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Abstract  

The 2009 uprisings in Iran and Moldova have become known as „Twitter revolutions”. The name, 
largely used worldwide at the time, made reference to the virtues of digitized political 
participation and digital democracy. In the following, I will point out some of the most important 
arguments in favor of a skeptical attitude towards the perceived emancipatory role of the Web 
2.0 technological revolution. Despite all appearances, the influence of digital mass 
communication and digital recording technologies is not unequivocal, it is not easy to explain, 
does not automatically increase the chances of political democratization, and the perceptions we 
acquire as participants in the public sphere depend on biases that are often induced even by the 
collaboration between the traditional media entities and new digital media environments. 
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„Revoluţiile Web 2.0” şi miturile democratizării digitale 

 
Rezumat 

Revoltele din 2009 din Iran şi Moldova s-au făcut cunoscute sub titulatura „Revoluţiile Twitter”. 
Numele acesta, mult utilizat atunci în întreaga lume, făcea trimitere la virtuţile participării politice 
dgitalizate şi ale democraţiei digitale. În cele ce urmează, voi sublinia câteva dintre cele mai 
importante argumente în favoarea unei atitudini sceptice faţă de percepţia rolului emancipator al 
revoluţiei tehnologice Web 2.0. În ciuda tuturor aparenţelor, influenţa tehnologiilor digitale de 
comunicare şi înregistrare nu este neechivocă, nu este uşor de explicat, nu creşte automat şansele 
de democratizare politică, iar percepţiile pe care le obţinem ca participanţi în sfera publică depind 
de distorsiuni care sunt induse adesea chiar prin colaborarea dintre entităţile media tradiţionale şi 
noile medii digitale de comunicare. 
 
Cuvinte cheie: revoluţiile Twitter, democraţie digitală, democratizare, globalizare, activism 
digital, mobilizare politică 
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În 2009, revoltele din Iran şi Republica Moldova au primit o titulatură ce făcea aluzie la 

virtuţile participării politice digitalizate: „revoluţiile Twitter” (Mungiu-Pippdi & Munteanu, 2009). 
Situl de microblogging la care expresia face trimitere tocmai începuse să devină foarte cunoscut, 
luând proporţiile unei platforme de comunicare în masă. În 2011, atunci când au izbucnit revoltele 
din Tunisia, o nouă asociere politico-tehnologică era la dispoziţia jurnaliştilor din întreaga lume. Nu 
cu mult timp înainte, WikiLeaks, o organizaţie non-profit dedicată activismului digital, devenea 
celebră prin deconspirarea notelor diplomatice americane. Nu este surprinzător aşadar că, în 
cuprinsul unui blog al revistei Foreign Policy, Elizabeth Dickinson s-a grăbit să prezinte ipoteza 
acestei noi legături (Dickinson, 2011) sub forma unei interogaţii: „Prima Revoluţie WikiLeaks?”1. 
Mulţi răspunseseră deja pozitiv la întrebare sau reluaseră sintagma „revoluţia Twitter” pentru a 
caracteriza mişcările protestatare din Tunisia şi Egipt.  

Poate că este un fapt fericit acela că simbolurile comunicării ajung să le înlocuiască pe cele 
ale violenţei atunci când vorbim despre revoluţii. Referindu-ne la Revoluţia Franceză trebuie să ne 
amintim, vrând-nevrând, de ghilotină (deşi nu s-a numit „revoluţia ghilotinei”)2. E mult mai plăcut 
să asociezi evenimentele revoluţionare cu imaginea unui calculator sau cu cea a unui telefon mobil. 
Dar oricine este preocupat de studiul schimbărilor dramatice de regim va vedea în neobişnuita 
alăturare ceva suspect. Şi nu fără motive întemeiate. În cele ce urmează voi prezenta câteva dintre 
argumentele cele mai serioase în favoarea unei atitudini sceptice cu privire la rolul emancipator al 
revoluţiei tehnologice Web 2.0. În ciuda tuturor aparenţelor, influenţa tehnologiilor digitale de 
comunicare în masă sau de înregistrare nu este univocă, nu este simplu de explicat, nu duce în mod 
automat la creşterea şanselor de democratizare. Reprezentările pe care ni le formăm ca participanţi 
la sfera publică sunt adesea tributare distorsiunilor pe care le induce chiar colaborarea dintre 
instituţiile de presă clasice şi noile medii digitale de informare în masă. Foarte probabil, absenţa 
comprehensiunii culturale şi a unei experienţe sociale comune îi va determina pe jurnaliştii din 
statele occidentale să îmbrăţişeze o viziune mult prea optimistă în legătură cu resorturile mişcărilor 
protestatare recente. Cu atât mai mult cu cât a devenit o practică obişnuită preluarea de către presa 
de tip clasic a reprezentărilor jurnalistice vehiculate în ciberspaţiu, în dauna observaţiei 
participative. 

