul asupra dezbaterii (forme de mediere între
puncte de vedere diferite)?

Sunt analizate: relaþiile de putere care se stabilesc la nivelul interacþi-
unii dintre utilizatori, strategii verbale ºi ce tip de cunoaºtere este legi-
timatã ºi promovatã (factualã, de tip expert sau o formã hibridã între
acestea) ºi cum sunt mobilizaþi alþi internauþi sã se implice în acþiuni ºi
sã distribuie informaþiile de pe paginile de Facebook. 

(vi) Ce particularitãþi apar online într-un astfel de cadru de dialog ºi care
sunt implicaþiile asupra formãrii sferei publice virtuale?

La nivelul acestei dimensiuni de analizã, urmãrim ce anume este spe-
cific unui astfel de mediu de comunicare, cum sunt schimbate concepte
precum cetãþenia sau democraþia reprezentativã ºi discutãm posibilele con-
secinþe asupra spaþiului public. 

1.5. Limitele designului metodologic

Analiza de dispozitiv este o metodã aplicatã pentru a investiga discur-
sul televizual, iar în acest studiu este utilizatã în contextul comunicãrii
online prin intermediul reþelelor sociale. Rezultatele obþinute în urma
interpretãrii datelor nu pot fi generalizate, cercetãtorul formulând doar
ipoteze despre posibilele efecte discursive legate de modul în care
activiºtii aduc în atenþia utilizatorilor o anumitã viziune a evenimentelor
produse, un tip de abordare a problemelor ºi un mod de dezbatere ºi
de construcþie a identitãþilor sociale (Beciu, 2011). Astfel, efectele dis-
cursive ale resurselor comunicaþionale (text, imagini, clipuri video, sim-
boluri etc.) utilizate de cãtre protestatari pot fi ipoteze de lucru pentru
alte cercetãri ºtiinþifice. 

Dimensiunile reduse ale corpusului nu permit generalizarea rezul-
tatelor la întregul fenomen al miºcãrilor sociale ºi al activismului civic
online din România. Cu toate acestea, menþionãm cã demersul analitic
pune în evidenþã o anumitã evoluþie a evenimentelor investigate, dar ºi
a practicilor discursive ºi de dezbatere din mediul virtual. Studiul de faþã
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reliefeazã direcþiile viitoare de cercetare în legãturã cu sfera publicã vir-
tualã, publicuri contestatare ºi activism civic online.

O altã limitã de cercetare este perioada de timp redusã în care au fost
examinate datele, douã luni, mai exact: ianuarie-februarie 2012 pentru
pagina de Facebook Piaþa Universitãþii ºi septembrie-octombrie 2013 pen-
tru Roºia Montanã in World UNESCO Heritage. Cu toate acestea, pentru acu-
rateþea rezultatelor, în interpretarea lor a fost luat în considerare un
interval temporal mai mare: primele ºaºe luni în cazul Piaþa Universitãþii
(ianuarie-iunie 2012) ºi urmãtoarele patru luni (noiembrie 2013-februa-
rie 2014) în ceea ce priveºte protestele pentru încetarea proiectului minier.
Aceste proteste de amploare nu au dispãrut cu totul la un moment dat,
ci fenomenele în sine au suferit transformãri. Discutãm mai degrabã de
o continuitate decât de acþiuni izolate fãrã urmãri pe plan politic, social
ºi instituþional. Prin urmare, aceste miºcãri sau iniþiative civice ale cetãþe-
nilor cresc în amploare sau evolueazã într-un mod specific. 

În ceea ce priveºte designul metodologic, putem afirma cã acest tip
de analizã se diferenþiazã prin faptul cã ia în considerare atât capitalul
vizual al paginilor de Facebook (secþiunile paginii, imagini iconice, fo-
tografii simbolice, poze de profil, copertã), cât ºi cel verbal generat de
discursul protestatarilor. În plus, metodele folosite permit o cercetare
complexã asupra fenomenului activismului civic online. Studiul empiric
evidenþiazã ºi totodatã discutã efectele discursive rezultate în urma in-
teracþiunii dintre utilizatori ºi a modului de gestionare strategicã al re-
surselor eterogene ce formeazã dispozitivul. Interpretarea datelor va
permite observarea identitãþilor comunicaþionale construite prin inter-
mediul paginilor de Facebook. Cu alte cuvinte, este investigat un discurs
identitar, de tipul cine sunt participanþii la proteste. Rezultatele studiului
evidenþiazã anumite atribute de imagine ale protestatarilor în mediul vir-
tual ºi temele de pe agenda lor. În cazul în care aceste subiecte sunt pre-
luate ºi în mass-media tradiþionale, putem discuta despre contribuþia
reþelelor sociale în crearea unui context favorabil pentru o dezbatere la
nivel naþional, pe un anumit subiect de interes comun. 

Studiul de faþã relevã în ce mãsurã comunicarea online poate con-
tribui la un proiect democratic prin susþinerea iniþiativelor civice ºi a di-
alogului social dintre diverse categorii sociale sau, din contra, dacã se
constatã un proces de fragmentare a publicurilor. În urma analizei
datelor, identificãm spaþii comunicaþionale care întrunesc normele de-
liberãrii (se pot forma puncte de vedere diferite, existã mecanisme de
mediere dintre acestea ºi, la nivel discursiv, este construit interesul pu-
blic), dar ºi forme de dezbatere mai puþin deliberative. 





II. Spaþiul deliberativ construit prin
intermediul paginii Piaþa Universitãþii

În cadrul teoretic al acestei lucrãri, am discutat despre sfera publicã,
activism civic online ºi contribuþia reþelelor sociale la construcþia unui
spaþiu deliberativ. În studiul empiric, vom examina paginile de Facebook
Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in UNESCO World Heritage. Urmãrim sã
investigãm, în special, identitãþile virtuale create, practicile de dezbatere
ºi tipul de spaþiu comunicaþional generat. Ulterior, vom stabili în ce mã-
surã paginile analizate contribuie la formarea unui cadru de deliberare.

Toate dimensiunile de analizã – printre care se enumerã cea istoricã,
tematicã ºi scena vizualã a dezbaterii – îºi aduc o contribuþie în con-
strucþia unei sfere deliberative, însã în instrumentul de cercetare am in-
trodus o categorie distinctã numitã sfera deliberativã care delimiteazã
practicile de dezbatere ºi mecanismele de legitimare a problemelor pu-
blice. În acelaºi timp, studiul de faþã analizeazã la nivelul fiecãrei dimen-
siuni ale dispozitivului implicaþiile asupra procesului de deliberare. 

Pagina Piaþa Universitãþii are o anumitã evoluþie în timp, semnalatã
ºi prin grila cronologicã ataºatã în primãvara anului 2012, dupã perioa-
da în care sunt examinate datele. Este indicat faptul cã fenomenul so-
cial nu a început în iarna lui 2012 ºi nici nu a luat sfârºit când au încetat
protestele. Mai multe, vom discuta în urmãtoarea secþiune.

2.1. Istoricitatea paginii 

Informaþiile încãrcate pe paginile de Facebook au un caracter public.
Companiile le utilizeazã pentru a crea interes în legãturã cu produsele
sau serviciile lor. Pentru o comunitate, paginile de Facebook genereazã
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discuþii despre anumite subiecte sau probleme, sunt interactive ºi-i im-
plicã pe utilizatori. Aceºtia creeazã la rândul lor conþinut ºi difuzeazã
mesaje importante prin reþeaua lor de prieteni. Comentariile ºi ideile
internauþilor pot fi utilizate de persoana care administreazã pagina, fi-
ind considerate un bun comun. 

Paginile creazã conexiuni între ele ºi primesc informaþii prin actuali-
zãri. Astfel, se formeazã o reþea care va atrage mai mulþi utilizatori inter-
conectaþi. În comparaþie cu profilul de Facebook, paginile au instrumente
specifice de promovare, iar utilizatorul poate avea acces la conþinutul lor
prin simpla apãsare a butonului Îmi place. Nu este nevoie sã aºtepte acor-
dul administratorului. O trãsãturã esenþialã este cã utilizatorul care o ad-
ministreazã primeºte date statistice ce-i permit sã observe informaþii
generale despre abonaþi. Prin abonaþi, ne referim la internauþii care ur-
mãresc activitatea paginii.

Dinamicã

Pagina Piaþa Universitãþii a fost construitã la început ca un canal alter-
nativ de informare, iar utilizatorii aveau acces la informaþiile încãrcate doar
dacã apãsau butonul Îmi place. Era prevãzutã cu o copertã, ceea ce mar-
cheazã intervenþia unui web designer. Paginile de Facebook nu au în struc-
tura lor opþiunea ca utilizatorii sã nu poatã accesa informaþiile din
interiorul lor decât dacã devin susþinãtori. Utilizarea acestei funcþii subli-
niazã o dimensiune strategicã: coperta anunþã încã de la început cã pu-
blicurile vor urmãri transmisiuni video în direct din piaþã, fãrã manipulãrile
(termenul folosit de cãtre protestatari) din imaginile televizuale. 



Spaþiul deliberativ construit prin intermediul paginii Piaþa Universitãþii

127

Odatã ce utilizatorii apãsau butonul Îmi place, primul mesaj pe care
îl citeau la exact o sãptãmânã de la începerea protestelor este urmãtorul:

,,Felicitãri ROMÂNI! S-a împlinit O SÃPTÃMÂNA de proteste în Piaþa Uni-
versitãþii!!
În ciuda manipulãrii excesive, al televiziunilor care mint în draci, al jan-
darmeriei care face exces de putere ºi al anumitor grupuri violente (pro-
vocãri), protestele din Piaþa Universitãþii vor continua (protestele paºnice).
Îi rugãm pe cei care sunt pesimiºti în privinþa acestei miºcãri sã ne lase în
pace. Farmecul pieþei este atât de minunat, am întâlnit tineri deºtepþi, serioºi,
cu iniþiativã ºi dorinþã de schimbare, cu viziune pe termen mediu ºi lung, ade-
vãrate valori ale societãþii româneºti. Deci simplu: PROTESTUL PAªNIC
CONTINUÃ!” (semnat de utilizatorul Ragalie Stelian)

Prin acest mesaj, instanþa comunicaþionalã îºi asumã o poziþie de 
putere ºi de cunoaºtere. Prezintã evenimentele din Piaþa Universitãþii pe
scurt ºi un pronostic legat de ceea ce va urma. Mesajul incorporeazã o
anumitã perspectivã asupra situaþiei prin intermediul cãreia sunt
reprezentate ºi identitãþile atribuite protestatarilor: deºtepþi, serioºi, cu
iniþiativã ºi dorinþã de schimbare, cu viziune pe termen mediu ºi lung. Susþinã-
torii paginii Piaþa Universitãþii sunt construiþi ca fiind cei care susþin
protestele din stradã. Aceºtia ar putea fi mobilizaþi prin diverse acþiuni
online sau offline. Contribuie la rândul lor difuzând ºi diseminând mai
departe mesajele transmise despre protestele din piaþã. 
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Iniþial pagina este construitã ca o importantã resursã de comunicare a
protestatarilor din stradã. Dupã perioada de timp analizatã (ianuarie-fe-
bruarie 2012), Piaþa Universitãþii este reconfiguratã. Nu mai existã copertã ºi
nici transmisiune în direct din stradã. Virtualul se disociazã de locul real,
nu se mai limiteazã la locul real al evenimentelor. 

În legãturã cu etapele paginii, de remarcat este cã dupã luna februarie
2012 ºi în septembrie ºi octombrie 2013, când se petrec acþiuni de amploare
din stradã pentru încetarea proiectului minier de la Roºia Montanã, este
adãugatã o grilã cronologicã. Rolul acesteia este de a marca momente sem-
nificative din perspectiva protestatarilor. Accesând-o, utilizatorul poate ob-
serva informaþii din trecut, mai exact primeºte date ºi imagini din etape
considerate importante (de dinainte de iarna lui 2012) pentru ceea ce a
devenit Piaþa Universitãþii în prezent. Acest instrument subliniazã o conti-
nuitate ºi-i conferã locului real o dimensiune simbolicã. Prin dimensiune sim-
bolicã, înþeleg faptul cã piaþa devine imagine iconicã care înglobeazã o serie
de reprezentãri colective ºi chiar ºi o stare de spirit (libertate de expresie,
de gândire etc.). 

Dând click pe un anumit an, vor apãrea mai multe repere istorice, fo-
tografii, informaþii ºi cronologii secundare.

În comparaþie, pagina Roºia Montanã în World UNESCO Heritage s-a
dezvoltat de la o platformã relativ simplã despre minerit, importanþa so-
cialã ºi culturalã a zonei la una mai complexã, cu mai multe informaþii
ºi proiecte alternative, faþã de variantele oficiale, de a relansa economia
ºi a crea locuri de muncã.

În ceea ce priveºte identitãþile comunicaþionale ale utilizatorilor,
paginii Piaþa Universitãþii, este construitã imaginea unor indivizi impli-
caþi, cu viziune, interesaþi de problemele societãþii ºi cu resursele de co-
municare necesare pentru a-ºi continua acþiunile de protest. Ei sunt cei
care contribuie la rândul lor la generarea de conþinut pe paginã ºi la
distribuirea informaþiei. Apãsând butonul Îmi place, îºi manifestã spriji-
nul pentru protestatari, indiferent de poziþia proprie legatã de soluþiile
la problemele civice. Strategia urmãritã de cãtre administratorul/admi-
nistratorii paginii este de a sublinia diversitatea cetãþenilor care participã
ºi a ideilor acestora. 

Spre deosebire de Piaþa Universitãþii, identitãþile virtuale ale utilizatorilor
paginii Roºia Montanã în World UNESCO Heritage sunt construite discursiv
ca aparþinând unor activiºti civici implicaþi, având toate cunoºtinþele nece-
sare în domeniul lor de activitate ºi interesaþi cu precãdere de rezolvarea
unor probleme de mediu. În plus, aceºtia deþin multiple conexiuni ºi
alianþe cu alte organizaþii internaþionale preocupate de aspecte similare.



Susþinãtorii paginii Roºia Montanã în World UNESCO Heritage nu sunt doar
cetãþeni responsabili ai României, ci ai planetei ºi formeazã la nivelul dis-
cursurilor lor o responsabilitate publicã a tuturor privind probleme de in-
teres transnaþional. 

Dacã ne referim la implicaþiile dimensiunii istorice ale paginii de 
Facebook asupra construcþiei unui spaþiu deliberativ, trebuie sã avem în
vedere douã întrebãri de referinþã, ºi anume:

1. În ce mãsurã utilizatorii paginii marcheaza faptul cã sunt orien-
taþi spre dezbatere ºi încearcã sã implice ºi sã includã cât mai mulþi
actori sociali?

2. Cum sunt construite probleme publice?

Din analiza datelor reiese faptul cã în primã fazã participanþii au fost
orientaþi spre protest ºi acþiuni de mobilizare, de combatere a indife-
renþei. Într-o a doua etapã au adus în discuþie probleme publice cu mul-
tiple ramificaþii ºi au cãutat soluþii. Dezbaterea publicã a figurat printre
soluþiile cele mai importante propuse. Nevoia de a asigura un cadru le-
gal pentru ca Piaþa Universitãþii sã poatã funcþiona ca spaþiu public a fost
un alt rãspuns la provocãrile socio-politice ale lunilor ianuarie-februa-
rie 2012 (prin acest concept activiºtii înþelegeau spaþiu unde fiecare
cetãþean este liber sã îºi exprime punctul de vedere despre problemele
publice ºi sã-i invite pe ceilalþi la dezbatere, cu scopul de a gãsi cele mai
bune soluþii).
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Problemele aduse în discuþie de cetãþeni au fost grupate în jurul 
unor nuclee (de exemplu: corupþia clasei politice, sãrãcia etc.) ºi aduse pe
agenda protestatarilor. Astfel, fiecare s-a simþit reprezentat. Scopul urmãrit
a fost ca toþi cetãþenii sã contribuie la schimbare. Cu cât un subiect a fost
mai frecvent articulat, cu atât avea ºanse mai mari de a câºtiga vizibilitate. 

2.2. Repertoriul de protest ºi construcþia 
identitãþilor virtuale

Conþinutul încãrcat pe pagina Piaþa Universitãþii poate fi clasificat în
funcþie de ºase categorii construite empiric dupã ce toate informaþiile
disponibile pe aceastã paginã au fost atent examinate (Grigoraºi, 2015):

1. Informaþii importante despre proteste, cum ar fi:

Proteste de amploare împotriva Guvernului Boc
13 ianuarie 2012

La Târgu Mureº, încep protestele împotriva noii Legi a Sãnãtãþii. Este
ºi începutul unui val de proteste anti-guvernamentale la nivel naþional.

În acest mod, dupã ce evenimentele încep sã se desfãºoare, utiliza-
torii construiesc mesaje care sã le confere o anumitã interpretare, în
acord cu viziunea lor. Sunt transmise publicurilor reþelei sociale Face-
book naraþiuni semnificative care subliniazã faptul cã discutãm despre
un fenomen social complex, cu ecouri în societate. Este indusã ideea cã
protestatarii nu se vor opri aºa uºor, pânã îºi vor atinge obiectivele. 
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2. Perspectivã criticã asupra discursului mediatic

Pe lângã faptul cã sunt aduse în discuþie argumente cã sistemul me-
diatic nu este independent faþã de politic, utilizatorii paginii de Face-
book urmãresc sã construiascã o viziune criticã asupra situaþiei, care sã-i
implice ºi pe jurnaliºti, aceastã poziþie comunã putând avea efecte demo-
cratice. În cazul de faþã, protestatarii sunt construiþi ca niºte cetãþeni ac-
tivi care resping manipulãrile ºi îºi asumã acþiuni ce ar putea aduce
anumite contribuþii pozitive societãþii. Nu sunt portretizaþi în nici un caz
ca agenþi pasivi în cadrul evenimentelor. 

3. Criticã la adresa clasei politice
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În timp ce unii protestatari online se prezintã ca fiind de stânga (de
influenþã neomarxistã de pildã) sau de dreapta (monarhiºti), alþii se con-
siderã apolitici. În viziunea lor, clasa politicã actualã ºi-a pierdut legitimi-
tatea ºi nu mai este reprezentativã. Schimbarea la toate nivelurile vieþii
sociale nu este exclusiv a politicienilor, ci va fi posibilã prin implicarea
civicã a unui numãr cât mai mare de cetãþeni. 

4. Portrete sau voci ale participanþilor la proteste

Salut! Am început o serie de portrete ale neaveniþilor din Piaþã! Vrem sã
arãtãm ce oameni faini sunt acolo! Primul este Marius Chivu, critic literar.
(mesaj încãrcat pe paginã de cãtre Bookaholic, site despre culturã ºi cãrþi)

Prin realizarea unui profil special despre unii protestatari cu infor-
maþii detaliate în legãturã cu viaþa lor profesionalã ºi personalã ºi impli-
carea în evenimente, se creeazã opusul unei forþe anonime, ºi anume
este transpusã imaginea unor cetãþeni activi care îºi cunosc drepturile
ºi au capacitatea necesarã de a oferi soluþii unor probleme publice. Din
perspectiva lui Michel Foucault (1978), cunoaºterea înseamnã putere. Am
putea afirma cã pagina Piaþa Universitãþii funcþioneazã ca un dispozitiv ce
instituie un efect de discurs specific: vizibilitatea într-un spaþiu public vir-
tual este echivalentã cu a obþine o poziþie superioarã. În acest caz, ac-
torul social are capacitatea intelectualã de a acþiona ºi forþa necesarã de
a câºtiga un statut de putere prin intermediul dispozitivului. 
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În ceea ce priveºte efectele de discursiv generate, se poate observa cã
imaginile negative despre protestatari din mass-media tradiþionale sunt ba-
lansate de unele pozitive. Portretele online oferã date complexe despre
construcþia identitãþilor virtuale. Protestatarii sunt prezentaþi ca fiind actori
sociali responsabili, cu studii ºi implicaþi activ în rezolvarea problemelor mo-
mentului. Mai mult decât atât, prin acþiunile lor, este dat un exemplu pozi-
tiv celorlalþi, fiind aduse argumente despre tipul de abordare civicã necesarã
pentru a rezolva situaþia socio-politicã a României (Grigoraºi, 2015).