Mai mult decât atât, susţin că, aşa cum suntem obligaţi să evităm ciber-utopismul (lucru de 
care s-a vorbit suficient până acum), este necesar să ocolim şi exagerările contrare, ce adresează 
critici de tip ultraconservator tuturor avatarurilor culturii digitale. Ele ocolesc în mod sistematic 
esenţialul, devenind sursele unor neînţelegeri la fel de mari ca şi efuziunile optimiştilor. E limpede 
că răspândirea noilor tehnologii contribuie la lărgirea comunităţii cosmopolite pe care o protejează 
liberalismul democratic occidental. Nu este rezonabil să consideri însă că abundenţa sau 
accesibilitatea informaţiilor este o piedică pentru democraţie, un simptom al decăderii culturale, un 
mijloc de a face imposibilă participarea politică autentică. Trebuie doar să stabilim cu precauţie cât 
de mult ne vom sprijini explicaţiile politice pe progresul tehnologic 

De multe ori, felul în care conceptualizăm un fenomen social – pornind de la premise 
exterioare lui dar profund înrădăcinate în modul nostru de a privi lucrurile, în propria noastră 
identitate culturală – determină formularea de concluzii nerealiste, poate eronate de-a binelea. În 
                                                                    
1 Autoarea articolului sugera posibilitatea ca revoltele din Tunisia să fi fost catalizate de dezvăluirea corupţiei şi 
venalităţii extreme a regimului Ben Ali. Aşadar nu este vorba de o legătură de cauzalitate prezentată în termeni 
determinişti, ci mai curând de o apreciere generală, cu valoare de ipoteză. 
2 Utilizarea ghilotinei se înscria şi ea într-o logică a progresului tehnologic cu semnificaţie umanistă. În 1789, atunci 
când doctorul Guillotin o recomanda pentru reformarea pe baze egalitare a pedepsei capitale, obiectivul era înlăturarea 
privilegiilor şi raţionalizarea actului punitiv. Dar definirea unui proces politic revoluţionar cu ajutorul unui produs 
tehnologic este un fapt inedit.  



 

 
RIS, www.ris.uvt.ro - 70 

 

ceea ce priveşte dimensiunea internaţională (globalizată) a democratizării, riscurile sunt chiar mai 
mari. Mondializarea culturală face ca sfera publică internaţională, reprezentată cu precădere de 
opinia publică din statele occidentale, să-şi însuşească, odată cu formele primare de „conştiinţă 
globală”, reprezentări simplificate ale politicii. Revoluţiile din Nordul Africii au fost însoţite de un 
nor global de metafore şi hiperbole, de o adevărată mitologie a prezenţei online. Mitologia aceasta 
poate ascunde, în fapt, mai mult decât arată, ceea ce justifică un demers de deconstrucţie realist, 
întemeiat pe cunoaşterea efectelor tehno-sociale mai mult decât pe speranţa emancipării prin 
cunoaştere. 

După cum remarca Evgeny Morozov – cunoscut critic al ideii că progresul tehnologic ar fi, 
de plano, favorabil democraţiei, independent de context – orice metaforă are un cost, deoarece, 
pentru a pune în lumină o parte a realităţii, ascunde o alta. Metafora „efectului de domino”, utilizată 
în timpul Războiului Rece pentru a explica influenţa expansionistă a regimurilor comuniste, 
accentua aspectul interdependenţei, depreciindu-l pe cel al cauzelor interne ce ar fi putut duce la 
răspândirea comunismului. Metaforele preluate de către adepţii teoriei democratizării digitale îşi 
găsesc şi ele originea în imagologia Războiului Rece, cu al său zid al Berlinului şi a sa „cortină de 
fier”. Se vorbeşte despre cenzură şi controlul comunicaţiilor ca şi cum ar fi vorba de bariere fizice 
bine delimitate spaţial (spre exemplu „marele zid chinezesc de protecţie informatică”, en. „the Great 
Firewall of China”), ceea ce sugerează că odată ce aceste graniţe vor fi străpunse, nimic nu ar mai 
sta în calea răspândirii democraţiei. Anticipările nu pot fi decât optimiste, de vreme ce globalizarea 
comunicaţiilor progresează constant (Morozov, 2011, p. 44). Dar metafora „zidului cibernetic” nu 
face nimic altceva decât să minimalizeze măsurile proactive de control, instrumentarul manipulării 
insidioase. Forţele de securitate, poliţia secretă, sunt şi ele prezente online, creează reţele sociale şi 
curente de opinie. Tehnologiile digitale de informare se transformă foarte uşor în tehnologii ale 
dezinformării în reţea, la scară regională. În plus, în afară de prezenţa online, prezenţa fizică a 
forţelor represive nu este nici ea de neglijat. 