5. Imagini remarcabile, preluate ulterior de jurnaliºti 

Acestea au un ciclu de viaþã diferit în comparaþie cu mesajele de tip
text. Unele dintre ele sunt preluate de cãtre mass-media ºi comentate
în diverse programe televizate. Imaginile încãrcate pe reþelele de so-
cializare sunt o dovadã a creativitãþii protestatarilor ºi a faptului cã eveni-
mentele nu au dus lipsã de culoare ºi implicarea din partea unor indivizi
inteligenþi. Dacã discutãm despre efecte de discurs, fotografiile aratã un
altfel de protest: paºnic, estetic ºi cu obiective clare. Utilizatorii paginii
de Facebook susþin cã ei doresc sã contribuie la o revoluþie pozitivã cu
manifestaþii constructive ºi este important ca indivizii sã colaboreze pen-
tru a gãsi soluþii eficiente ºi cu impact democratic. 
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Pot fi observate imagini conþinând mesaje în englezã pentru trusturile
de presã internaþionale (vezi Anexa 2 mai jos). Protestele naþionale ºi-au
dezvoltat ºi o dimensiune transnaþionalã, iar protestatarii urmãresc sã
formeze conexiuni cu alte organizaþii de activiºti, cauze importante la
nivel global ºi comunitãþi îndepãrtate. Conþinutul online ar trebuie sã
genereze impact în presa internaþionalã ºi susþinerea unor publicuri vari-
ate. În ceea ce priveºte efectul de discurs produs, mesajele se adreseazã
unei audienþe mari, iar comunicarea nu mai este îngrãditã în frontierele
unui singur stat. Nici tipurile de probleme abordate nu mai sunt speci-
fice doar României. În aceºti termeni, este reconstruitã responsabilitatea
colectivã. Cei care pot produce schimbarea realã sunt cetãþenii implicaþi,
indiferent de apartenenþele lor multiple. Diversitatea nu este construitã
ca fiind un minus, ci un plus. 

În ceea ce priveºte construcþiile identitare virtuale, protestatarii ajung
sã deþinã o poziþie de putere prin impactul pe care l-ar putea atinge la
nivel internaþional ºi prin numãrul de articole din presa externã ce aduce
în discuþie viziunea lor. În acelaºi timp, clasa politicã este expusã unei pre-
siuni indirecte din partea actorilor politici externi ºi trebuie sã pãstreze
în continuare încrederea acestora ºi legitimitatea actelor întreprinse
(Grigoraºi, 2015). 

„Bãse” este un diminutiv al lui Traian Bãsescu iar in acest context, este
folosit cu o conotaþie peiorativã. Ca efect discursiv, textul susþine ideea
cã Traian Bãsescu, în calitate de preºedinte al României, îºi pierde din
legitimitate.
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6. Alte tipuri de mesaje: informaþii despre utilitatea paginii, umor etc. 

Utilizatorii sunt informaþi în legãturã cu scopul acestei pagini ºi de
multe ori umorul devine o strategie interesantã prin care este consoli-
datã rezistenþa protestatarilor. În acest mod, internauþii sunt mobilizaþi
ºi se coordoneazã astfel încât sã ia parte activ la acþiunile online la adresa
clasei politice ºi a sistemului mediatic. În acest caz, protestatarii virtuali
îºi construiesc imaginea de agenþi care acþioneazã inteligent, având o per-
spectivã mai amplã asupra planului de urmat în vederea atingerii obiec-
tivelor. Mai mult decât atât, umorul genereazã un numãr mai mare de
preluãri ale informaþiei. Conþinutul încãrcat pe paginã ajunge în reþeaua
personalã a fiecãruia. Impactul este considerabil. 

Online, construcþia tematicã a informaþiilor ºi a identitãþilor comuni-
caþionale ale utilizatorilor pot fi realizate prin conþinut vizual (imagini,
fotografii ale protestatarilor, simboluri ºi secþiuni ale paginii) ºi anumite
tipuri de formulãri. Pe pagina de Facebook Piaþa Universitãþii au fost ob-
servate urmãtoarele moduri de enunþare (Grigoraºi, 2015): 

a) Mesaje care solicitã utilizatorilor sã îºi argumenteze rãspunsul (cu
efectul discursiv de legitimare a protestelor din stradã prin promo-
varea unor diversitãþi de opinii ºi argumente aparþinând cetãþenilor):
Vrei ca OTV sã se închidã? Argumenteazã-þi rãspunsul!
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b) Mesaje care urmãresc sã implice publicul sã Distribuie informaþia
ºi sã apese Îmi place (cu efectul de a sublinia ramificaþiile ulterioare
ale protestelor ºi de a genera mai departe vizibilitate ºi adeziunea
mai multor utilizatori; este evidenþiat dinamismul protestatarilor
ºi implicit puterea acestora):
Clujenii au înþeles mesajul nostru! Iatã o jurnalistã din Cluj care a ales sã
protesteze altfel decât cu violenþa!

Numele ei este Oana Moisil ºi meritã sã o facem vãzutã de o þarã întreagã!”

Share + Like dacã eºti alãturi de cei ca ea!!

c) Mulþumiri (efectul discursiv este de a transmite cã protestatarii au
o atitudine pozitivã ºi dezvoltã prin acþiunile lor un mod paºnic
de comuniune):
Mulþumim bãieþilor de la Jerry’s Pizza pentru gestul frumos pe care l-au fã-
cut celor care au protestat ºi astãzi în Piaþã!

Sã le transmitem un mesaj de mulþumire!

d) De tip buletin informativ (este creatã imaginea unui protestatar
bine informat ºi interesat sã creeze conexiuni cu alþii aflaþi într-o
poziþie de cunoaºtere sau cetãþeni care militeazã pentru aceeaºi
cauzã/o cauzã similarã): 
Paris, 19 februarie 2012 (13 fotografii)

Foto: Sair Jay

În aceste fotografii, diaspora româneascã protesteazã la rândul ei ºi
susþine protestele din þarã. 

Revenind la construcþia identitãþilor comunicaþionale ale utilizatorilor
paginii, prin aceste tipuri de formulãri se formeazã imaginea unor protes-
tatari care promoveazã o diversitate de opinii ºi argumente, sublinind 
totodatã dinamismul miºcãrii ºi multitudinea actorilor sociali ce doresc
schimbarea. În plus, comunicã publicului faptul cã au o atitudine pozi-
tivã ºi urmãresc sã construiascã împreunã o comunitate paºnicã, o revoluþie
pozitivã (sintagmã folositã de mai multe ori de cãtre utilizatorii paginii). 

Dacã ne referim la modul în care discursul este construit, mesajele so-
licitã implicarea internauþilor ºi oferã informaþii despre protestele din di-
aspora sau aparþinând altor naþiuni ce militeazã pentru cauze similare.
În cazul paginii Piaþa Universitãþii, pot fi observate o varietate de scopuri
urmãrite de protestatari. Nu discutãm despre doar unul sau câteva obiec-
tive de atins. O fragmentare a protestului ºi multitudinea de solicitãri ale
cetãþenilor ar putea fi interpretate ca fiind avantaje ºi dezavantaje în
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acelaºi timp. Pot constitui un atu pentru protestatari pentru cã în acest
mod demonstraþiile din stradã sunt o dovadã a nemulþumirii generale a
populaþiei ºi nu aparþin doar unui singur grup de indivizi (Bulai, 2012).
Cu cât mai diverse sunt mediile sociale ºi profesionale de provenienþã a
participanþilor, cu atât mai puternici devin când cauzele lor sunt inter-
conectate. Interacþiunile online faciliteazã negocierea înþelesurilor, con-
strucþia diferitelor perspective asupra problemelor publice ºi a
identitãþilor colective ale protestatarilor (Grigoraºi, 2015).

Pe de altã parte, fragmentarea protestului ºi diversitatea solicitãrilor
pot fi dezavantaje deoarece discutãm despre mai multe agende care se
formeazã ºi, totodatã, miºcarea are mai mulþi lideri. În negocierile cu
reprezentanþii puterii ºi în interacþiunile cu jurnaliºtii, acest fapt ar putea
fi interpretat, în mod eronat, ca o lipsã de credibilitate a protestatarilor
sau cã acþiunile lor nu au ajuns la un stadiu de maturitate. 

În ceea ce priveºte naraþiunile semnificative care încurajeazã utiliza-
torii sã se autodefineascã, datele relevã faptul cã acestea sunt cele ce so-
licitã cetãþenilor sã se implice, sã-ºi exprime ºi sã-ºi argumenteze opiniile
ºi sã participe la acþiuni nonviolente offline ºi online. Urmãtoarele mesaje
sunt oferite ca exemple:

a) Iatã fotografia anului 2011! Jos minciuna ºi manipularea! Sã susþinem paºnic
libertatea de exprimare, acel drept fundamental garantat de Constituþia Ro-
mâniei! Distribuie aceastã imagine ºi fã aceastã paginã cunoscutã dacã eºti
de acord cu faptul cã românii trebuie sã dea dovadã de înþelepciune civicã
ºi sã protesteze paºnic! 

SHARE + LIKE (mesaj încãrcat de cãtre administratorii paginii, a fost adãu-
gatã eticheta de Vancouver Riots)
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b) Revoluþia la care visez nu are culoare politicã. Pentru cã România anului 2012
nu e o dictaturã, ci o þarã condusã prost. Revoluþia la care visez nu e organi-
zatã de partide. Pentru cã toþi politicienii vorbesc la fel ºi furã laolaltã cu marii
capitaliºti ai þãrii. Revoluþia la care visez nu e declanºatã de oamenii care
vorbesc la televizor. Pentru cã România e o þarã cu televiziuni care nu doar
informeazã, ci ºi manipuleazã. Revoluþia la care visez eu e altfel. (publicat pe
Facebook de cãtre utilizatorul Vlad Mixich ºi distribuit pe pagina Piaþa Uni-
versitãþii de cãtre administratorii acesteia.)

Prin intermediul acestor mesaje ºi a fotografiilor ataºate, este constru-
itã imaginea unor cetãþeni bine informaþi ºi interesaþi sã contribuie la o
societate mai bunã. Aceºtia resping opþiunea de a rãmâne pasivi ºi a aºtep-
ta ca actorii politici sã rezolve problemele publice. Este promovatã ideea
cã o schimbare este necesarã, iar cei ce o vor produce sunt cetãþeni edu-
caþi care locuiesc în general în mediul urban. Ca sã-ºi construiascã o ima-
gine mai conturatã despre ei înºiºi ºi sã contracareze informaþiile negative
publicate în mass-media tradiþionale, protestatarii utilizeazã pagina de 
Facebook pentru a oferi publicului portrete ºi testimoniale ale participan-
þilor la acþiunile din stradã. Sunt prezentate astfel: înfãþiºarea acestora,
ideile, viziunile personale, visele etc. Un exemplu în acest sens este:

Efectul discursiv generat prin intermediul dispozitivului de cãtre aces-
te portrete ce vizeazã identitatea comunicaþionalã a participanþilor este ur-
mãtorul: protestatarii nu acþioneazã în numele nici unui partid; ei îºi doresc



o societate mai democraticã ºi un nivel de trai mai ridicat, în consecinþã se
implicã activ ca sã transforme aceastã viziune în realitate. Adjectivul peio-
rativ ciumpalac (persoanã fãrã maniere sau þãran) folosit de cãtre jurnaliºti
ºi politicieni pentru a-i eticheta, intrã într-un contrast accentuat cu iden-
titãþile comunicaþionale construite prin intermediul paginii de Facebook. 

În concluzie, numeroºi actori sociali creeazã conþinut pentru Piaþa
Universitãþii ºi astfel, se formeazã identitatea reþelei. Protestatarii o de-
finesc ºi o redefinesc în mod continuu, accentuându-i dinamica. Atât
timp cât sunt respectate criterii precum accesul liber garantat unei lar-
gi diversitãþi de actori sociali ºi este posibilã formarea unor puncte de
vedere diferite, putem afirma cã discutãm despre un spaþiu deliberativ.
Problemele propuse de fiecare individ diferã, însã sunt reluate ºi redis-
cutate într-un cadru mai vast.

Dacã ne referim la reþeaua socialã online Facebook, investigãm un conþi-
nut care este creat constant. O particularitate a arenei de dezbatere 
online este cã informaþiile cuprinse se aflã într-o permanentã schimbare.
Stabilitatea la nivelul unor teme este generatã de recurenþa acestora în
discuþiile participanþilor. Un alt factor este importanþa momentului, nevoia
de a acþiona în timp real pentru a rezolva probleme stringente, cum ar fi
o reacþie publicã imediatã la noua lege a sãnãtãþii. Astfel, online-ul este în
concordanþã cu acþiunile din offline ºi nu este delimitat ca un spaþiu 
separat, fãrã legãturi concrete cu viaþa cotidianã. 

Teme bine delimitate ºi introduse într-o agendã se formeazã ca urmare:
• a iniþiativelor online care propun utilizatorilor sã se implice pentru

a realiza împreunã o listã de revendicãri (Vezi mai multe detalii în
subcapitolul 2.2.1 despre evoluþia revendicãrilor protestatarilor) ºi
o direcþie comunã de acþiune în perioada imediat urmãtoare;

• a vocilor influente sau a liderilor de opinie (cum ar fi Raed Arafat);
• a postacilor angajaþi de partide ca sã orienteze discuþia într-o anumitã

direcþie (de pildã induc ideea cã Bãsescu este de vinã pentru toate,
în timp ce activiºtii reacþioneazã afirmând cã Toatã clasa politicã este
coruptã, printre sloganuri enumerându-se ºi Nu ne confiscaþi protestul
adresat USL-ului; de la o temã propusã de postaci sau activiºti se
ajunge la microteme prin intermediul interacþiunilor online);

• evenimente create online ºi promovate prin reþele sociale, cum ar
fi organizarea unor proteste în Piaþa Universitãþii.

La construcþia unor teme recurente contribuie ºi actori sociali influ-
enþi care aduc în discuþie ºi dezbat continuu subiectele importante din
punctul lor de vedere. În urma analizei datelor, au fost identificaþi ur-
mãtorii lideri de opinie:
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• Claudiu Crãciun, profesor, activist ºi politician (membru al Par-
tidului Verde);

• Costi Rogozanu, blogger ºi intelectual de stânga;
• Alina Mungiu-Pippidi, politolog, jurnalist ºi activist civic.

Temele recurente ºi problemele publice pot conþine revendicãri pen-
tru actorii cu factor de decizie, dar ºi pentru simplii cetãþeni ce urmãresc
protestele la televizor. Un astfel de exemplu este faptul cã democraþia
trebuie regânditã, indivizilor solicitându-li-se sã se implice la rândul lor
în gãsirea unor soluþii eficiente. În funcþie de declaraþii publice ale politi-
cienilor sau evenimente cu impact major pe plan socio-politic, reven-
dicãrile protestatarilor au suferit transformãri. De pildã, actorii politici
aflaþi la guvernare au folosit termenul de ciumpalac pentru a-i eticheta
pe participanþii la proteste. Drept rãspuns, aceºtia din urmã ºi-au atribuit
denumirea, însã au redefinit-o într-o manierã pozitivã.

2.2.1. Evoluþia revendicãrilor protestatarilor

În urma analizei datelor, sunt remarcate urmãtoarele tendinþe în
revendicãrile participaþilor la proteste:

• sunt ideologice, dar poate fi observatã o anumitã flexibilitate sau
slãbire a cadrajelor ce recurg la ideologii (della Porta & Tarrow,
2005a);

• sunt corelate cu cele din offline;
• unele sunt orientate spre dezbatere, de pildã solicitarea protes-

tatarilor ca Piaþa Universitãþii sã fie recunoscutã la nivel juridic pre-
cum spaþiu public unde cetãþenii sunt liberi sã se întruneascã ºi
sã dezbatã;

• sunt locale (Solidaritate pentru SMURD) ºi internaþionale în acelaºi
timp (Ocupaþi Piaþa Universitãþii sau Ocupaþi Universitatea, cauzã
corelatã cu miºcarea internaþionalã Occupy); 

• sunt adresate opiniei publice internaþionale (Don’t let them censor
the Internet sau Out with Bãse & his Gang!).

Urmãtoarea grilã ilustreazã evoluþia acestor revendicãri, cauzele lor
ºi responsabilitãþile aduse în discuþie la nivelul interacþiunii dintre uti-
lizatorii reþelei sociale Facebook. 
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Grila 
cronologicã

Tipuri de
protest

Cauzele 
problemelor

publice

Responsabili-
tate

Poziþionãri 
locale sau 

corelate la nivel
internaþional

Revendicãri

Înainte de 
ianuarie 2012

Occupy ºi 
Anonymous

Luxul, lãcomia, risi-
pa, viciile/prostia,
cheltuielile inutile ºi
miliardele de prin
conturi, nefolosite în
mod util pentru edu-
caþie, agricultura
etc., majoritatea ale
unor semianalfabeþi
cu viciul bani-
lor/averilor, sunt
cauzele sãraciei,
foametei, lipsei de
educaþie, suprapopu-
lãrii, rãzboaielor, 
bolilor ºi infracþio-
nalitãþii.
(mesaj încãrcat 
online de cãtre 
utilizatorul 
Edy Mihnea)

Construitã 
colectiv

Internaþionale

1. Nu-i lasã sã
cenzureze 
Internetul.

2. Ocupaþi Piaþa
Universitãþii!

3. Piaþa Universi-
tãþii km. 0, dialog
ºi dezbatere

În momentul
izbucnirii
protestelor la 
nivel naþional 
(13 ianuarie
2012)

Protestele 
împotriva noii 
Legi a Sãnãtãþii

Cazul Arafat

Condiþiile de trai
(situaþia 
economicã, dar ºi
probleme din 
sistemul sanitar) 

Corupþia clasei
politice 

În principal a 
clasei politice, dar
revine ºi cetãþilor
(li se cere sã 
nu rãmânã 
indiferenþi)

Locale

1. Demisia
preºedintelui 
Traian Bãsescu ºi
a guvernului Boc

2. Retragerea noii
Legi a Sãnãtãþii

13.01-26.01
(protestele iau
amploare) 

Proteste împotri-
va întregii clase
politice

Mobilizare la 
nivel naþional ºi
în diaspora

Aceleaºi cauze
Construitã 
colectiv 

Locale, însã pot fi
observate ºi 
trimiteri cãtre
contextul 
internaþional

1. Obiectivitate în
jurnalism

2. Respect pentru
protestatari

3. Solidaritate ºi
valori autentice

4. Nu ne confiscaþi
protestul!
(mesaj cãtre 
USL)

5. Mesaje cãtre
românii de acasã,
ca sã nu rãmânã
indiferenþi

6.Educaþia: 
prioritate
naþionalã!



Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ

142

În continuare, am realizat o reprezentare graficã a miºcãrilor de protest
observate în iarna anului 2012 ºi a implicaþiilor ulterioare ale acestora
(iniþiative civice, manifestaþii publice ºi comunitãþi virtuale, precum 
Uniþi Salvãm). Graficul surprinde faptul cã fenomenul social analizat nu
a dispãrut în totalitate, ci actorii sociali participanþi au colaborat ulterior
ºi au reacþionat faþã de alte probleme importante pentru societate. 

26.01-3.02 
(etapa în care iau
amploare 
revendicãri de 
tip ecologist)

Mobilizare la 
nivel naþional ºi
internaþional 
prin grupuri de
activiºti ºi 
comunitãþi locale

Activism online,
demonstraþii, 
nesupunere civicã
(nu implicã
forme de 
violenþã)

Ignoranþa
românilor

Lãcomia 
politicienilor

Corupþia

Corporaþiile ºi 
interesele 
acestora de a
modifica în
favoarea lor acte
legislative

Poluare ºi 
distrugerea 
ecosistemelor 
naturale

Forme de 
partizanat 
politic în 
mass-media

Construitã 
colectiv

Locale, dar ºi 
internaþionale

1. Salvaþi Roºia
Montanã!

2. Nu ne vindem
þara.

3. Opriþi despã-
duririle

4. Libertate, 
demnitate, respect

5. Vrem spitale, nu
catedrale!

6. Piaþa Univer-
sitãþii sã devinã
agorã publicã 
(mai multe 
informaþii despre
revendicãri în
imaginea din
stânga)

Februarie 2012

Anti-ACTA ºi 
anti-sistem

Protestatarii
doresc sã schimbe
mentalitãþi ºi sã-i
determine pe
români sã fie mai
activi pe plan
civic

Deficienþe ale 
sistemului 
democratic

Politicienii se 
înstrãineazã de
popor

Cetãþenii sunt 
manipulaþi sã
creadã cã nu au
resursele necesare
sã producã o
schimbare majorã

Construitã 
colectiv

Poziþionãri 
corelate la nivel
internaþional

1. Sistemul 
democratic trebuie
regândit

2. Nu aºteptaþi 
liderii!

3. Vrem un 
capitalism cu 
«faþã umanã»

4.  Distribuie 
[informaþiile] dacã
nu eºti de acord sã
devii un simplu
«cod de bare»

5. Mesaje 
anti-ACTA



2.3. O tipologie a utilizatorilor paginii

Acest subcapitol se referã la un alt aspect legat de construcþia identi-
tarã în mediul online. Investigarea identitãþilor actorilor sociali este im-
portantã pentru discuþiile ulterioare despre construcþia unui spaþiu
deliberativ. Putem discuta de deliberare acolo unde existã posibilitatea
formãrii unor puncte de vedere diferite ºi accesul la dezbateri este liber
ºi egal. Rezultatele interpretãrii datelor susþin ideea cã pagina de Facebook
promoveazã o largã diversitate de actori sociali din medii socio-culturale
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Cazul Arafat
(cauzã: corupþia clasei politice)

Democraþia ca formã de guvernãmânt
trebuie regânditã

Altã formã de
guvernãmânt
democraticã

Jurnaliºtii 
ar trebui sã
fie obiectivi

Jurnalism 
independent

O posibilã soluþie
este monarhia

Reacþie fermã la problema
gazelor de ºist

Reacþie la problema 
voturilor din dispora

(alegeri predizenþiale 2014)

Reacþie la problema 
despãduririlor

Cadru legal pentru ca Piaþa
Universitãþii sã funcþioneze ca
un spaþiu liber de dezbatere

Necesitatea de a avea o
platformã online ai cãrei

utilizatori sã dezbatã ºi sã
gãseascã soluþii

Comunitatea virtualã
Uniþi Salvãm
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variate. De accea, am putea afirma cã Piaþa Universitãþii ca spaþiu comu-
nicaþional nu este reprezentativ doar pentru unul sau câteva grupuri so-
ciale. Statutul social al utilizatorilor este considerat, în acest studiu, ca
fiind cel declarat ºi asumat pe Facebook. Ar putea diferi faþã de cel real,
însã pentru internauþi este la fel de autentic precum cel din offline. 

Potrivit rezultatelor cercetãrii, utilizatorii care au încãrcat sau au ur-
mãrit mesajele din conþinutul paginii sunt extrem de eterogeni: ºomeri,
casnice, tineri (în special studenþi), intelectuali, membrii ai ONG-urilor,
suporterii unor echipe de fotbal, protestatari din toatã þarã, din diaspora
sau strãini. Pot fi observaþi ºi internauþi care îºi exprimã dezaprobarea faþã
de proteste, însã mesajele lor nu sunt cenzurate. Poziþiile adoptate de cãtre
ei au parte de aceeaºi vizibilitate chiar dacã nu sunt în acord cu opiniile
majoritãþii. Printre cei care urmãresc activitatea paginii se numerã ºi pro-
fesioniºti din media. Ei preiau o parte dintre informaþiile încãrcate de
protestatari ºi, în consecinþã, considerã Facebook ca reprezentând o sursã
de informare privind protestele. Astfel, fotografiile de pe paginã apar în
mass-media tradiþionale ºi anumite informaþii sunt difuzate ºi în jurnalele
de ºtiri. În acest mod, putem discuta despre funcþia de agenda setting sau
influeþarea agendei publice prin intermediul reþelei sociale Facebook. 

O categorie specialã de protestatari este formatã din hipsteri sau hipio-
þii de modã nouã care se plictisesc acasã1, aºa cum apar menþionaþi în articolele
scrise de o parte dintre jurnaliºti. Aceºtia sunt tineri educaþi preocupaþi
de mediu. Sunt etichetaþi ca ecologiºti pentru cã strâng gunoaiele din 
piaþã la finalul protestului. Media prezintã uneori o imagine negativã 
despre ei. Sunt prezentaþi ca fiind huligani, având capul în nori sau fiind
lipsiþi de pragmatism pentru cã nu acordã interes problemelor reale ale 
României. Participã la proteste de stradã ºi afiºeazã mesaje împotriva corpo-
raþiilor, însã sunt angajaþi în mari companii internaþionale. 

1. http://www.gandul.info/puterea-gandului/rosia-montana-lectii-de-la-revolu-
tia-hipsterilor-11289406, accesat ultima datã la 11.05.2015, 11:53.



Pe pagina de Facebook, informaþiile despre hipsteri sunt diseminate
într-un mod diferit ºi este oferitã o imagine mai cuprinzãtoare în legã-
turã cu aceºti protestatari. Câteva imagini sunt prezentate mai jos:

Ca efect discursiv, este generatã credibilitate pentru o categorie de in-
divizi care nu au fost prezentaþi în termeni pozitivi în media. Prin inter-
mediul dispozitivului Piaþa Universitãþii, le este oferit statutul de cetãþeni
activi ce acþioneazã în mod responsabil pentru a-ºi rezolva problemele,
dar, în acelaºi timp, au ºi slujbe cu program normal de lucru, ca toþi
ceilalþi. Uneori, o parte dintre ei lucreazã pentru corporaþii, deºi nu
agreeazã întru totul politicile ºi tacticile acestora.

Un alt efect discursiv este indus prin tipologia utilizatorilor. Ne refe-
rim la diversitatea identitãþilor lor care formeazã o reþea asemãnãtoare cu
un puzzle. Printre utilizatori, se numãrã chiar ºi pensionari ce utilizeazã
Facebook ca sã-ºi împãrtãºeascã ideile ºi sã socializeze cu alþi internauþi.
Ceea ce-i uneºte este revoluþia paºnicã în care cred. Deºi iniþial pãrea sã fie
doar o revoltã online a ONG-iºtilor, Piaþa Universitãþii este construitã dis-
cursiv ca având, de fapt, o identitate fluidã ºi o multitudine de scopuri de
atins. Dispozitivul creeazã conexiuni ºi alianþe între o varietate de actori
sociali ºi domenii de activitate. În acest sens, putem afirma cã diversitatea
identitãþilor ºi efectele sale discursive ar putea reprezenta un atu al reþelei
de protestatari. Astfel, este atestatã puterea comunicaþionalã a dispozitivu-
lui ºi potenþialul acestuia de a fi un liant social, când cetãþenii se confrun-
tã cu probleme comune sau de importanþã majorã.
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2.4. Scena vizualã

Prin analiza de dispozitiv, se poate investiga modul în care sunt uti-
lizate strategic resursele vizuale astfel încât sã se creeze un cadru de in-
teracþiune între participanþi ºi sunt construite identitãþi comunicaþionale.
În acest subcapitol, discutãm despre contribuþia capitalului vizual al
paginii la formarea identitãþilor discursive ale utilizatorilor. Un alt obiec-
tiv al acestei lucrãri constã în a stabili în ce mãsurã Piaþa Universitãþii
poate fi consideratã un spaþiu deliberativ. Scena vizualã poate oferi in-
formaþii importante despre tipul de interacþiune facilitat prin construcþia
paginii ºi efectele discursive generate astfel. Vom discuta despre toate
acestea în urmãtoarele rânduri, însã vom începe prin a ne referi la co-
perta paginii de Facebook.

2.4.1. Coperta – o strategie specificã

Pe lângã faptul cã marcheazã intervenþia unui web designer, coperta sub-
liniazã o anumitã funcþie strategicã: internauþii nu pot doar avea acces
la paginã din când în când, ci este necesar sã se aboneze ºi sã treacã la
statutul de fani, dacã vor sã afle mai multe despre proteste. Ca efect dis-
cursiv, utilizatorii sunt împãrþiþi de la început în categoria celor care le pasã
(fanii paginii) ºi celor ignoranþi (restul). Prin simpla apãsare a butonu-
lui Îmi place, internauþii primesc, la nivel discursiv, eticheta de cetãþeni
responsabili, activi ºi bine informaþi, ceea ce înseamnã cã sunt interesaþi
de evenimentele din piaþã ºi nu sunt nepãsãtori ºi uºor de manipulat. 

În ceea ce priveºte mesajul de întâmpinare (Vezi mai multe detalii
în subcapitolul despre dimensiunea istoricã a paginii), acesta constru-
ieºte de la început scena conflictului: cine sunt protestatarii (tineri
deºtepþi, serioºi, cu iniþiativã ºi dorinþã de schimbare, cu viziune pe termen mediu
ºi lung, adevãrate valori ale societãþii româneºti), care sunt obstacolele pen-
tru o societate cu adevãrat democraticã (televiziunile care mint în draci) ºi
un atribut important al protestului (paºnic). Cu alte cuvinte, este prezen-
tatã viziunea actorilor sociali responsabili de evenimentele din stradã ºi
continuarea acestora în online. Ca efect discursiv, este transmisã ideea
cã protestatarii au strategie, viziune ºi un anumit mod de organizare. 
Piaþa Universitãþii nu este o simplã paginã de Facebook, utilizatorii au
obiective ºi sunt determinaþi sã le atingã; îºi doresc sã gãseascã soluþii la
problemele lor. În mod indirect, este expusã nemulþumirea cetãþenilor
faþã de politicieni ºi sistemul mediatic, dar ºi rezistenþa acestora ºi anga-
jamentul cã nu vor accepta o stare de pasivitate. 
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2.4.2. Secþiunile ºi funcþionalitatea paginii

Dupã ce apasã Îmi place, utilizatorii au acces la urmãtoarele secþiuni
ale paginii: transmisiuni live, informaþii încãrcate de cãtre protestatari
sau simplii internauþi pe perete, o altã rubricã despre informaþii diverse,
activitatea prietenilor, fotografii ºi întrebãri.

Piaþa Universitãþii funcþioneazã ca o platformã de informare despre
proteste. Fiecare utilizator contribuie la rândul lui ºi difuzeazã conþinut,
fiind considerat de cãtre ceilalþi o sursã valoroasã ce le poate oferi in-
formaþii importante. Prin interacþiune ºi interactivitate, pagina s-a dez-
voltat ºi a devenit o reþea vastã de activiºti ºi simplii protestatari. Aceºtia
conlucreazã ºi construiesc o forþã de presiune faþã de politicieni. 

Scena vizualã cu multiplii participanþi care produc ºi difuzeazã conþi-
nut creând astfel conexiuni cu alþi utilizatori se aseamãnã unui forum, dar
scopul declarat de cãtre activiºti este sã se asemene unei agore greceºti.
Într-un forum, discutãm despre reguli unanim acceptate ºi un moderator,
în timp ce pe pagina Piaþa Universitãþii indivizii au chiar mai multã liber-
tate ºi pot sã-ºi exprime ideile chiar dacã, în acest mod, resping puternic
opiniile majoritãþii. Ca dovadã, susþinãtorii preºedintelui Traian Bãsescu
lasã mesaje ºi îi invitã pe ceilalþi sã aprecieze paginile lor sau sã le pro-
moveze cauzele ºi nu sunt cenzuraþi de cãtre administratorii PU (pagina
Piaþa Universitãþii). 
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Ca efect discursiv, în perioada ianuarie-februarie 2012, spaþiul comu-
nicaþional virtual analizat a fost construit astfel încât sã permitã libertatea
de exprimare. Este prezentat ca o platformã democraticã de dialog unde
utilizatorii interacþioneazã ºi ca alternativã la informaþiile publicate în
mass-media tradiþionale. Cetãþenilor li se oferã acces doar prin simplu fapt
cã devin suporteri ºi apreciazã ºi urmãresc activitatea paginii. În acest con-
text, Piaþa Universitãþii este construitã ca spaþiu comunicaþional unde
fiecare utilizator are acces ºi poate sã-ºi exprime ideile fãrã a fi cenzurat.

2.5. Practicile de dezbatere 

La aceastã dimensiune a analizei, investigãm tipul de interacþiune din-
tre utilizatori (cum interacþioneazã internauþii ºi modul lor de coope-
rare) ºi formele de dezbatere cu scopul de a argumenta ulterior în ce
mãsurã Piaþa Universitãþii poate fi consideratã un spaþiu deliberativ. Pen-
tru a stabili dacã pagina contribuie la construcþia unui cadru de deli-
berare, urmãrim dacã existã condiþiile necesare pentru a se forma
puncte de vedere diferite ºi pot fi observate mecanisme de mediere (Vezi
mai multe detalii în capitolul al treilea).

Este necesar sã menþionãm cã într-un dispozitiv totalitatea ele-
mentelor componente interacþioneazã strategic astfel încât sã genereze
identitãþi comunicaþionale pentru participanþii la dialog.

În ceea ce priveºte tipurile de interacþiune, rezultatele evidenþiazã fap-
tul cã în perioada de timp analizatã existã numeroase mesaje încãrcate
de cãtre protestatari ºi majoritatea acestora, solicitã opinia celorlalþi uti-
lizatori ai reþelei sociale Facebook. Sunt întrebaþi dacã sunt de acord ºi
li se cere sã îºi motiveze rãspunsurile. Alte mesaje solicitã cooperarea
susþinãtorilor paginii ºi sugereazã diverse iniþiative de tip civic. De pildã,
Tibi Boia (un simplu utilizator al reþelei sociale Facebook) propune sã
realizeze, prin contribuþia celorlalþi utilizatori, o listã de revendicãri ºi
sã gãseascã principiile unei bune guvernãri. Va sintetiza rãspunsurile ºi
le va aminti ulterior protestatarilor. În acest mod, va exista o direcþie de
acþiune ºi vor ºtii ce au de fãcut. Tibi Boia ºi alþi utilizatori beneficiazã
astfel de mai multã vizibilitate.

Acestea sunt tipurile de interacþiune predominante. Ca efect discur-
siv, este evidenþiatã reþeaua protestatarilor, funcþiile acesteia ºi extinderea
pe care o poate atinge prin intermediul Internetului. 

Majoritatea formelor de dezbatere observate pot fi descrise astfel: un
utilizator semnaleazã o problemã, cere cooperarea celorlalþi ºi încep dis-
cuþiile. Deseori, tema de dezbatere este anunþatã de cãtre susþinãtorii
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paginii ºi nu este comunicatã prin administratorul paginii. Analiza de
dispozitiv atestã faptul cã Piaþa Universitãþii este construitã ca platformã
de dialog pentru cei interesaþi de protestele din stradã din toatã þara ºi
din Diasporã. Nu reprezintã doar perspectiva bucureºtenilor. Are o di-
menisiune transnaþionalã pentru cã activitatea paginii conecteazã
cetãþeni ºi membrii ai ONG-urilor din numeroase state ale lumii prin
resursele comunicaþionale adiþionale folosite:

• pagini pe Wikipedia despre începerea protestelor împotriva pro-
iectului minier de la Roºia Montanã ºi miºcãri sociale din perioa-
da post-comunistã;

• bloguri ºi reþele sociale;
• articole în presã, ºtiri la jurnale televizate etc.

O diversitate de actori sociali au acces la conþinutul paginii, chiar ºi
cei care aduc argumente împotriva protestatarilor sau îl susþin vehement
pe preºedintele Traian Bãsescu, dar mesajele acestora nu ajung prea de-
parte (sunt observate foarte puþine preluãri ºi Like-uri). Fanii paginii 
Piaþa Universitãþii creeazã continuu conþinut ºi îºi aduc argumentele
ideilor lor astfel încât sã-ºi promoveze cauza. 

Subiectele acestor dezbateri sunt urmãtoarele: 
• implicarea televiziunilor ºi a mogulilor de presã în jocurile politice;
• lipsa legitimitãþii liderilor politici;
• sistemul politic din România ºi deficienþele acestuia;
• eroi emblematici ai protestelor;
• sistemul medical;
• declaraþiile politicienilor;
• propuneri despre modul în care ar trebui sã evolueze protestele;
• ACTA (acord internaþional de combatere a bunurilor contrafãcute

care legifera, printre altele, ºi depturile de autor online schimbând
practic drepturile internauþilor).

Prin intermediul dispozitivului Piaþa Universitãþii, nemulþumirile po-
pulaþiei din România sunt construite discursiv ca probleme sociale ex-
trem de importante care nu afecteazã doar o singurã naþiune. Mai mult
decât atât, importanþa este atât de mare încât, dacã nu se gãsesc soluþii,
numeroase niveluri ale vieþii sociale sunt în pericol. Este transmisã vizi-
unea potrivit cãreia protestatarii ar trebui sã schimbe totul dacã vor ca
acþiunile lor sã aibã cu adevãrat un efect. Astfel, se accentueazã gravi-
tatea problemei. Acesta este un mod de a-i mobiliza pe indivizi sã se im-
plice activ. Pentru a fi siguri de impactul acþiunilor lor, protestatarii vor
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sã câºtige atenþia altor utilizatori de Facebook ºi sã-i convingã sã ia parte
la acþiunile de stradã. 

Rezultatele investigaþiei susþin faptul cã pagina Piaþa Universitãþii ar
putea fi consideratã un spaþiu deliberativ, deoarece utilizatorii acþioneazã
în calitate de cetãþeni, cautã sã gãseascã soluþiile cele mai bune pentru
problemele publice ºi îºi doresc sã afle cum gândesc alþii ºi cum îºi mo-
tiveazã rãspunsurile (Grigoraºi, 2015). Bineînþeles, existã ºi perspective
care nu sunt luate prea mult în considerare ºi nu ajung sã primeascã
atenþia publicã sau sã influenþeze în vreun fel opinia majoritãþii. Un ast-
fel de exemplu este poziþia comunitãþii maghiare. Am putea afirma cã
grupul maghiarilor râmân discursiv la statutul de enclavã ºi nu este sufi-
cient de activ ca sã contribuie la formarea unei contra-sfere publice. 