Este evident faptul că metafora „revoluţiei transmise pe Twitter”, dincolo de fermecătoarea 
aluzie ironică la ideea revoluţiei televizate, urmăreşte să dea în mod artificial conţinut nou unor 
mişcări ce nu au nimic cu adevărat neaşteptat. Revoltele din Moldova, spre exemplu, nu se disting 
decât prin faptul că nu au reuşit să se transforme într-o „revoluţie portocalie” (Mungiu-Pippidi & 
Munteanu, 2009, p. 142; Senyuva, 2010). Chiar şi traseul protestelor din Iran se aseamănă izbitor cu 
scenariul tipic al unei „revoluţii portocalii”, pornind de la acuzaţii de fraudă din partea opoziţiei, cu 
încurajarea mai mult sau mai puţin explicită venită din partea puterilor occidentale, şi continuând cu 
riposta autorităţilor ce reuşesc să-şi atragă sprijinul populaţiei rurale sărace. În ambele cazuri, este 
adevărat, studenţii, prin forţa împrejurărilor familiarizaţi îndeajuns de mult cu noile tehnologii de 
comunicare pentru a le folosi ca mijloc de mobilizare, se găsesc în prim plan. Dar este acesta un 
lucru cu adevărat nou? Nu au fost ei în prim-planul revoluţiei islamice din 1979?  

 Este vorba aici de un efect mediatic cu valenţe etnocentriste. Acestea sunt relativ uşor de 
sesizat în felul în care televiziunea a descoperit potenţialul spectacular al interactivităţii digitale 
(Twitter, Facebook şi Youtube au devenit referinţe aproape obligatorii în jurnalele de ştiri). 
Exemplul catalogării revoltelor tunisiene drept „revoluţie WikiLeaks” este grăitor. Cine, cunoscând 
cât de cât ceea ce se petrece în afara spaţiului social protejat al unui stat occidental, îşi poate 
imagina că manifestanţii tunisieni, rudele, prietenii şi vecinii lui Mohamed Bouazizi, tânărul şomer 
care vindea legume pentru a-şi întreţine familia şi s-a sinucis după ce fusese hărţuit de poliţie, ar fi 
avut nevoie de dezvăluirile WikiLeaks pentru a răbufni? Nu ar fi fost suficientă indignarea 
apropiaţilor lui care au aflat că Mohamed Bouazizi s-a autoincendiat după ce a fost umilit de o 
femeie poliţist (Ryan, 2011) aflată în slujba regimului autoritar, corupt şi nepopular al preşedintelui 
Zine El Abidine Ben Ali? Oare ce a fost mai important pentru ei, ce i-a determinat să recurgă la 
protestul violent, faptul că au aflat povestea tânărului musulman pălmuit de o femeie în văzul lumii 
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sau dezvăluirile WikiLeaks despre gradul inacceptabil de corupţie guvernamentală? Sunt convins că 
primul. 

În schimb, este uşor de înţeles nevoia instituţiilor media tradiţionale de a găsi efecte 
importante pentru scandalul documentelor clasificate publicate de WikiLeaks, scandal de presă 
rămas, în ciuda aşteptărilor, fără consecinţe notabile. La fel şi înclinaţia specialiştilor în studii media 
de a identifica noi valenţe ale „reţelelor de socializare online”. 

Pentru politologi, tocmai această grabă de a găsi efecte democratizatoare cu origine 
tehnologică este un indiciu care trebuie să atragă atenţia asupra nevoii de realism. Larry Diamond, 
scriind despre „tehnologiile eliberării”, afirmă: „Chiar în cele mai libere medii, noile mijloace de 
informare şi comunicare au limite şi costuri importante. Există graniţe fine între pluralism şi 
cacofonie, între partizanat şi intoleranţă, între expansiunea sferei publice şi fragmentarea ei fără 
speranţă” (Diamond, 2010, p. 80). Este posibil ca „transferul de rele practici” în materie de cenzură 
între statele dictatoriale să nu ocolească statele occidentale – în fond cei mai importanţi furnizori de 
noi tehnologii – mai ales în condiţiile în care ameninţarea terorismului justifică din ce în ce mai 
multe măsuri de supraveghere. Este mai eficient din punct de vedere comercial să deţii o piaţă 
adecvată în statele occidentale pentru tehnologia de supraveghere decât să o exporţi în state cu 
guvernare dictatorială. Aceasta ar elimina unele dintre costurile suplimentare de natură politică: 
degradarea imaginii publice a firmelor, implicarea intensivă în desfăşurarea tranzacţiilor comerciale 
a serviciilor de securitate din statul de origine şi statul de destinaţie, piedicile politice imprevizibile 
impuse de autorităţile statului de origine. Până la urmă, după cum susţine Larry Diamond, nu 
tehnologia determină rezultatul luptei dintre democraţie şi autoritarism, ci oamenii, organizaţiile, 
guvernele. 