În anumite puncte centrale ale discuþiilor online, în spaþiul comuni-
caþional analizat totul devine interconectat (nevoile celor nemulþumiþi,
ideile ºi aspiraþiile, identitãþile comunicaþionale construite, perspectivele
de viitor etc.), deoarece problemele protestatarilor sunt foarte complexe
ºi au multiple ramnificaþii ºi semnificaþii. Dacã ar fi sã gãseascã un inamic
responsabil pentru toate, atunci este indicatã clasa politicã ºi obiectivele
acesteia de a strânge averi ºi de a controla trusturile de presã. 

În continuare, ne vom referi la condiþii importante pentru formarea
unui spaþiu deliberativ, cum ar fi accesul la dezbatere ºi mecanismele de
legitimare a unor probleme publice. 

Accesul la dezbatere

În cazul paginii Piaþa Universitãþii, administratorii sunt cei care se aflã
într-o poziþie de putere, deoarece ei sunt responsabili de a stabili regulile
dezbaterii ºi de a media. Cu toate acestea, discuþiile sunt lãsate libere, re-
gulile decurg din construcþia paginii ºi nu sunt negociate (nu sunt obser-
vaþi utilizatori care sã conteste dispozitivul Piaþa Universitãþii, dar sunt
propuse ºi acceptate direcþii de acþiune ºi forme de organizare). Conver-
saþiile se construiesc în jurul subiectelor propuse, cu menþiunea cã de
multe ori utilizatorii propun temele de dialog sau definiþii privind pro-
blemele publice. Orice internaut care apasã Îmi place poate prelua infor-
maþii, îºi poate exprima opinia sau dezacordul puternic (Grigoraºi, 2015). 

Nu existã lideri, ci doar actori sociali ce au parte de mai multã vizi-
bilitate, cum ar fi Regele Mihai, Brianna Caradja sau Claudiu Crãciun.
Aceºtia se aflã într-o poziþie de putere faþã de simplii utilizatori fie prin
simpatia protestatarilor, fie prin diversele acþiuni de protest la care par-
ticipã. În cazul Regelui Mihai, observãm cã existã susþinãtori ai paginii
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antimonarhiºti ce nu cred cã monarhia ar putea aduce vreun beneficiu
României, însã îºi explicã ideile pãstrând o notã de respect ºi uºoarã
apreciere faþã de personalitatea Regelui Mihai I. 

În ceea ce priveºte tipul de discurs folosit, analiza nu a relevat exis-
tenþa unui discurs de tipul „noi versus ei”. S-a constatat cã instanþa co-
municaþionalã apeleazã la strategii de incluziune, pentru a-i integra în
discuþie pe toþi participanþii la dezbatere. Ca urmare, platforma este una
deschisã ºi prin urmare toþi utilizatorii discutã de pe o poziþie de egali-
tate, fãrã a fi constrânºi de un anumit statut de putere al celorlalþi. 

Deºi Piaþa Universitãþii este un spaþiu incluziv, se creeazã o diferenþiere
clarã între noi (protestatarii ºi cei nemulþumiþi de situaþia socio-politicã
a României) ºi ei (clasa politicã). 

Fluxul participanþilor la dezbateri ºi la acþiuni de protest se reconfi-
gureazã prin apariþia unor grupuri cu identitate puternicã. Un exemplu
în acest sens ar fi gruparea Anonymous ºi activiºtii ce militeazã anti-ACTA.
Aceºtia oferã expertizã protestatarilor, susþinere pe un termen îndelun-
gat ºi alianþe cu alte reþele de protestatari din lume. În plus, au partene-
riat media care le oferã vizibilitate la nivel internaþional. 

Existã, totodatã, actori sociali marginalizaþi, în sensul cã îºi încarcã
mesajele, dar nu sunt luaþi în seamã. În aceastã categorie îi putem in-
clude pe membrii minoritãþii maghiare sau cei care militeazã pentru au-
tonomia Þinutului Secuiesc. 

Prin intermediul dispozitivului Piaþa Universitãþii, se formeazã urmã-
toarele relaþii de putere: 

• simplii cetãþeni iau parte activ la gãsirea unor soluþii pentru proble-
mele comune, iar punctele lor de vedere au un rãsunet mai departe;

• prin interacþiunea cu activiºti din diverse þãri ajung într-o poziþie
de cunoaºtere;

• se creeazã o forþã de opoziþie la adresa politicienilor, iar aceºtia se
aflã în situaþia în care trebuie sã le rãspundã (nu îi pot ignora);

• câºtigã vizibilitate în media;
• probleme comune ajung pe agenda publicã;
• posibilitatea ca protestatarii sã fie ignoraþi de cãtre media sau sã

nu poatã contrabalansa imaginile negative este exclusã, deoarece
protestul a ajuns la un nivel în care beneficiazã de vizibilitate mare
în online ºi în mediul internaþional.

Pentru mulþi protestatari, Piaþa Universitãþii a fost doar începutul. În alte
momente importante, dupã încheierea protestelor de la Universitate, so-
cietatea civicã a reacþionat observând anumite evenimente ºi intervenind
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prin diverse acþiuni online ºi offline. Astfel de contexte sunt reprezentate prin
toamna lui 2013, protestele împotriva începerii exploatãrii de la Roºia Mon-
tanã, gazele de ºist sau dificultãþile diasporei de a vota la prezidenþiale în
2014. Dezbaterea prin intermediul Facebook este un fenomen în creºtere,
iar tipul platformei de comunicare este mult mai deschis decât în offline.

Chiar dacã putem afirma cã protestele de la Universitate au luat sfârºit,
miºcarea nu a dispãrut în totalitate, ci a suferit o metamorfozã. În prezent,
putem afirma cã reþeaua de activiºti de la Uniþi Salvãm Roºia Montanã ºi
România1 sunt continuatorii acesteia. Mai multe detalii despre cum aratã
una dintre paginile comunitãþii Uniþi Salvãm gãsiþi la pagina urmãtoare: 

Mecanismele de legitimare a unor probleme publice 

Online, este construitã discursiv importanþa protestelor, iar nevoia de
a lua parte la acþiuni este marcatã prin folosirea unor construcþii verbale
precum: (universitatea) nu poate rãmâne indiferentã; au obligaþia intelectualã ºi
moralã; trebuie sã acþionãm; (politica) trebuie, totuºi, reinventatã; Salvaþi statul
de drept!; mesaje specifice grupãrii Anonymous cum ar fi faptul cã (Guver-
nul) ar trebui sã se teamã de popor etc. Observãm obligaþii ºi interpelãri. 
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Interpelarea este definitã ca fiind un comportament de enunþare prin care
comunicatorul îºi creeazã o poziþie de superioritate, în timp ce îi solicitã
interlocutorului sã explice o situaþie sau chiar sã dea socotealã (Beciu,
2011). Astfel, în cazul de faþã este transmisã ideea cã universitatea, Guver-
nul ºi toþi cetãþenii României sunt responsabili. Este introdusã o relaþie
de putere ºi de asumare, activiºtii devenind cei care deþin cunoaºterea
necesarã ºi îºi asumã conþinutul mesajului. 

În construcþiile verbale menþionate în paragraful anterior, constatãm
interpelãri:

• pozitive (cetãþenii sunt somaþi sã se mobilizeze pentru a rezolva o
problemã publicã); 

• negative (Guvernul nu acþioneazã în interesul populaþiei ºi trebuie
tras la rãspundere).

Alte forme de angajament ºi tipurile de responsabilitãþi aduse în discuþie
de cãtre protestatari sunt transpuse în urmãtoarele exemple de mesaje:

În vreme ce în România miºcãrile paºnice de protest pentru consolidarea
democraþiei politice ºi sociale ºi a statului de drept continuã, universitatea
nu poate rãmâne indiferentã. Profesorii ºi studenþii au obligaþia intelectualã
ºi moralã sã intervinã. Pentru o societate ºi universitate democratice trebuie
sã acþionãm. 

Nu este adevãrat cã nu poþi face nimic pentru ca þara asta sã fie mai bunã.
Ieºiþi din casã, dacã vã pasã! 

Sã-i susþinem pe cei care protesteazã acum în Piaþa Universitãþii! Intrã la secþi-
unea Video Live pentru a vedea protestul în direct!

Românii cer respect! Respectul nu se cere. Respectul se câºtigã! 

Problemele publice semnalate sunt legate de statul de drept, insufi-
cienþe ale sistemului democratic din România, dar ºi din alte þãri civi-
lizate, sistemul medical precar, educaþia ºi pasivitatea românilor în faþa
dificultãþilor pe care le întâmpinã. Responsabilitatea este construitã
colectiv (nu revine doar politicienilor). Este transmis faptul cã fiecare
cetãþean ar trebui sã contribuie pentru a putea avea pe viitor un trai mai
bun. Dezbaterea a plecat de la o problemã localã – nerespectarea prin-
cipiilor statului de drept – ºi ulterior, a fost extrapolatã la viciile sistemu-
lui democratic din þãrile occidentale în general. Astfel, s-a pornit de la
o definiþie restrînsã iar în urma interacþiunilor online s-a impus urmã-
toarea interpretare a problemei: întregul sistem democratic din þãrile
civilizate are o serie de deficienþe care ar trebui discutate ºi soluþionate. 
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Aceste probleme sunt legitimate la nivel discursiv prin invocarea con-
secinþelor asupra vieþii tuturor ºi a multiplelor implicaþii sociale. În acest
mod, este construitã ºi gravitatea situaþiei ºi urgenþa de a acþiona. 

2.6. Reprezentãri despre protestatari

Aceastã dimensiune a analizei se referã la identitãþile create pentru
actorii sociali cei mai importanþi: protestatarii, politicienii ºi jurnaliºtii
din mass-media tradiþionale. Totodatã, observãm ºi efectele discursive
generate. În cele din urmã, întreaga paginã este examinatã ca dispozitiv. 

Identitãþile comunicaþionale create prin intermediul paginii Piaþa Uni-
versitãþii pentru protestatari sunt urmãtoarele: indivizi bine informaþi, edu-
caþi, proactivi ºi ce deþin cunoaºterea necesarã de a gãsi cele mai bune
soluþii la problemele lor comune, care în acest context devin subiecte de
interes public, deoarece utilizatorii acþioneazã în calitate de cetãþeni. În
legãturã cu actorii politici, se promoveazã mai degrabã o imagine nega-
tivã: politicienii folosesc mass-media pentru a manipula populaþia, sunt
preocupaþi sã strângã averi ºi ignorã problemele reale ale României. În
acelaºi timp, uitã care sunt adevãratele valori democratice ºi, în consecinþã,
nu mai sunt reprezentativi pentru cetãþeni. Media poate fi o resursã im-
portantã de informare pentru protestatari, din motiv ce pot fi observate
pe pagina de Facebook multiple trimiteri la articole ºi programe televizate,
însã în acelaºi timp este folositã ca un mijloc de manipulare. Publicul ar
trebui sã fie prudent, critic ºi sã încerce sã gãseascã surse de informare de
încredere sau sã caute o cale de a afla adevãrul. Prin urmare, dispozitivul
promoveazã o viziune criticã despre politicieni ºi sistemul mediatic 
actual, atât din România, cât ºi din þãrile mai civilizate. 

Jurnaliºtii au fost influenþaþi într-o anumitã mãsurã de cãtre conþinu-
tul încãrcat pe pagina de Facebook, din moment ce i-au urmãrit activita-
tea ºi au preluat o parte dintre informaþii. În ultimii ani, aceastã reþea
socialã a devenit din ce în ce mai utilizatã de cãtre profesioniºtii din me-
dia, iar subiecte care au apãrut prima datã pe Twitter ºi Facebook au fost
ulterior difuzate în jurnalele televizate sau la diferite emisiuni. Faptul cã
informaþiile încãrcate pe Piaþa Universitãþii erau ºi hilare ºi abordau aspecte
politice în acelaºi timp a facilitat preluarea lor în mass-media tradiþionale. 

Un subiect care a stimulat curiozitatea jurnaliºtilor a fost cine sunt cu ade-
vãrat protestatarii. Aceºtia erau numiþi ciumpalaci de cãtre clasa politicã, un
termen destul de neclar. Portretele protestatarilor încãrcate pe pagina de
Facebook ofereau informaþii suplimentare legate de identitãþile celor care
se alãturã acþiunilor de protest. Dacã ne referim la construcþiile identitare
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formate online, Piaþa Universitãþii a fost un dispozitiv folositor pentru protes-
tatari. Aceºtia au reuºit sã-ºi creeze naraþiuni semnificative despre ei înºiºi.
În acelaºi timp, jurnaliºtii au obþinut informaþii suplimentare legate de
proteste ºi protestatari. 

Pagina Piaþa Universitãþii este construitã sã funcþioneze ca o arenã civicã
a dialogului democratic unde utilizatorii devin cetãþeni ºi dezbat cele mai
importante probleme ale momentului. Administratorii paginii se asigurã cã
o largã diversitate de opinii ºi indivizi proveniþi din medii sociale variate au
acces egal ºi libertate de exprimare. Poate fi foarte uºor observat obiectivul
socio-politic urmãrit: sã gãseascã alternative la sistemul de guvernãmânt ac-
tual ºi soluþii mai bune ce urmeazã a fi implementate. Toþi cei care doresc
sã contribuie sunt conºtienþi de faptul cã schimbarea trebuie sã înceapã cu
ei înºiºi, fiind o pierdere de vreme sã-i aºtepte pe guvernanþi sã le rezolve
problemele. Drept consecinþe, pot fi observate pe paginã numeroase iniþia-
tive civice. Piaþa Universitãþii funcþioneazã ca spaþiu deliberativ ºi un mediu
pentru dezvoltarea unei culturi civice. Prin dispozitiv, sunt generate bune
practici de protest, sunt oferite informaþii (cunoaºtere), putere ºi multiple
conexiuni în formã de reþea pentru actorii sociali ce-ºi doresc o revoluþie pozi-
tivã, paºnicã. Spre deosebire de clasa politicã, protestatarii ajung sã deþinã
mai multã autoritate ºi legitimitate pentru acþiunile lor, în timp ce politicienii
îºi pierd din credibilitate (Grigoraºi, 2015). Puteþi observa mai jos o secvenþã
în care internauþii dialogheazã, se organizeazã ºi propun diverse acþiuni.



Pot fi observate pe cuprinsul paginii de Facebook ºi spaþii comuni-
caþionale mai puþin deliberative. Un exemplu ar fi conversaþiile în jurul
ACTA în care este folosit un limbaj licenþios la adresa utilizatorilor ce
susþin aceastã lege. Însã, mesajele celor din urmã nu sunt ºterse ºi nici
accesul nu le este interzis. Strategia urmãritã de administratorii paginii
este ca, prin dialogurile pe diverse teme, cetãþenii care sunt împotrivã
sã ajungã la alte concluzii. Prin urmare, interacþiunile cu utilizatorii pro-
ACTA sunt benefice pentru protestatari. Indirect, este transmisã convin-
gerea cã rezultatul dialogurilor este în beneficiul tuturor. 

Dacã ne referim la posibilitatea formãrii unei sfere publice virtuale, ar
trebui sã discutãm ºi despre funcþiile sistemului mediatic. În România, în-
crederea cetãþenilor în informaþiile apãrute în media este diminuatã prin
diverºi factori, printre care menþionãm intruziunea politicului ºi
tabloidizarea. În aceste condiþii, indivizii se informeazã mai mult prin In-
ternet ºi un rol accentual îl are reþeaua de cunoºtinþe a fiecãruia. Astfel, se
explicã faptul cã Facebook este utilizat de un numãr din ce în ce mai mare
de internauþi. Aceastã reþea socialã permite utilizatorilor sã participe activ
indiferent de mediul social de provenienþã ºi sã-ºi exprime liber opiniile.
Având în vedere rezultatele analizei paginii Piaþa Universitãþii, considerãm
cã a fost construitã sã funcþioneze ca o arenã de dezbatere democraticã.
Totodatã, remarcãm o anumitã poziþie criticã faþã de media ºi actorii politi-
ci ºi faptul cã utilizatorilor li se solicitã sã-ºi argumenteze punctele de vedere.
În prima etapã a evoluþiei paginii, mai exact ianuarie-februarie 2012, Piaþa
Universitãþii a promovat un discurs mai raþional, datoritã importanþei acor-
date argumentelor. Este posibil ca acest aspect sã fie o parte integralã a
strategiei de comunicare, cu alte cuvinte protestatarii sã evite sã fie per-
cepuþi ca iraþionali sau fãrã o perspectivã mai amplã asupra situaþiei. 

Investigând reþeaua de protestatari formatã online, poate fi observat fap-
tul cã, în construirea unor conexiuni între o varietate de publicuri, con-
flictul a avut un rol pozitiv ºi nu a contribuit la fragmentarea acestora.
Pagina se dezvoltã mai degrabã ca o comunitate virtualã. Nu constituie un
mediu de disputã ºi confruntare între diverse grupuri având valori diferite,
ci este o resursã importantã pentru a forma alianþe. Unitatea publicurilor
componente ºi amalgamul de identitãþi comunicaþionale sunt prezentate
precum atuuri. 

2.7. Concluzii

În urma analizei datelor, am observat cã pagina de Facebook Piaþa Uni-
versitãþii a generat formarea unei arene deliberative (sunt articulate ºi
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susþinute cu argumente sau date concrete o diversitate de puncte de vedere
ºi pot fi observate mecanisme de mediere ºi legitimare a unor probleme
publice). Medierea este realizatã de administratorii paginii, care preiau o
parte dintre iniþiativele utilizatorilor sau poziþiile acestora ºi le publicã din
nou solicitând opinia sau reacþia celorlalþi. Cu toate acestea, nu este obser-
vat un control accentuat asupra dezbaterilor. Conversaþiile decurg una din
alta, ca un fluviu. Administratorii au un rol redus care constã mai degrabã
în a stimula interacþiunea de pe paginã. Aºa cum am menþionat în subcapi-
tolele precedente, existã grupuri cãrora li se acordã o vizibilitate ceva mai
redusã, cum ar fi separatiºtii maghiari sau adepþii legionarilor. În schimb,
ideea de regalitate este recurentã, deºi este prezentatã uneori implicit ºi nu
explicit, iar cei care o resping pãstreazã o atitudine de respect faþã de mem-
brii familiei regale. Interesant este cã aceastã poziþie este în concordanþã
cu viziunea hacker-ilor de la Anonymous. Deºi promoveazã anarhismul, aceºtia
considerã cã regele ar fi mai interesat de popor decât parlamentarii.

Primul obiectiv de cercetare a constat în a investiga dacã se poate for-
ma o sferã publicã virtualã. Am pornit prin a nu ne referi la spaþiul pu-
blic dintr-o perspectivã strict habermasianã. Am observat în schimb sfera
deliberativã, prin aceasta înþelegând posibilitatea de a se forma puncte de
vedere diferite ºi mecanisme de legitimare a interesului public. Analiza a
evidenþiat faptul cã, la nivelul practicilor de dezbatere, nu au fost utiliza-
tori care sã se impunã ca lideri ºi prin urmare, nici tentative de delegiti-
mare a acestora. Piaþa Universitãþii a evoluat mai degrabã ca o structurã
amplã, fãrã ierarhii ºi ºefi. Prin dezbatere, utilizatorii ºi-au asumat rolul de
cetãþeni responsabili ºi bine informaþi, interesaþi sã gãseascã soluþii la pro-
blemele publice. Tipurile de resurse folosite pentru a construi aceastã iden-
titate comunicaþionalã au fost: conexiunile cu alte pagini, site-uri, blog-uri
ºi reþele sociale, portrete ale participanþilor la proteste, trimiteri la infor-
maþii publicate în presã, construirea unei poziþii de putere ºi de cunoaº-
tere prin intermediul dispozitivului etc.

Au existat teme recurente pentru protestatari, cum ar fi sistemul
corupt ºi care nu funcþioneazã în beneficiul cetãþenilor, revoluþia pozitivã
sau ACTA, iar formele de dezbatere predominante au fost conversaþiile
de tip fluviu, slab moderate. Efectul discursiv este cã acestea lasã impre-
sia cã pagina evolueazã organic (de la sine, fãrã stimulente ºi prea multe
intervenþii din afarã sau din partea administratorilor). 

Prin intermediul dispozitivului, utilizatorilor li se oferã aceeaºi poziþie
de putere, cu mici excepþii discutate în subcapitolele precedente. Ca tip
de cunoaºtere oferitã, putem discuta despre o îmbinare a rolului de ex-
pert cu informaþii factuale (dovezi, argumente, consecinþe ale problemelor
publice asupra vieþii tuturor cetãþenilor, observaþii personale etc.).
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Particularitãþile care apar online într-un astfel de cadru de dialog sunt
legate de faptul cã interacþiunile de pe paginã creeazã multiple conexi-
uni în reþea cu activiºti, jurnaliºti ºi actori cu factori de decizie la nivel 
internaþional. Piaþa Universitãþii devine o forþã de presiune asupra politi-
cienilor români. Conþinutul publicat reuºeºte sã influenþeze opinia 
publicã la nivel naþional ºi internaþional. Rezultatele acestei investigaþii
oferã noi date în favoarea posibilitãþii ca o sferã publicã sã funcþioneze
în mediul virtual, atât timp cât renunþãm la o perspectivã strict haber-
masianã, însã menþinem accesul liber ºi egal, formarea unor probleme
publice ºi a interesului comun în urma discuþiilor dintre utilizatori, cât
ºi mecanisme de mediere între puncte de vedere diferite. 

În cele din urmã ne vom referi la al doilea obiectiv de cercetare al
lucrãrii, ºi anume care este relaþia dintre mass-media tradiþionale ºi
reþelele sociale în contextul protestelor. Considerãm cã protestatarii
adoptã o viziune criticã ºi încearcã sã convingã populaþia sã apeleze la
resurse alternative de informare, dar în acelaºi timp sunt create cone-
xiuni cu jurnaliºtii. Acest fapt poate fi explicat prin lipsa altor structuri
mediatice naþionale, diferite de mass-media tradiþionale, care sã permitã
ca un subiect de pe agenda paginii Piaþa Universitãþii sã ajungã în atenþia
publicã ºi sã formeze cadrul pentru o dezbatere mai amplã. Astfel, protes-
tatarii fac referire la informaþiile publicate în presã, deoarece nu au al-
ternative prin intermediul cãrora mesajele lor sã ajungã la românii de
pretutindeni. În acelaºi timp, vor sã îi responsabilizeze pe jurnaliºti sã
se documenteze mai bine ºi sã nu promoveze interesele marilor corpo-
raþii în schimbul unei sume de bani. 

O formã emergentã de jurnalism civic online este Casa Jurnalistului1, un
grup de tineri profesioniºti din media care se declarã independeþi ºi pro-
pun reportaje, investigaþii ºi proiecte media de calitate. Constatãm pe 
site-ul lor practica de a finanþa munca depusã din banii utilizatorilor, ma-
terialele lor fiind rãspândite democratic pe reþelele sociale. Iniþiativa rãspunde
nevoii cetãþenilor de a avea acces la informaþii autentice ºi un jurnalism cre-
dibil, fãrã intruziunea politicului ºi a corporaþiilor. Jurnaliºtii independenþi
implicaþi în proiect promoveazã un contradiscurs la articolele din mass-me-
dia tradiþionale. O parte dintre reportajele ºi investigaþiile lor au fost pre-
luate ºi comentate pe pagina Piaþa Universitãþii. În acest context, am putea
discuta despre apariþia unei sfere publice alternative sau contrasfere. 

1. http://casajurnalistului.ro/despre/, accesat ultima datã la 12.05.2015, 12:16.



III. Identitãþi virtuale formate prin
pagina Roºia Montanã in UNESCO
World Heritage

În capitolul precedent, am observat construcþiile identitare aparþinând
utilizatorilor paginii Piaþa Universitãþii ºi tipul de spaþiu comunicaþional cre-
at prin intermediul interacþiunilor dintre participanþi. În urmãtoarele rân-
duri, vom examina dispozitivul Roºia Montanã in UNESCO World Heritage,
efectele de discurs generate la fiecare nivel al acestuia (dimensiunea isto-
ricã, marile subiecte abordate, structura paginii, scena vizualã, spaþiu so-
cial creat, interacþiunea ºi interactivitatea ºi practicile de dezbatere
predominante) ºi relaþiile de putere (ce statut îºi construiesc participanþii
ºi care este imaginea transmisã despre politicieni ºi mass-media). Nu în
ultimul rând, ne vom referi ºi la spaþiul deliberativ construit prin inter-
acþiunile utilizatorilor reþelei sociale Facebook. 

3.1. Evoluþia reþelei de activiºti

Activiºtii care militeazã împotriva începerii proiectului minier de la
Roºia Montanã nu au o singurã paginã de Facebook reprezentativã, ci au
creat de-a lungul timpului o structurã complexã din care fac parte, prin-
tre altele, ºi SOS Roºia Montanã, comunitatea Uniþi Salvãm ºi Uniþi Salvãm
Roºia Montanã. În perioada de timp analizatã, ianuarie 2012-octombrie
2013, pot fi observate multiple ramificaþii virtuale ce susþin aceeaºi cauzã.
Este posibil ca evenimentele din Piaþa Universitãþii ºi urmãrilele acesto-
ra sã le fi oferit contextul prielnic pentru a dobândi mai multã vizibili-
tate ºi mai mulþi susþinãtori. 
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Pagina a fost înfiinþatã în iulie 2010, primul mesaj încãrcat fiind 
despre vacanþã la Roºia Montanã cu trimitere cãtre douã blog-uri:

Vacanþã de varã la Roºia Montanã

Ai auzit de Roºia Montanã: vestigii romane, biserici seculare, monumente
naturale… ºi oameni. Oameni care, asemenea moþilor lui Avram Iancu, se
luptã pentru a-ºi pãstra pãmântul, identitatea ºi natura.
Nu sunt doar cuvinte. Este realitatea pe care roºienii o trãiesc în fiecare zi,
de 15 ani. Vino sã îi cunoºti pe cei care au pornit campania Salvaþi Roºia Mon-
tanã. Vino sã asculþi povestea lor, chiar de la ei.
Vino 10 zile la Rosia Montana, în perioada 7-16 august 2010. Super-mega-gi-
ga-ofertã 300 de lei!
Mai multe informaþii despre oferta ºi turism http://VizitatiRosiaMon-
tana.blogspot.com
Înscrierile se fac la adresa VizitatiRosiaMontana@yahoo.com.
Mai multe informaþii despre Roºia Montanã http://LuptaPentruRosiaMon-
tana.wordpress.com

Te aºteptãm,
Alexandru Binescu
Asociaþia Bucureºti

Încã de la început, scopul declarat a fost sã salveze patrimoniul cultu-
ral prin includerea în UNESCO. Ca efect discursiv, este transmis faptul cã,
deºi iniþial nu aveau foarte multe resurse de promovare, activiºtii au o di-
recþie clarã pe care o urmeazã mai departe. Identitatea creatã este cea a
unor activiºti ce organizeazã festivaluri pentru tineri ca sã îi formeze ca
ecologiºti ºi sã ducã mai departe mesajele lor. Nu dispun de prea multe
resurse, cea mai importantã fiind reprezentatã de actorii sociali implicaþi
în proiect. Dezvoltarea lor ulterioarã aduce în discuþie devotamentul lor,
capacitatea de a-ºi forma o reþea mai amplã ºi eficienþã în mobilizarea re-
surselor. În plus, conexiunile cu alþi activiºti ºi organizaþii din afarã le oferã
susþinere pe termen lung ºi cunoºtinþe de specialitate. În septembrie 2013,
devin o forþã socialã pe care politicienii nu o pot ignora.

Datele analizate relevã faptul cã se creeazã un contradiscurs la naraþi-
unile din media despre tineri ce nu mai sunt interesaþi de România, aleg
drumul strãinãtãþii ºi se înstrãineazã de tradiþiile ºi valorile româneºti.
În acest context, activiºtii care se implicã în acest proiect, îºi susþin þara
de oriunde ar fi ºi sunt mândri cã sunt români. Ca revers al europeni-
zãrii ºi al americanizãrii, propun pãstrarea ºi promovarea specificului lo-
cal. Vor sã formeze tineri ca ecologiºti prin implicarea lor în proiecte de
tipul FânFest (festival cultural ºi care promoveazã acþiuni civice ºi ecolo-
gice). Informaþii despre acest eveniment au fost publicate pe pagina
Roºia Montanã in UNESCO World Heritage, iar utilizatorii reþelei sociale
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Facebook sunt invitaþi sã se implice. Un exemplu de mesaj care îndeam-
nã tinerii sã nu rãmânã pasivi poate fi observat mai jos:

3.2. Imagini generate despre protestatari

În urma analizei datelor, am identificat urmãtoarele categorii de
conþinut:

1. Informaþii despre proteste, aºa cum nu se vãd la televizor
Este comunicat publicului faptul cã televiziunile prezintã trunchiat

realitatea ºi dezinformeazã, un exemplu în acest sens dat de protestatari
fiind ºi postul Antena 3 care publicã un sondaj potrivit cãruia majorita-
tea românilor ar fi de acord cu exploatãrile de la Roºia Montanã. Ca
replicã, activiºtii încarcã online propriile informaþii despre proteste. 

Identitatea comunicaþionalã a protestatarilor devine cea a unor
cetãþeni care nu se lasã uºor manipulaþi, dezvoltã o abordare criticã faþã
de mass-media ºi politicieni ºi ar dori ca utilizatorii reþelelor sociale sã
caute surse alternative de informare. Activiºtii se identificã prin publi-
curi reactive ale cãror perspective ºi acþiuni iau amploare, ca un bulgãre
de zãpadã.

Identitãþi virtuale formate prin pagina Roºia Montanã in UNESCO World Heritage
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2. Mesaje despre unitatea protestatarilor, în pofida faptului cã aparþin
unor medii socio-culturale extrem de varietate (implicit este transmisã
ideea cã unitatea constã în diversitate)

Continuitatea acþiunilor protestatarilor pe teritoriul României este
marcatã printr-un conþinut de tipul:

Noi am fost hipi… aºa cum puteam în comunism… ºi apoi la cenaclu…
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3. Mesaje despre nerespectarea statului de drept de cãtre preºedin-
tele Traian Bãsescu ºi parlamentari

4. Articole ºi informaþii preluate din presa internaþionalã

Reportaj CNN: Saving Roºia Montanã would be a glory not only for 
Romanians, but for the world, because it would set a precedent. (Traducerea
în românã: Salvarea Roºiei Montane nu va fi doar o victorie pentru români,
ci ºi pentru întreaga lume, deoarece ar constitui un precedent.)

Ca efect discursiv, este evidenþiat un statut de putere atins de cãtre
protestatari. În acelaºi timp, problema lor devine de importanþã inter-
naþionalã. Conservarea mediului înconjurãtor nu îi preocupã numai pe
români. Mai mult decât atât, graniþele dintre naþiuni se estompeazã, ceea
ce îi uneºte (nevoia de a pãstra un specific local, tradiþiile, promovarea
unui patrimoniu cultural ºi împotriva corporaþiilor ºi a intereselor de tot
felul, care mai mult sãrãcesc populaþia ºi polueazã mediul înconjurãtor)
fiind mai puternic decât diferenþele.

5. Vizualuri puternice, precum:
Acþiunile de protest devin evenimente media de mare amploare ºi o

oportunitate pentru fotografi sã realizeze fotografii impresionante ce ar
putea ajunge ulterior pe site-uri internaþionale ºi la importante jurnale
de ºtiri din strãinãtate, ceea ce s-a ºi întâmplat.

Deºi iniþial au avut imagini negative în media, protestatarii se folosesc
de reþelele sociale ºi alte resurse online pentru a-ºi construi în mod eficient
identitãþi mai complexe: nu sunt de acord cu proiectul companiei canadi-
ene, însã au soluþii ca sã relanseze economic zona. Urmãresc o revoluþie

Identitãþi virtuale formate prin pagina Roºia Montanã in UNESCO World Heritage

163



paºnicã ºi, deºi unii utilizatori incitã la violenþã ºi sunt mai combativi,
activiºtii merg pe acelaºi model inspirat din Mahatma Gandhi ca ºi alte
miºcãri sociale din ultimele decenii din Europa, Asia ºi Africa (Ghonim,
2012). 

6. Creativitate ºi umor
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7. Portrete ale protestatarilor

8. Repertoriul acþiunilor de protest:
• Proclamaþia de la Câmpeni;
• Marea adunare a moþilor;
• Promovarea cauzelor pentru care luptã (inclusiv acþiuni de tipul

lobby and advocacy;
• Conexiuni cãtre diverse comunitãþi, ONG-uri, organizaþii media,

muzee etc.
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• Evenimente:

Ca efect discursiv, este transmis faptul cã protestatarii îºi organizeazã
acþiunile ca într-un rãzboi de gherilã, cu multiple acþiuni ºi subunitãþi
în teritoriu ce mobiliteazã pentru aceeaºi cauzã (modelul Zapatista, vezi
secþiunea despre modele de miºcãri sociale ºi practicile lor comuni-
caþionale din cadrul teoretic al lucrãrii, capitolul al doilea). Este creatã
imaginea unei miºcãri sociale ample, ancoratã în trecut ºi cu multe di-
recþii de evoluþie în viitor.
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Imaginea pe care ºi-o formeazã protestatarii este aceea de cetãþeni
implicaþi, preocupaþi de valorile poporului român. Îºi iubesc þara ºi nu
vor permite marilor companii din afarã sã cumpere politicienii, sã dis-
trugã vestigii culturale ºi sã înstrãineze aurul. Se aflã într-o poziþie de pu-
tere ºi de cunoaºtere (au strategie bine pusã la punct, tactici, parteneriate
media solide, voluntari implicaþi ºi sunt uniþi).

3.3. Identitãþi fluide ºi lipsa cadrajului ideologic

Internauþii care urmãresc activitatea paginii pot fi încadraþi în ºase
mari categorii:

1. Tineri activiºti, creativi, paºnici, cu viziune ºi dorinþã de a pãstra
tradiþiile ºi valorile poporului român;

2. Moþii care nu acceptã distrugerea unui habitat natural ºi se orga-
nizeazã sã lupte împotriva companiei canadiene;

3. Hipsteri ºi cetãþeni de toate vârstele interesaþi de activitãþi culturale
(au în general un stil de viaþã alternativ, mai puþin axat pe valori
materiale; luptã pentru cauze globale cum ar fi pacea mondialã
sau salvarea pãdurilor tropicale);

4. Utilizatori de reþele sociale din toatã þara afectaþi de probleme de
mediu cum ar fi despãdurirea ºi gazele de ºist;

5. Cetãþeni români din strãinãtate care au plecat pentru cã nu aveau
de muncã, dar sunt în continuare ataºaþi de România ºi preocu-
paþi de ce se întâmplã în þarã;

6. Politicieni ce au hotãrât sã se alãture protestatarilor (de pildã Ilie
Lucian, preºedintele comisiei juridice, din PNL Timiº).

Spre deosebire de Piaþa Universitãþii, pe pagina Roºia Montanã tipologia
utilizatorilor este mai clar delimitatã, iar identitãþile comunicaþionale sunt
mai închegate. Acest fapt se datoreazã atingerii unui stadiu de maturitate
al miºcãrii. Potrivit datelor de pe paginã, protestatarii intrã în al ºaispreze-
celea an al rezistenþei împotriva proiectului companiei canadiene. 

În acest context, identitãþile comunicaþionale formate sunt cele ale
unor actori sociali implicaþi, care se mobilizeazã ºi se coordoneazã pen-
tru a-ºi atinge obiectivele. Transmit mesaje nu numai în calitate de
cetãþeni ai României, ci ºi ai planetei. Problemele lor sunt ºi ale altor
popoare. Identitatea comunicaþionalã pe care ºi-o construiesc le permite
sã formeze uºor conexiuni cu alþi activiºti ºi jurnaliºti din presa inter-
naþionalã. Aceºtia aderã la unele idei ale protestatarilor, se regãsesc în
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lupta lor ºi se transpun în situaþia lor. O posibilã explicaþie ar putea fi
identitãþile fluide ºi lipsa cadrajului ideologic (Vezi secþiunea legatã de
evoluþia teoriilor despre miºcãrile sociale din capitolul Miºcãrile sociale ºi
activismul civic online). 

3.4. Elementele vizuale ºi efectele generate

Scena vizualã a paginii Roºia Montanã in UNESCO World Heritage este
compusã din copertã ºi secþiuni, unele dintre acestea fãcând parte din
structura unei pagini standard de Facebook (de exemplu Cronologie sau 
Despre), în timp ce altele sunt special concepute de cãtre un informati-
cian sau web designer (de pildã secþiunea Roºia Montanã în UNESCO). In-
tervenþia unui specialist în informaticã personalizeazã cauza ºi o fac mai
inteligibilã pentru internauþi. 

Coperta ºi fotografia de profil capteazã atenþia utilizatorului de 
Facebook de prima datã când acceseazã pagina. Totodatã sunt exprimate
ºi obiectivele pe care ºi le propun protestatarii, printre care menþionãm
includerea Roºiei Montane în patrimoniul UNESCO ºi promovarea aces-
tui þinut ca destinaþie turisticã. Turismul se enumerã printre soluþiile pro-
puse de activiºti pentru a crea locuri de muncã ºi a asigura dezvoltarea
durabilã a zonei, precum ºi conservarea habitatului natural.

Imaginea care întâmpinã utiliatorul deþine un anumit impact vizual
ºi genereazã efecte de discurs despre identitãþile comunicaþionale ale
participanþilor. Aceºtia pot fi activiºti, moþi, protestatari, politicieni sau
reprezentanþi ai companiei canadiene.

3.4.1. Coperta: diversitate, solidaritate, rezistenþã 

Transmite un mesaj cãtre parlamanetari ºi poartã emblema protes-
tatarilor, muntele care se transformã într-un lac plin de cianurã. Culo-
rile predominante sunt roºu – de la cianuri, însã induce ºi gravitatea
situaþiei – ºi verde. Este schimbatã ocazional ºi uneori apar peisaje mon-
tane mirifice de la Roºia Montanã. 

Ca efect discursiv, este indusã ideea cã protestatarii sunt mereu ac-
tivi, hotãrâþi sã îºi atingã obiectivele, iar politicienii vor fi nevoiþi sã ia în
considerare ºi poziþia activiºtilor.

Poate fi observat faptul cã, în dreptul fotografiei de profil, apare scris
Pagina comunitãþii pentru Roºia Montanã, Alba, iar dedesubt este citatul
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Un om valoreazã mai mult decât aurul pe care îl poartã. La fel ºi o þarã. Este
transmisã încã de la început ideea cã activitatea paginii se desfãºoarã în
numele unei comunitãþi. Axa luptei este construitã între comunitatea
formatã în jurul cauzei ºi corporaþia. Ca efect discursiv, este deconstru-
it faptul cã bogãþia cea mai mare a unei þãri se reduce la metale preþioase
(în cazul de faþã aurul). Astfel, cei care cautã soluþii pentru Roºia Mon-
tanã ar trebui sã ia în considerare toate resursele naturale, culturale ºi
umane ale zonei. Activiºtii încearcã sã gãseascã, împreunã cu utilizatorii
Facebook, rãspunsuri alternative (diferite faþã de cele propuse de com-
pania canadianã Gabriel Resources) la problemele reale ale localnicilor. 

Într-o altã fotografie de copertã (de pe 12 februarie 2015), protes-
tatarii se solidarizeazã cu militanþii pentru cauze similare din alte þãri,
exprimând astfel solidaritatea celor reprimaþi, care luptã împotriva mari-
lor corporaþii. În acest context, pagina este doar un mic dispozitiv bine
pus la punct dintr-o reþea mai amplã. Este construit statutul de putere
al activiºtilor, unitatea lor în diversitate, dar ºi o poziþie de cunoaºtere
(explicã faptele petrecute pe 3 februarie în Peru, contextul, personajele
principale ºi cele negative). Totodatã, este indusã ideea de forþã de rezis-
tenþã ce opereazã pe termen lung. Eventualele victorii ale corporaþiilor
nu vor oferi decât un context în care reþeaua se va organiza ºi va
reacþiona la nivel internaþional. În schimb, compania canadianã Gabriel
Resources nu reprezintã decât poziþia ºi interesele unui grup de investi-
tori, a cãror principalã resursã este cea financiarã. Aceºtia vor putea, even-
tual, invinge un grup anume, însã nu vor înfrânge întreaga reþea. Ea va
continua sã funcþioneze. Aceasta este poziþia de putere construitã. 
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3.4.2. Construcþia vizualã a paginii 

Roºia Montanã in UNESCO World Heritage este construitã sã funcþionze
ca o platformã de informare ºi mobilizare, cu multiple conexiuni cãtre
grupuri internaþionale de activiºti. Conþinutul încãrcat creeazã impor-
tanþa momentului ºi accentueazã gravitatea problemelor, de unde ºi
nevoia de a acþiona. 

Este creat conþinut pentru toate categoriile paginii: Cronologie, Despre,
Fotografii, Clipuri video, Aprecieri, Evenimente, Roºia Montanã în UNESCO ºi
Notiþe. Pot fi observate trimiteri cãtre site ºi Twitter. Totodatã, sunt evi-
denþiate conexiuni cãtre pagini similare. Roºia Montanã in UNESCO World
Heritage funcþioneazã ca o structurã complexã pentru cei care militeazã
împotriva proiectului minier. Este gânditã strategic astfel încât informaþi-
ile sã fie redistribuite de utilizatori pe profilurile acestora ºi sã ajungã,
în acest mod, în reþeaua socialã online a fiecãrui individ. Pe aceastã cale,
vor fi citite de o largã diversitate de publicuri ºi va creºte gradul de conºti-
entizare în rândul populaþiei a problemelor menþionate de cãtre activiºti.

3.5. Interacþiune ºi acþiuni de mobilizare

Pe pagina analizatã, nu existã propriu-zis o dezbatere de tip clasic.
Utilizatorii împãrtãºesc aceeaºi cauzã ºi au valori comune. Dialogurile
dintre ei se desfãºoarã în felul urmãtor: subiectul este anunþat de cãtre
administratorii paginii, ei având un control ridicat asupra activitãþii Roºia
Montanã in World UNESCO Heritage, încep discuþiile ºi sunt aduse la
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cunoºtinþa publicului alte rapoarte, studii de caz, situaþii similare din
diferite þãri, dovezi ºtiinþifice etc. (o cunoaºtere de tip expert). Utiliza-
torii propun revendicãri suplimentare, organizarea unor proteste ulte-
rioare, se aliazã ºi se mobilizeazã. Îºi afirmã susþinerea apãsând Îmi place. 

Forme de dezbatere pot fi observate în situaþiile în care apar utilizatori
cu puncte de vedere contra. Aceºtia îºi susþin opiniile prin exemple. Ceilalþi
utilizatori intervin invocând imposibilitatea ca în cazul Roºia Montanã cor-
poraþia sã acþioneze pentru a maximiza beneficiile poporului român. Pot
fi observaþi internauþi care denunþã conturi false de Facebook de unde sunt
încãrcate informaþii în favoarea proiectului ºi aduc argumente. 

Existã utilizatori care adreseazã întrebãri celorlalþi, însã nu întotdeau-
na primesc ºi rãspunsuri. Nu se creeazã un context propice dezbaterii în
jurul propunerilor lor. Accentul este pus pe acþiune ºi nu pe deliberare,
la nivel discursiv fiind evidenþiatã gravitatea problemei Roºia Montanã. În
acest context, utilizatorii afirmã cã tãcerea ucide ºi îndemnã populaþia sã
nu rãmânã indiferentã. Un exemplu de mesaj poate fi observat mai jos:

Copiaþi ºi daþi mai departe informaþia ca sã afle întreg poporul român!
Tãcerea ucide, dacã nu acum, în curând. Nu fii indiferent. (mesaj încãrcat
online de cãtre utilizatoarea Gabriela Romaria)

Prelucrarea datelor nu confirmã existenþa unor poziþii solide pentru
proiectul companiei Gabriel Resources. Totuºi, susþinãtorii proiectului minier
îºi încarcã mesajele pe paginã, dar acestea nu au un rãsunet mai departe.
Rãmân la stadiul de enclave. Aceºti utilizatori nu sunt restricþionaþi, comen-
tariile lor nefiind ºterse de cãtre moderatori. În schimb, pot fi observate
poziþii ferme împotriva acestor indivizi. De pildã, utilizatoarea de Facebook
Loredana Niculae solicitã organizatorilor sã deþinã un control constant
asupra mesajelor transmise. 
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3.5.1. Acces, control ºi relaþii de putere 

Administratorii paginii supravegheazã interacþiunile ºi hotãrãsc
subiectele cele mai importante. Tot lor, le revine sarcina de a modera ºi
de a stabili dacã existã utilizatori ale cãror comentarii ar trebui ºterse.
Administratorii se aflã într-o poziþie de putere ºi de cunoaºtere, însã îm-
pãrtãºesc informaþiile lor cu susþinãtorii protestelor. Este o structurã ierar-
hicã în care liderii sunt greu de observat, deoarece acþiunile sunt
descentralizate. În schimb, sunt observate imagini unde apare Eugen
David ce vorbeºte în numele moþilor. Transmisiunile video aparþin postu-
lui Naºu TV (televiziune independentã). Eugen David este considerat doar
reprezentativ pentru moþi. El nu intervine pe paginã ºi, prin urmare, nu
este recunoscut în calitate de lider al protestatarilor. Ulterior, participã
prin Skype la conferinþe internaþionale despre miºcãri sociale, unde discutã
despre cazul Roºia Montanã.

Existã actori sociali marginalizaþi, cum ar fi cei care susþin cã ex-
ploatãrile miniere ar crea locuri de muncã ºi patrimoniul cultural este
protejat. Nu beneficiazã de prea multã vizibilitate, iar uneori sunt chiar
jigniþi. Sunt aduse în discuþie conturile false de Facebook de unde sunt
încãrcate mesaje ce promoveazã poziþia companiei canadiene.

Fluxul interacþiunilor se reconfigureazã în momentul în care sunt in-
vocate acþiuni menite sã intimideze protestatarii sau sã îi supravegheze
mai atent, cum ar fi faptul cã aceºtia sunt urmãriþi din aer cu ajutorul
unor drone1. În urma unor astfel de relatãri, utilizatorii paginii se soli-
darizeazã ºi se implicã mai mult în dialogurile online. Redistribuie 
totodatã informaþiile încãrcate pe Roºia Montanã in World UNESCO 
Heritage. Este consolidatã forþa de rezistenþã creatã online. 

Având în vedere analiza datelor încãrcate pe pagina de Facebook in-
vestigatã, considerãm cã se formeazã urmãtoarele relaþii de putere:

• o reþea internaþionalã complexã de activiºti ºi cetãþeni interesaþi
sã îºi pãstreze cultura localã specificã;

• o diversitate de resurse ce pot fi utilizate pentru mobilizare, coor-
donare ºi informare (cunoaºterea de tip expert este predominantã);

• o contrapondere la discursul din mass-media tradiþionale;
• o forþã de rezistenþã.

1. http://www.aviatiamagazin.com/headline/protestatarii-din-bucuresti-
supravegheati-cu-drone-foto/, ultima datã accesat la 27.05.2015, 16:02.



3.5.2. Construirea responsabilitãþii colective 

Prin intermediul paginii de Facebook, sunt semnalate urmãtoarele
tipuri de probleme: rapoarte false prezentate presei ºi opiniei publice
(manipulare), politicieni uºor de cumpãrat (corupþie), faptul cã proiec-
tul în sine nu promoveazã interesele poporului român, indiferenþa ºi
cazuri de trãdare (cum ar fi un academician român ce îºi exprimã îngrijo-
rarea cã patrimoniul cultural poate fi salvat doar de cãtre compania Gabriel
Resources). La acestea se adaugã altele conexe, precum Pungeºti sau
efectele exploatãrii prin cianurarea solului pe termen lung, în diverse þãri. 

În ceea ce priveºte problema corupþiei ºi a manipulãrii, constatãm cã
activiºtii le-au prezentat de la început ca fiind conectate. Pe de o parte,
politicienii sunt dezinteresaþi, uºor de cumpãrat, iar corporaþia se folo-
seºte de aceºtia ºi de sistemul mediatic pentru a-ºi promova propriile in-
terese. Astfel, manipularea este o strategie folositã deopotrivã de politicieni
ºi de reprezentanþii corporaþiei. Primii se folosesc de manipulare pentru
a obþine beneficii materiale, iar cei din urmã pentru a-ºi maximiza profi-
tul. Spre exemplu, în imaginea de mai jos este pusã la îndoialã obiecti-
vitatea comisiei care investigheazã situaþia de la Roºia Montanã,
politicienii enumeraþi (Toni Greblã, Gabriela Firea ºi Ioan Dârzu) sunt
consideraþi de activiºti favorabili proiectului. Aceeaºi atitudine este expri-
matã ºi în cazul ministrului culturii, Daniel Barbu, care se foloseºte de
puterea deþinutã pentru a „intra în posesia banilor RMGC”. Acest tip de
discurs a fost pãstrat pe toatã perioada de timp analizatã.
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Formele de angajament ºi tipurile de responsabilitãþi se adreseazã tu-
turor cetãþenilor. Responsabilitatea este construitã colectiv. Fiecare ar tre-
bui sã ia parte la schimbare prin implicarea în acþiuni menite sã opreascã
definitiv exploatarea ºi sã gãseascã soluþii privind dezvoltarea durabilã a
zonei (sustenabilitate). Astfel de mesaje sunt:

Uniþi salvãm Roºia Montanã ºi o Þarã!!! (utilizatorul Paul Clipota)

Promoveazã petiþia interna?ionalã adresatã pre?edintelui Comisiei Europene
Jose Manuel Barroso pentru interzicerea cianurii în minerit! (mesaj încãr-
cat de cãtre administratorul paginii)

Deschideþi ochii oameni buni, de când e beneficã cianura ºi cine îºi bea ceaiul
cu acid clorhidric – doar una dintre componentele aflate în cocktailul pen-
tru fracking. (utilizatoarea Emanuela Barani)

Declaraþia de la Câmpeni 19.10.2013 sã fie semnatã online ºi prin punctele
stradale de toatã populaþia României! Noi ºi copiii copiilor noºtri suntem
moºtenitorii de drept ai pãmântului, a întregii bogãþii naturale lãsate de
strãbunii noºtri daci! (utilizatoarea Ann Anasha)

În aceste exemple, se pot observa enunþuri imperative, îndemnuri ºi
declaraþii. Declaraþia este un comportament de enunþare ce semnaleazã
asumarea unei hotãrâri importante cãreia îi este oferitã vizibilitate pu-
blicã. Este marcatã semnificaþia ºi urgenþa unei situaþii, iar comunicatorii
îºi construiesc o poziþie de cunoaºtere ºi de autoritate (Beciu, 2011). În
comparaþie cu pagina de Facebook Piaþa Universitãþii, Roºia Montanã in
World UNESCO Heritage este un dispozitiv care conþine mai puþine inter-
pelãri. Comportamentele de enunþare predominante sunt constatãrile ºi
declaraþiile. Primele introduc în scenã o relaþie de egalitate între activiºti ºi
cetãþeni ºi prezintã faptele ca fiind obiective, iar celelalte permit con-
strucþia unui anumit statut de putere (Beciu, 2011). Astfel, protestatarii
îºi atribuie pe plan social rolul de a rezolva o problemã publicã, nu rãmân
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impasivi ºi trec la acþiune. În acelaºi timp, transmit cã se aflã într-o po-
ziþie de cunoaºtere. Au evaluat situaþia ºi ºtiu ce mãsuri sunt necesare. 

Cele douã dispozitive analizate se aseamãnã din punct de vedere al
formelor de angajament prin:

• interpelãri pozitive;
• responsabilitate construitã colectiv;
• invocarea consecinþelor problemelor publice asupra vieþii tuturor,

la mai multe niveluri.

Diferenþe notabile sunt:
• pe pagina Piaþa Universitãþii sunt observate numeroase obligaþii ºi

interpelãri, în timp ce pe cealaltã predominã enunþuri imperative,
declaraþii ºi constatãri;

• în primul caz platforma comunicaþionalã promoveazã o diversitate
de puncte de vedere ºi viziuni, iar în cel de-al doilea activiºtii pun
accentul pe unitate ºi solidaritate (viziunile utilizatorilor se asea-
mãnã foarte mult).

Putem observa cã la nivel discursiv este transmis faptul cã deciziile
pe care le iau cetãþenii – ar putea fi ºi de a rãmâne impasibili – ar tre-
bui gândite pe termen lung ºi raportate la ceea ce ar fi bine pentru ur-
maºii românilor. În acelaºi timp, este transmisã ideea de unitate ºi de
solidaritate. În alte mesaje, este menþionat cã bogãþiile solului nu ar fi
cele mai de preþ resurse ºi cã am fost învãþaþi cã banii conteazã cel mai
mult. Utilizatorii propun sã deconstruim aceastã idee ºi sã cãutãm ade-
vãratele valori. Sunt invitaþi toþi românii sã se alãture acestui demers care
ar trebui sã dureze ca sã aibã cu adevãrat efect.

Problemele publice sunt legitimate prin impactul lor la mai multe
niveluri ale vieþii sociale pe termen lung (social, de mediu, de sãnãtate,
cultural, politic). De multe ori sunt aduse în discuþie fapte din trecut,
cum ar fi cã românii ºi-au apãrat teritoriul de strãini sau indiferenþa ºi
sentimentul de neputinþã care a avut multiple consecinþe. 

Observãm pe cuprinsul paginii Roºia Montanã in World UNESCO Heri-
tage mai degrabã spaþii nondeliberative, deoarece nu existã un mediu
comunicaþional propice pentru a se forma o diversitate de puncte de
vedere. Internauþii se sprijinã ºi se susþin unii pe alþi ca într-o comuni-
tate. Identitãþile comunicaþionale generate pentru utilizatorii paginii
aparþin unei categorii de indivizi care considerã cã unitatea într-o astfel
de situaþie este extrem de importantã. Opiniile contra nu fac decât sã
creeze mai multe reacþii ale publicurilor ºi nu este observatã nici o pozi-
þie solidã ºi puternic argumentatã în favoarea începerii exploatãrii. 
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Spre deosebire de mesajele încãrcate de cãtre administratorii paginii
Piaþa Universitãþii, pe Roºia Montanã in World UNESCO Heritage nu este so-
licitatã pãrerea argumentatã a utilizatorilor reþelei sociale Facebook. În
general, sunt aduse la cunoºtinþa publicului evenimente, informaþii de-
spre proteste ºi ceea ce se întâmplã în alte state (accentul este pus pe
nevoia de solidaritate la nivel internaþional). Este o agendã destul de
bine planificatã, iar utilizatorilor li se cere cooperarea. Pot delibera ºi
organiza alte acþiuni pornind de la conþinutul încãrcat online. Urgenþa
momentului creeazã necesitatea de a acþiona imediat. În acest context,
dezbaterii nu i se acordã un rol central.

3.6. Identitãþi discursive ºi strategii de legitimare

În acest subcapitol, ne referim la identitãþile generate pentru actorii
sociali construiþi la nivel discursiv ca fiind cei mai importanþi: indivizii
ce se împotrivesc proiectului, jurnaliºtii, politicienii ºi corporaþia. 
Totodatã, observãm ºi efectele discursive formate. La final, vom exami-
na întreaga paginã ca dispozitiv. 

Protestatarii sunt construiþi ca indivizi responsabili ºi bine informaþii,
în special prin resurse alternative cum ar fi Naºu TV, ziarul Apusenii liberi1,
prin conexiunile cu activiºti din alte þãri, dar ºi articole din mass-media
tradiþionale care conþin argumente împotriva proiectului minier. Apusenii
liberi poate fi citit online, prima paginã a ediþiei din octombrie 2013 fiind
redatã mai jos:

1. http://apusenii-liberi.ro/, accesat ultima datã la 27.05.2015, 14:16.



Protestatarii îºi doresc promovarea valorilor naþionale, protejarea
habitatului natural ºi propun soluþii pentru dezvoltarea economicã a
Roºiei Montane. Susþin cã resursele pãmântului nu ar trebui sã aparþinã
nici unei corporaþii ºi nici mãcar populaþiei României de acum. Dato-
ria tuturor este cã aibã grijã de naturã pentru generaþiile viitoare. 

Jurnaliºtii ar putea sã promoveze interesele companiei, însã ar trebui
responsabilizaþi. În conþinutul paginii sunt menþionate deseori televi-
ziuni care se susþin din bani proveniþi de la politicieni sau partide. Aces-
te instituþii media sunt date ca exemple negative, iar utilizatorii sunt
îndemnaþi sã le boicoteze (sã nu mai urmãreascã produsele lor mediati-
ce). În acelaºi timp, sunt menþionaþi ºi jurnaliºti care prin articolele lor
împãrtãºesc poziþii în favoarea acþiunii activiºtilor ºi în defavoarea com-
paniei canadiene, de pildã sunt preluate de pe site-ul CNN. Astfel, re-
prezentanþii mass-media internaþionale ar putea deveni aliaþi din motiv
ce protestatarii se pot folosi de materialele scrise ºi audio-vizuale ale aces-
tora pentru a încerca sã influenþeze opinia publicã internaþionalã.

Alþi actori antrenaþi în discuþiile dintre utilizatorii paginii de Face-
book Roºia Montanã in World UNESCO Heritage sunt politicienii ºi cei ce
reprezintã compania canadianã. În timp ce primii sunt construiþi ca fi-
ind coruptibili, nelegitimi pentru cã acþioneazã în numele cetãþenilor ºi
nu cunosc suficient de bine problemele reale ale românilor, ceilalþi sunt
manipulatori, au suficientã putere ºi resurse ºi nu vor acþiona decât în
interes propriu (nu îºi propun sã conserve vestigiile istorice ºi nu sunt
suficient de interesaþi de conservarea mediului înconjurãtor). Cu toate
acestea, la nivelul interacþiunilor de pe reþeaua socialã online Facebook,
responsabilitatea este construitã colectiv ºi revine tuturor. Cetãþenii ar
trebui sã reacþioneze acum, sã fie solidari, sã conºtientizeze problema
realã ºi sã nu aºtepte ca liderii politici sã le ofere toate soluþiile. Una din-
tre cauzele menþionate de cãtre activiºti pentru situaþia de la Roºia Mon-
tanã, dar ºi în ceea ce priveºte poluarea mediului înconjurãtor în
general, este ignoranþa românilor. Astfel, protestatarii îºi propun sã con-
struiascã o societate civicã activã, care reacþioneazã ori de câte ori este
nevoie ºi cautã în permanenþã cele mai eficiente soluþii.

În ceea ce priveºte sfera deliberativã construitã prin intermediul
paginii Roºia Montanã in World UNESCO Heritage, constatãm cã utilizatorii
nu au discutat despre regulile unei dezbateri online, ci au preluat mode-
lul de interacþiune standard al reþelei sociale Facebook. Pagina a avut
mai degrabã scopul de a promova viziunea activiºtilor ºi de a-i convinge
ºi pe alþi utilizatori sã se implice activ. 

Existã participanþi care încearcã sã se impunã ºi susþin poziþia companiei
canadiene, însã nu reuºesc. Intervin ceilalþi ºi readuc discuþia pe agenda
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activiºtilor. Sunt acuzaþi cã sunt angajaþi de corporaþie sã facã asta. La ni-
velul corpusului observat, s-a constatat cã existã o agendã bine delimitatã
a protestatarilor ºi un plan de acþiune. Legitimarea problemelor publice
se realizeazã prin discuþii privind impactul major la nivel social. Totodatã,
sunt aduse în discuþie efectele de lungã duratã asupra mediului înconjurã-
tor. În acest mod, este construit interesul public. Dacã un utilizator
menþioneazã o situaþie care se încadreazã în aceste criterii (afecteazã un
habitat natural pe o duratã mai lungã de timp ºi, implicit, o comunitate
umanã), atunci problema în sine are mari ºanse sã obþinã vizibilitate online
ºi sã ajungã pe agenda activiºtilor civici. 

3.7. Concluzii 

Prin comparaþie cu Piaþa Universitãþii, pagina Roºia Montanã in World
UNESCO Heritage se distinge prin faptul cã: (a) nu sunt observate dez-
bateri; (b) instanþa comunicaþionalã menþine un control ridicat asupra
interacþiunilor; (c) nu se constatã formarea unei largi diversitãþi de
puncte de vedere; (d) accentul este pus pe acþiune ºi nu pe deliberare;
(e) nu este solicitatã pãrerea argumentatã a utilizatorilor; (f) pot fi ob-
servate mai degrabã spaþii non-deliberative. Prin urmare, se creeazã douã
arene comunicaþionale diferite. În cazul Pieþei Universitãþii dispozitivul
este unul deschis, permisiv. Utilizatorii comunicã de pe poziþii egale ºi
pot influenþa agenda de dezbateri. Mai mult, aceasta este construitã în
mod activ. În cazul Roºia Montanã, observãm un dispozitiv format în timp.
Având în vedere cã subiectul Roºia Montanã este discutat de mai mulþi
ani în spaþiul mediatic tradiþional, dispozitivul Facebook creat reprezin-
tã o sintezã a evoluþiei acestei probleme. Agenda de dezbateri este deja
trasatã, iar utilizatorii sunt antrenaþi în acþiuni stabilite înainte. 

Referitor la problema identitarã, pe pagina Piaþa Universitãþii naraþiu-
nile create rãspund la întrebarea „cine sunt protestatarii?”, aceºtia fiind
definiþi prin termenul de „ciumpalac”. În cazul Roºia Montanã,
chestiunea identitarã este de fapt „cine sunt românii, cine suntem noi
toþi?”. Identitatea nu mai este construitã pasiv, ci activ, prin implicarea
directã a cetãþenilor în problemele trasate de instanþa comunicaþionalã.
Mai exact, se transmite faptul cã moþii, activiºtii ºi cetãþenii României în
general au ajuns sã facã parte în prezent dintr-o societate civicã înzestratã
cu iniþiativã. Cu alte cuvinte, soluþia problemelor nu mai este aºteptatã
din exterior, cetãþenii sunt cei care iau atitudine. Prin urmare, ei sunt
plasaþi pe o poziþie de putere ºi de cunoaºtere, deoarece au resursele
necesare pentru a acþiona ºi ºtiu ce trebuie fãcut.
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În ceea ce priveºte condiþiile de producere ale dispozitivelor analizate,
în cazul paginii Piaþa Universitãþii se constatã cã aceasta a fost creatã ca ur-
mare a acumulãrii mai multor probleme publice care au erupt în contex-
tul demiterii lui Raed Arafat. Cauzele reale ale creãrii acestui dispozitiv
au fost evidente ulterior, pe mãsurã ce utilizatorii s-au implicat în inte-
racþiunile online ºi protestele din stradã au luat amploare. Astfel, s-a ple-
cat de la o problemã punctualã, de la care discursul utilizatorilor a evoluat
spre subiecte mult mai complexe, ce necesitã dezbatere publicã. Aceste
subiecte reprezintã de fapt substratul real al nemulþumirilor acumulate
în timp. În cazul Roºia Montanã, dispozitivul reprezintã un instrument în
plus de comunicare al activiºtilor. Problema are deja o tradiþie în spaþiul
mediatic tradiþional. 

Pe baza dispozitivelor analizate se pot distinge o serie de tendinþe dis-
cursive legate de activismul civic online. Mediul online este folosit ca un
spaþiu de organizare ºi mobilizare. Totodatã, este un mediu de comuni-
care complementar celor tradiþonale (dezbatere mediaticã ºi întâlniri di-
recte). Se pot construi agende de dezbatere – cetãþenii vin cu probleme
ºi argumente, studii de caz, propuneri. Cele douã dispozitive analizate
relevã patternuri diferite de comunicare: în cazul Pieþei Universitãþii dez-
baterea este fragmentatã, iar în cazul Roºia Montanã activiºtii sunt bine
organizaþi, iar comunicarea este centralizatã. Mediul online poate con-
stitui un spaþiu eficient de promovare a unei cauze atunci când comu-
nicarea este centralizatã ºi dirijatã de o instanþã comunicaþionalã care
impune agenda comunicaþionalã ºi de activitãþi (cum se întâmplã în
cazul Roºia Montanã). Cu toate acestea, în cazul unor activitãþi spontane
de protest (Piaþa Universitãþii), discursul este fragmentat în probleme mi-
ci, iar capacitatea de influenþã la nivelul autoritãþilor este de asemenea
mai micã. Nu în ultimul rînd, activiºtii din România au o reþea de instru-
mente de comunicare ºi o strategie bine conturatã ºi alianþe la nivel in-
ternaþional. Ei se aflã într-o poziþie de cunoaºtere, prin urmare deþin
resursele necesare pentru a acþiona ºi au know how. 

Revenind la prima întrebare de cercetare a prezentului studiu („Paginile
analizate contribuie la formarea unui spaþiu deliberativ ºi implicã o varie-
tate de actori sociali?”), rezultatele confirmã parþial existenþa unui spaþiu
deliberativ pe pagina Piaþa Universitãþii ºi atestã un cadru non-deliberativ
pe pagina Roºia Montanã. Cu alte cuvinte, pe pagina Piaþa Universitãþii sunt
exprimate puncte de vedere diferite, existã mecanisme de mediere între
acestea ºi se formeazã probleme publice. Mai mult, existã categorii diferite
de actori care contribuie la dialog: ºomeri, casnice, tineri (în special stu-
denþi), intelectuali, membrii ai ONG-urilor, suporterii unor echipe de fot-
bal, protestatari din toatã þarã, din diaspora sau strãini. Cu toate acestea,
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spaþiul deliberativ creat este diferit de cel habermasian. Medierea nu se
face dupã reguli bine delimitate. Uneori, un simplu utilizator poate
acþiona din poziþia mediatorului, iar rezultatul deliberãrii este o sintezã a
punctelor de vedere exprimate, dar care nu urmeazã o direcþie clarã. Mai
mult, se poate observa emergenþa unor spaþii deliberative paralele. Diferite
categorii de utilizatori ai paginii discutã în paralel aceeaºi problemã din
perspective diferite, fãrã a exista un consens la nivel general – de exem-
plu, monarhiºtii au o viziune distinctã faþã de cea a anarhiºtilor în ceea ce
priveºte cea mai bunã formã de guvernãmânt.

În cazul paginii Roºia Montanã in UNESCO World Heritage, caracterul de-
liberativ este redus deoarece punctele de vedere nu sunt la fel de variate.
Participanþii la dialog au viziuni similare ºi colaboreazã pentru atingerea
aceloraºi obiective de acþiune. În acest caz, nu sunt create probleme pu-
blice în afara agendei activiºtilor. Rolul paginii este unul de organizare ºi
mobiliare a utilizatorilor ºi nu este orientat spre deliberare. Ia naºtere ast-
fel un spaþiu omogen în care categorii sociale diferite, mai bine definite
decât în cazul Pieþei Universitãþii (tineri activiºti, moþi, hipsteri, utilizatori de
reþele sociale din toatã þara afectaþi de probleme de mediu, diaspora, politi-
cieni ce au hotãrât sã se alãture protestatarilor), militeazã de pe aceeaºi
poziþie împotriva proiectului.

A doua întrebare de cercetare se referea la modalitatea de construcþie
a problemelor publice. Rezultatele studiului indicã faptul cã în cazul
paginii Piaþa Universitãþii tonul este unul revendicativ, protestatar. Pro-
blemele sunt construite preponderent prin comportamente de enunþare
precum obligaþia ºi interpelarea. Se cultivã astfel un tip de discurs „noi
versus ei”, o delimitare clarã între protestatari ºi clasa politicã. Totodatã,
în construcþia discursivã a problemelor publice se pleacã de la eveni-
mente/contexte concrete (demiterea lui Raed Arafat, nerespectarea
principiilor statului de drept), care creeazã o bazã pentru extinderea dis-
cuþiei. Contextul este astfel generalizat, iar de la problemele existente
la nivelul democraþiei din România se ajunge la dezbaterea lipsurilor sis-
temului democratic occidental în general. 

Pe de altã parte, în cazul paginii Roºia Montanã, problemele publice
sunt construite preponderent cu ajutorul unor comportamente de enun-
þare precum declaraþia, enunþul imperativ, constatarea. Astfel, se constru-
ieºte obiectivitatea ºi urgenþa situaþiei discutate, iar comunicatorii îºi
formeazã o poziþie de cunoaºtere ºi de autoritate. Rolul pe care ºi-l
atribuie protestatarii este acela de cetãþeni activi ºi responsabili, care îºi
asumã soluþionarea problemelor. Ei acþioneazã astfel dintr-o poziþie de
putere. De aceastã datã, cetãþenii nu mai joacã rolul protestatarului, al
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revendicatorului, ci propun soluþii de acþiune concretã. Discursul este 
unul omogen pe toatã perioada analizatã, iar problemele sunt deja formate
ºi setate de instanþa comunicaþionalã. Rolul acestei pagini de Facebook este
de a spori vizibilitatea cauzei discutate ºi de a organiza utilizatorii pentru
acþiuni concrete. Nu în ultimul rând, pagina reuneºte diferite tipuri de
actori subsumaþi aceleiaºi categorii – oameni interesaþi de problemele de
mediu. Fiecare pune în comun puncte de vedere din spaþiul social de
provenienþã ºi contribuie astfel la mobilizarea celorlalþi participanþi la dis-
cuþie. Accetul în acest caz este pus pe solidaritate ºi unitate.





IV. Concluzii finale ale cercetãrii

În aceastã lucrare, am analizat sfera publicã, fenomenul activismului
civic online ºi contribuþia reþelelor sociale la construcþia unui cadru de-
liberativ. Principalul obiectiv al cercetãrii a constat în a investiga dacã se
poate forma un spaþiu public1 în mediul virtual ºi condiþiile sale de pro-
ducere. Am încercat sã situez aceastã problemã într-o discuþie mai am-
plã despre procesul de deliberare online ºi identitãþile discursive
construite de cãtre participanþii la dezbateri. Am pornit de la premisa
cã modurile de interacþiune sunt influenþate de cãtre construcþiile iden-
titare virtuale (identitãþi discursive, status ºi relaþii de putere). Astfel,
mi-am propus sã urmãresc un spaþiu comunicaþional online ºi care este
specificul acestuia, din punctul de vedere al formelor de dezbatere. Mai
exact, am urmãrit în ce mãsurã în mediul virtual existã condiþiile nece-
sare pentru a se forma puncte de vedere diferite, aflate într-un proces
de negociere, ºi cum sunt construite problemele publice. Am investigat
ºi cum este invocat interesul public pentru a legitima diverse perspec-
tive asupra realitãþii. Principala întrebare este în ce mãsurã sunt îndepli-
nite condiþiile de formare a unui spaþiu deliberativ. 

În cadrul analitic al lucrãrii abordez concepte precum sfera publicã,
publicuri subalterne (contrapublicuri), publicuri marginalizate, activism
media, miºcãri sociale, activism civic online, reþele sociale, spaþiu delibe-
rativ ºi status online. Aprofundez modul prin care pot fi delimitate
conceptual formele de protest investigate (Piaþa Universitãþii ºi Roºia Mon-
tanã) ºi dacã paginile de Facebook analizate sunt relevante pentru noile
miºcãri sociale ºi practicile comunicaþionale ale acestora. 
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1. Spaþiul public ºi sfera publicã sunt folosite în aceastã lucrare precum douã con-
cepte echivalente, deºi în unele cercetãri ºtiinþifice se considerã cã spaþiul public in-
clude ºi domeniul public.



În legãturã cu prima problemã, am ajuns la concluzia cã Roºia Mon-
tanã poate fi consideratã o miºcare socialã pentru cã este o formã de con-
testaþie construitã colectiv prin care activiºtii urmãresc sã influenþeze
deciziile ºi acþiunile guvernanþilor în moduri de interacþiune susþinutã
ºi pe o duratã mai mare de timp (Tilly, Tarrow, 2011). În plus, are la bazã
o reþea dinamicã formatã dintr-o varietate de indivizi, grupuri ºi organi-
zaþii (Diani, 1992). În comparaþie cu Roºia Montanã, fenomenul social
Piaþa Universitãþii (ianuarie-februarie 2012) poate fi definit cel mai bine
prin conceptul de protest. Acesta prezintã trãsãturi comune cu cu 15 M
sau Indignados, însã are o duratã scurtã. 

În ceea ce priveºte cea de-a doua problemã, considerãm cã paginile de
Facebook analizate sunt reprezentative pentru a investiga noile miºcãri so-
ciale ºi practicile lor comunicaþionale. Motivelele constau în particularitãþile
lor care ne permit observarea unor pattern-uri de comunicare. Printre aces-
te particularitãþi enumerãm: multiplele conexiuni construite cu alte
grupuri de activiºti ºi protestatari din lume (trimitere cãtre dimensiunea
transnaþionalã a protestelor), identitãþile fluide ºi lipsa profesionalizãrii for-
male a membrilor (o distanþare faþã de ideea de calificare formalã ºi sis-
tem educaþional convenþional) precum ºi un discurs anticorporativ. 

Un alt aspect analitic al lucrãrii se referã la raportul dintre spaþiul pu-
blic ºi cel privat ºi mãsura în care reþeaua socialã online Facebook, în cali-
tate de dispozitiv socio-tehnic, instituie o sferã deliberativã. Demersul analitic
a evidenþiat faptul cã reþelele sociale accentueazã relativizarea distincþiei pu-
blic-privat. Mai mult de atât, putem discuta despre un spaþiu deliberativ con-
struit prin intermediul interacþiunilor online, deoarece în urma utilizãrii
platformei de comunicare Facebook sunt evidenþiate perspective variate 
despre problemele cetãþenilor ºi este invocat interesul public de cãtre parti-
cipanþii la dezbateri. Un exemplu în acest sens sunt referirile la efectele de
lungã duratã asupra mediului înconjurãtor care ar avea un impact major
asupra calitãþii vieþii tuturor românilor (cazul Roºia Montanã). 

Pentru a investiga tipul de spaþiu comunicaþional creat ºi practicile dis-
cursive ale utilizatorilor în mediul virtual, am folosit ca metode de cer-
cetare analiza de dispozitiv ºi analiza de discurs. Prima metodã îmi
permite sã observ felul în care resursele comunicaþionale materiale,
tehnologice, logistice ºi simbolice sunt utilizate strategic astfel încât sã
creeze un spaþiu de interacþiune între participanþi. Mai exact, în studiul
empiric al lucrãrii analizez: cine sunt participanþii ºi cum se negociazã
regulile dezbaterii, care sunt relaþiile de putere formate ºi cum se recon-
figureazã acestea, cum îºi construiesc propria imagine virtualã, în ce mod
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îºi negociazã identitãþile comunicaþionale, mecanismele de legitimare a
unor probleme publice (forme de angajament ºi tipuri de responsabilitãþi
contruite în cadrul interacþiunilor dintre participanþi) ºi ce practici de
dezbatere sunt folosite ºi care sunt cele predominante. Analiza de discurs
este utilizatã pentru a completa demersul de cercatare. Prin intermedi-
ul ei, pot fi observate interacþiunile dintre participanþi ºi statusul pe care
ºi-l formeazã la nivel discursiv (sunt examinate cu precãdere construcþi-
ile verbale, pronumele personale, modurile de enunþare ºi efectele dis-
cursive astfel instituite).

Problematica acestei cercetãri se situeazã în literatura de specialitate
pe o linie transdisciplinarã, la graniþa dintre ºtiinþele comunicãrii, sociolo-
gie ºi politologie. Rezultatele studiilor empirice aduc dovezi în favoarea
faptului cã Internetul contribuie la consolidarea societãþii civice. Pot fi ob-
servate mai multe iniþiative civice, dar ºi o mai mare implicare a indivizilor
în comunitate. Cetãþenii devin mai activi pe plan civic ºi social. Cu toate
acestea, utilizarea noilor media nu antreneazã neapãrat un proces de de-
mocratizare la nivelul fenomenelor politice. În plus, concepte precum spa-
þiul public sau sfera deliberativã nu pot fi operaþionalizate online conform
diverselor abordãri mai mult sau mai puþin normative din literatura con-
sacratã spaþiului public. Trebuie menþionate în acest sens fragmentarea
mediului online ºi faptul cã nu poate fi disociat de interesele comerciale ale
marilor companii care urmãresc sã-ºi maximizeze profitul (Papacharissi,
2010). Din aceste motive, studiile din domeniul ºtiinþelor comunicãrii
operaþionalizeazã conceptul de spaþiul public alternativ (Squires, 2002;
2007). Acesta se formeazã ca reacþie la discursurile dominante care intro-
duc o anumitã viziune asupra lumii ºi înglobeazã forme de excluziune so-
cialã (publicul feminin, populaþia de culoare, minoritãþile). Folosirea
Internetului faciliteazã construcþia unui spaþiu comunicaþional alternativ
cu identitãþi discursive specifice ºi un discurs critic, antisistem, din motiv
ce permite o varietate de agende ºi forme de dezbatere. Se formeazã o di-
versitate de arene discursive unde este invocat un alt interes public. 

Prin studiul de faþã, propunem un demers complementar cercetãrilor
ºtiinþifice din domeniu, deoarece analizãm cadrul deliberativ care se
formeazã online, prin utilizarea reþelei sociale Facebook. Pentru a observa
în ce mãsurã putem discuta despre deliberare, sunt investigate identitãþile
virtuale ale protestatarilor-utilizatori ºi modul de formare al problemelor
publice, dar ºi problema accesului (cât de inclusiv este acest mediu, dacã
existã grupuri discriminate ºi cum este construit interesul public).
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În prima parte am propus un cadru analitic referitor la problematica
activismului politic online în relaþie cu formarea unor practici delibera-
tive. În cea de-a doua parte, am discutat despre metodologia lucrãrii
(metode de cercetare folosite, am explicat conceptul de dispozitiv, am dis-
cutat despre tipuri de cercetãri ce utilizeazã analiza de dispozitiv, con-
strucþia ariei empirice ºi instrumentul de analizã) ºi am dezvoltat studiul
de caz. 

Pagina de Facebook: status, identitãþi ºi relaþii de putere

Analiza celor douã dispozitive relevã faptul cã prin intermediul
conþinutului vizual (fotografii reprezentative, portrete), discursuri iden-
titare ºi moduri de interacþiune ºi dezbatere sunt construite imagini 
despre protestatari, clasa politicã, profesioniºti din media ºi reprezen-
tanþii corporaþiei. Mai mult de atât, în cazul Roºia Montanã a fost obser-
vat ºi un discurs legat de identitatea naþionalã a românilor, din þarã ºi
din diaspora. Pagina de Facebook este un spaþiu incluziv, nu creeazã deli-
mitãri stricte între diverse grupuri sociale. Astfel, sunt construite mai de-
grabã identitãþi fluide, cum ar fi jurnaliºti ce înþeleg cauza activiºtilor,
problemele lor ºi aderã la unele din ideile promovate de protestatari. 

Datele relevã ºi existenþa unui discurs noi versus ei, unde adversarii ar
fi actorii politici interesaþi doar de propria avuþie, însã accentul este pus
pe responsabilitatea colectivã a tuturor românilor de a gãsi soluþii la
problemele actuale ºi de a le implementa. 

Dispozitivul Facebook genereazã status ºi relaþii de putere. Prin in-
termediul paginilor Piaþa Universitãþii ºi Roºia Montanã in UNESCO World
Heritage, cetãþenii României sunt construiþi în mod activ, au capacitatea
de schimba o situaþie problematicã, au acces la resurse ºi ºtiu cum tre-
buie sã acþioneze. Mai mult, prin alianþe cu numeroase grupuri de acti-
viºti din lume ºi jurnaliºti independenþi (fenomen numit media activism),
pot influenþa la nivel internaþional deciziile politicienilor români. Putem
afirma cã opinia publicã este activatã la un stadiu transnaþional. Existã
numeroase cercetãri legate de sfera publicã transnaþionalã, funcþionalã
prin intermediul Internetului. Graniþele dintre problemele noastre (ale
românilor) ºi problemele lor (ale cetãþenilor altor þãri) sunt din ce în ce
mai fluide ºi se construieºte sentimentul de apartenenþã la o comunitate
mai largã. În concluzie, prin utilizarea reþelei sociale Facebook, activiºtii
civici din România se aflã într-o poziþie de putere ºi de cunoaºtere ºi
transmit acest mesaj mai departe.
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Cum este integrat mediul online în strategia activiºtilor

Analiza empiricã evidenþiazã o serie de practici de comunicare dez-
voltate de cãtre activiºtii civici pentru a rezolva o problemã punctualã
(cazul Roºia Montanã) sau care are trimiteri la nemulþumirile generale
ale populaþiei (cazul Piaþa Universitãþii). Astfel, prin utilizarea reþelei so-
ciale Facebook, sunt create agende de dezbatere (implicã construcþia 
unor probleme, argumente, exemple clare, propuneri, trimiteri la situ-
aþia din alte þãri etc.), moduri de interacþiune, identitãþi incluzive ºi in-
terpelãri pozitive (cetãþenilor li se solicitã implicare, o contribuþie la
dezvoltarea sustenabilã a societãþii ºi un comportament responsabil faþã
de mediu ºi de semenii lor). Este accentuat rolul unei revoluþii pozitive,
fãrã violenþã, dupã modelul Gandi (este preluat un model de succes care
ºi-a dovedit eficienþa). Un exemplu de mesaj care susþine aceastã tacticã
este urmãtorul: Clujenii au înþeles mesajul nostru! Iatã o jurnalistã din Cluj
care a ales sã protesteze altfel decât cu violenþa! Numele ei este Oana Moisil ºi
meritã sã o facem vãzutã de o þarã întreagã!. Se constatã faptul cã practicile
comunicaþionale observate confirmã tendinþe generale valabile la miº-
cãrile sociale precum 15 M sau Primãvara arabã.

Revenind la situaþia din România, rezultatele analizei de dispozitiv 
atestã faptul cã mediul online poate constitui un spaþiu eficient de pro-
movare a unei cauze când existã o strategie bine conturatã ºi alianþe
funcþionale la nivel internaþional. De fapt, datoritã dimensiunii trans-
naþionale protestatarii ajung sã aibã acces la o serie de resurse (tactici
noi de mobilizare, de influenþare a opiniei publice ºi a deciziilor viitoare
ale politicienilor, apartenenþa la o reþea mai vastã de activiºti civici in-
teresaþi sã se ocupe de o serie de probleme conexe, campanii de conºti-
entizare ºi de dizlocare sau reconfigurare a unor reprezentaþii colective)
pe care le pot folosi ca sã-ºi atingã obiectivele într-un timp mai scurt ºi
având costuri reduse. 

Pentru a înþelege mai bine cum funcþioneazã acest spaþiu comuni-
caþional, putem apela la conceptul de reþea. Reþeaua formatã de activiºti,
protestatari, moþi, hipsteri, o diasporã foarte activã, jurnaliºti ºi chiar ac-
tori politici (de pildã membrii Partidului Verde) genereazã relaþii de pu-
tere cu multiple implicaþii în societate, la nivel naþional ºi transnaþional.
Astfel, individul are capacitatea de a aduce o problemã pe agenda de
discuþii ºi de a se implica activ în gãsirea unor soluþii care sã rezolve atât
situaþia lui particularã, cât ºi a celorlalþi. Într-o reþea, totul este inter-
conectat. Individul se aflã într-o relaþie de interdependeþã cu toþi ceilalþi
membrii ai societãþii, iar problema lor îl afecteazã ºi pe el. 
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Asistãm la o etapã în care societatea civilã din România cunoaºte trans-
formãri importante în ceea ce priveºte practicile de acþiune pubicã (ia-
nuarie 2012 pânã în prezent). Constatãm o serie de actori sociali implicaþi
care observã anumite evoluþii ºi reacþioneazã prompt, cum ar fi comuni-
tatea Uniþi Salvãm (Roºia Montanã este o constantã în activismul lor). Un
alt moment important îl reprezintã alegerile prezidenþiale din 2014. Ac-
tiviºtii civici s-au mobilizat online faþã de o problemã semnalatã de diaspo-
ra, românii din strãinãtate fiind de fapt unul dintre publicurile cele mai
active din componenþa reþelei formate în jurul cazului Roºia Montanã. 

Dezbaterea pe Facebook: un fenomen actual, promovat
de cãtre activiºtii civici

În ultimii ani, activismul civic online ºi miºcãrile sociale cresc în am-
ploare. Activiºtii se poziþioneazã ca fiind implicaþi, educaþi, cu viziune ºi
discurs critic. Au resurse de a semnala o problemã publicã, transmit in-
formaþii publicurilor virtuale ºi reuºesc sã aducã un anumit subiect pe
agenda media, dar ºi pe cea a politicienilor. Activiºtii reacþioneazã când
observã anumite evoluþii ale unor situaþii care afecteazã dezvoltarea
sustenabilã a unei comunitãþi/populaþii (cazul Roºia Montanã, gazele de
ºist, problema despãduririi ºi ale efectelor ei pe termen lung). 

La rândul lor, jurnaliºtii din România preiau informaþiile transmise
prin noile media ºi contribuie mai departe la diseminarea lor. Uneori,
sunt de acord cu unele dintre argumentele invocate. Reþelele sociale 
alimenteazã mass-media, oferindu-le conþinut pe diverse teme. În anu-
mite condiþii (de pildã Roºia Montanã), este creat cadrul pentru o dez-
batere la nivel naþional. Tipul platformei de comunicare este mult mai
deschis, toþi utilizatorii având acces ºi putând sã se exprime. Un subiect
aparent minor poate escalada, crea dezbateri aprinse, tabere diferite ºi
poate fi preluat în mass-media. 

Atât timp cât existã un procent considerabil de cetãþeni care nu au
acces la Internet, o problemã nu poate deveni prioritarã la nivel naþio-
nal dacã nu apare ºi în mass-media tradiþionale. În cele douã cazuri ana-
lizate, Roºia Montanã ºi Piaþa Universitãþii, accentul a fost pus mai
degrabã pe media alternative care au reuºit sã aducã anumite subiecte
în atenþia unor publicuri transnaþionale. Prin urmare, accesul la mass-
media tradiþionale nu a fost prioritar. Activiºtii au reuºit sã influenþeze
agenda media prin reþeaua creatã în jurul cauzei promovate.



Caracterul nondeliberativ al paginilor de Facebook

Reþeaua socialã online Facebook nu contribuie la formarea unui
spaþiu deliberativ, deoarece discursul este fragmentat într-o multitudine
de probleme mici interconectate (constatãm un grad de complexitate
ridicat al dispozitivelor analizate, acestea nefuncþionând dupã reguli
foarte bine delimitate), accentul este pus pe mobilizare ºi informare ºi
nu pe deliberare, opiniile nu sunt în toate cazurile argumentate – deºi
dacã ne raportãm la Piaþa Universitãþii constatãm existenþa argumentelor
ºi formarea unei diversitãþi de puncte de vedere – iar medierea nu se
desfãºoarã dupã reguli habermasiene. Mai exact, nu existã un rol clar
stabilit de mediator. Discutãm despre o platformã comunicaþionalã
foarte deschisã, iar condiþiile de producere a unui spaþiu deliberativ nu
se aplicã în acest mediu. Accesul este deschis tuturor, însã constatãm
grupuri discriminate, cum ar fi membrii comunitãþii maghiare (motivul
principal este cã deviazã discuþiile spre cauza lor, independenþa Þinutu-
lui secuiesc ). Aceºtia nu primesc aceeaºi vizibilitate, iar punctele lor de
vedere nu sunt luate în considerare. 

Observãm forme de dezbatere-comentariu, promovarea unui dialog
civic, sunt aduse în discuþie dovezi sau probe (documente oficiale,
rapoarte, studii de caz), iar utilizatorii participã la construcþii discursive
complexe despre problemele publice ºi îi invitã ºi pe ceilalþi sã se im-
plice. Acestea figureazã printre argumentele în favoarea faptului cã un
cadru deliberativ poate funcþiona prin intermediul Facebook (Pfister &
Godana, 2012; Robertson, Vatrapu & Medina, 2010; Waisanen, 2010). 

În acest context, revenim la întrebarea în ce mãsurã putem discuta 
despre formarea unui spaþiu public alternativ prin utilizarea reþelei sociale
Facebook. Ne vom referi la acest concept din perspectiva studiilor despre
media alternative (instrumente de comunicare folosite pentru a produce
un contradiscurs, o poziþie faþã de reprezentãrile despre lume produse de
grupurile dominante), dar ºi a investigaþiilor sociologice ºi cercetãrilor
antropologice legate de sfera publicã transnaþionalã (Bernal, 2004; 2005;
Yang, 2003; 2013). Astfel, în cele douã cazuri analizate activismul civic 
online contribuie la formarea unui spaþiu public alternativ deoarece: a) este
creat un discurs contestatar, antihegemonic; b) se observã o poziþie criticã
bine conturatã; c) sunt folosite media alternative pentru a influenþa opi-
nia publicã; d) sunt configurate publicuri subalterne (de exemplu moþii,
hipsterii ºi în unele cazuri diaspora); e) au capacitatea de a influenþa opi-
nia publicã la nivel internaþional (cazul Roºia Montanã ºi problema nere-
gulilor de la secþiile de vot din strãinãtate în contextul alegerilor
prezidenþiale); f) ºi-au introdus problema pe agenda publicã. 
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Reþeaua socialã online Facebook este formatã dintr-o multitudine de
micro-spaþii comunicaþionale. Ar putea fi observate pânã la urmã o di-
versitate de practici discursive ºi de forme de dezbatere. Argumentul
fragmentãrii publicurilor ar putea fi combãtut când existã o problemã
urgentã care afecteazã viaþa tuturor ºi ceea ce îi uneºte pe cetãþeni este
mai important decât diferenþele. Existã cercetãri empirice ale cãror
rezultate au confirmat acest lucru (Bernal, 2004; 2005). 

Contribuþii teoretice ºi empirice ale cercetãrii

Spre deosebire de cercetãrile anterioare care s-au axat mai mult pe
identitãþile virtuale formate prin utilizarea noilor media sau au discutat
despre dimensiunea transnaþionalã a spaþiului public, cercetarea de faþã
a problematizat condiþiile de formare a unui spaþiu deliberativ. Formele
de interacþiune ºi de dezbatere au avut un rol central în aceastã discuþie.
Rezultatele au dovedit faptul cã Facebook nu funcþioneazã ca un spaþiu
deliberativ, ci precum un mijloc de informare, de mobilizare, dar ºi de atitu-
dine criticã ºi acþiuni construite colectiv faþã de evoluþiile unor situaþii. 

Cadrul analitic al lucrãrii permite examinarea unor tendinþe în ac-
tivismul civic online ºi în noile miºcãri sociale. Studiul de caz s-a axat pe
realizarea unei analize comparative între cele douã forme de protest in-
vestigate. Pattern-urile de comunicare ºi, în special, de dezbatere au fost
comparate cu tendinþele observate în miºcãri sociale din ultimii ani
(Primãvara arabã, Indignados ºi unele particularitãþi ale modelului 
Occupy care a fost preluat mai departe de cãtre alte reþele de activiºti).
A fost observat modul în care reþeaua ia amploare ºi opereazã la mai
multe niveluri (naþional, transnaþional, ca forþã de opoziþie, de influenþã,
sistem mediatic de tip alternativ).

Una dintre concluziile celor mai importante este cã fenomenul so-
cial Piaþa Universitãþii (ianuarie-februarie 2012) nu s-a încheiat la un mo-
ment anume, ci a suferit transformãri ulterioare cu multiple implicaþii
(problema gazelor de ºist, a defriºãrilor, semnalarea neregulilor la vot
în contextul alegerilor prezidenþiale din 2014, comunitatea Uniþi
Salvãm). S-au format sau s-au consolidat alte grupuri, miºcãri, reþele de
activiºti care au evoluat ulterior ºi au organizat alte forme de protest. So-
cietatea civilã a ajuns într-un stadiu de maturitate, iar dezbaterea publicã
este un fenomen care ia amploare. 

Actorii civici implicaþi îºi construiesc identitatea unor cetãþeni activi
ºi bine informaþi, interesaþi de probleme ale lumii. Se formeazã imagini
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puternice cu multiple implicaþii la nivel local, internaþional ºi transnaþio-
nal. Activistul se reprezintã pe sine precum un cetãþean al lumii, intere-
sat sã gestioneze probleme mai ample, ale umanitãþii. Nu este singur ºi
nici nu trãieºte izolat, ci într-o interdependenþã cu alþi reprezentanþi ai
societãþii. De aceea, pentru ca o schimbare sã fie cu adevãrat eficientã,
trebuie sã îi responsanilizeze pe ceilalþi, dar într-un mod pozitiv. 

Atât rezultatele, cât ºi instrumentele metodologice ale cercetãrii vor
putea fi utilizate în cadrul unor studii viitoare despre activismul civic 
online ºi sfera publicã transnaþionalã. 

Limitele cercetãrii

Printre limitele acestui studiu, precizãm:
1) Dimensiunile reduse ale corpusului nu permit generalizarea rezul-

tatelor la întregul fenomen al miºcãrilor sociale ºi al activismului civic
online din România. Cercetãrile ºtiinþifice viitoare ar trebui sã ia în con-
siderare o arie de investigare mai amplã, care sã includã ºi comunitãþile
virtuale Uniþi Salvãm. 

2) Datele au fost examinate pe o perioada de timp redusã, douã 
luni, mai exact ianuarie-februarie 2012 pentru pagina de Facebook 
Piaþa Universitãþii ºi septembrie-octombrie 2013 pentru Roºia Montanã in
World UNESCO Heritage. Pentru acurateþea rezultatelor, în interpretarea
lor a fost luat în considerare un interval temporal mai mare: primele ºaºe 
luni în cazul Piaþa Universitãþii (ianuarie-iunie 2012) ºi urmãtoarele pa-
tru luni (noiembrie 2013-februarie 2014) pentru fenomenul social Roºia
Montanã. O perioadã mai lungã de timp ar oferi indicii suplimentare 
despre activismul civic online ºi sfera publicã alternativã. 

3) Rezultatele obþinute prin utilizarea analizei de dispozitiv nu pot fi
generalizate, cercetãtorul putând formula doar ipoteze despre posibilele
efecte discursive legate de modul în care activiºtii aduc în atenþia utiliza-
torilor o anumitã viziune a evenimentelor produse, un tip de abordare
a problemelor ºi un mod de dezbatere ºi de construcþie a identitãþilor
sociale (Beciu, 2011). Astfel, discutãm despre ipoteze de lucru pentru
cercetãri ºtiinþifice viitoare. Ar trebui folosite metode complementare
pentru o acurateþe mai mare a rezultatelor.

4) Demersul de investigare este unul de tip calitativ (analizã de dispo-
zitiv ºi analizã de discurs). Ar trebui implementate ºi metode cantitative. 
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Direcþii viitoare de cercetare

Rezultatele cercetãrii ridicã o serie de întrebãri referitoare la publi-
curile virtuale ºi practicile de dezbatere ale acestora. S-a constatat fap-
tul cã nu se formeazã un spaþiu deliberativ prin reþeaua socialã online
Facebook, însã:

1) Una dintre direcþiile importante de cercetare care ar trebui sã ob-
serve alte spaþii comunicaþionale ºi sã investigheze mai atent procesul
de mediere, se negociazã problemele ºi semnificaþia anumitor eveni-
mente. Rezultatele obþinute vor fi comparate cu ceea ce se întâmplã în
cazul Roºia Montanã ºi Piaþa Universitãþii. Susþinem cã Facebook nu este
un spaþiu omogen, ci este mai degrabã format dintr-o multitudine de mi-
crospaþii. Dacã nu se observã procesul deliberativ, asta nu înseamnã cã
în anumite condiþii nu ar putea exista o variaþie în rezultatele obþinute.

2) S-a constatat formarea unor publicuri subalterne, însã nu ºtim 
exact cum funcþioneazã acestea ºi nici în ce mãsurã au capacitatea de a
influenþa opinia publicã. Investigaþiile ulterioare ar putea oferi date su-
plimentare despre spaþiul public alternativ (discurs contestatar puternic,
publicuri reactive).

3) Deºi existã date care susþin cã în jurul cazului Roºia Montanã se
formeazã o comunitate virtualã, aceastã ipotezã nu a fost investigatã. 
O comunitate civicã are un anumit specific cu implicaþii ulterioare asu-
pra activismului civic online, identitãþilor virtuale, formelor de interac-
þiune ºi a modalitãþilor de legitimare a unor probleme publice.

4) Pentru acurateþea rezultatelor, paginile de Facebook ar trebui ana-
lizate pe o duratã mai lungã de timp. Propunem ºi folosirea unor metode
de cercetare complementare, cum ar fi interviurile (pentru a observa
mai atent identitãþile protestatarilor) ºi gherrila etnographer (reþeaua este
observatã atent, la mai multe niveluri de activitate). 

Aceste patru direcþii empirice ar trebui dezvoltate în cercetãrile viitoare.
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