Tehnologiile digitale de comunicaţii, noile practici de comunicare, nu sunt decât instrumente 
cu condiţii precise de utilizare, atât tehnice cât şi politico-juridice. Simplificarea ideologică a 
fenomenelor pe care le implică dezvoltarea tehnologiei nu duce decât la exagerări dăunătoare. 
Internet-ul seamănă destul de mult cu orice spaţiu social nereglementat. Libertatea pe care o 
adăposteşte are consecinţe şi forme diverse, nu întotdeauna dezirabile (Deibert & Rohozinski, 2010, 
p. 44-47). O nouă generaţie de mijloace de control face ca libertatea online să nu fie chiar atât de 
mare cât ne închipuim3. Este vorba de noi măsuri juridice constrângătoare, practica cererilor 
informale adresate de autorităţi companiilor care au la dispoziţie informaţii detaliate despre 
utilizatori, externalizarea mijloacelor de supraveghere şi cenzură către companii occidentale, 
blocarea ad hoc a serviciilor, apelul la voluntariat patriotic în acţiuni de boicot digital sau atacuri 
informatice, utilizarea de programe rău intenţionate pentru reţelele de socializare online (Deibert & 
Rohozinski, 2010, p. 48-55). 

Argumentele autorilor pe care i-am citat formează un bun repertoriu de repere critice. Ar fi 
însă exagerat să trecem dincolo de limitele pe care acestea le stabilesc, încercând să negăm în mod 
simplist rolul emancipator al tehnologiei. Dacă acesta nu este atât de semnificativ cât ar dori 
jurnaliştii, futurologii, teoreticienii tehnofili ori, pe urmele lor, promotorii „democratizării prin 
Internet” de la Casa Albă, nu avem nici un motiv să adoptăm poziţia diametral opusă doar pentru a 
nega ceea ce ei afirmă fără temei. Efectele indirecte ale abundenţei informaţionale sunt imposibil de 

                                                                    
3Asemănând ciberspaţiul cu „o versiune a New York-ului în care gangsterii domină” articolul tinde să exagereze 
efectele negative ale nereglementării. În realitate, riscurile la care te expui „pe Internet” sunt direct proporţionale cu 
gradul de cunoaştere a tehnologiei pe care o utilizezi. Calculatoarele nu sunt vândute împreună cu „instrucţiunile de 
utilizare” ale Internet-ului şi nici măcar cu explicaţii detaliate despre funcţionarea lor. Nimeni nu consideră că lucrul 
acesta este inadecvat, dar din acest motiv infracţionalitatea proliferează. Numărul de gangsteri (ori terorişti) activi în 
ciberspaţiu depinde în mod direct de prezenţa lor în spaţiul social cotidian. Absenţa mijloacelor de protecţie individuală 
împotriva infracţiunilor ce utilizează noile mijloace de comunicare depinde în mod direct de absenţa instrucţiei de masă 
în domeniul siguranţei comunicaţiilor. 



 

 
RIS, www.ris.uvt.ro - 72 

 

neglijat. Ele îndreaptă populaţii întregi pe făgaşul unei culturi comune, bazată pe practici 
consubstanţiale valorilor liberale. În ciuda iluziilor pe care le afişează cei ce găsesc în structura 
comunicaţiilor digitale trăsături funciarmente anti-autoritare, descentralizatoare şi democratice, ele 
nu reuşesc să scape controlului exercitat de stat. A trecut etapa în care statele autoritare nu 
dobândiseră încă suficientă experienţă tehnică sau conştiinţa necesităţii de a o avea.  

Este adevărat, individul are la dispoziţie mijloace mai numeroase şi mai eficiente decât în 
trecut pentru a-şi manifesta intenţiile contestatare. Dar statele nu au pierdut monopolul constrângerii 
fizice, fie ea legitimă ori nu. Iar în lupta pentru menţinerea controlului statele dispun întotdeauna de 
resurse mai însemnate. În Iran, observa Evgeny Morozov, faptul că manifestanţii aveau telefoane cu 
ajutorul cărora înregistrau imagini şi transmiteau mesaje prin Twitter nu i-a împiedicat pe trăgători 
să-i doboare cu focuri de armă (Morozov, 2011, p. 54). Celebrele imagini ce surprindeau moartea 
tragică a Nedei Agha Soltan nu arată puterea tehnologiei digitale ci neputinţa ei. Constrângerea 
fizică, forţa, poate produce efecte asupra „spaţiului cibernetic” mult mai uşor decât acesta reuşeşte 
să influenţeze lumea fizică (Gherasim-Proca, 2011). 

Confruntat cu protestele de stradă, guvernul egiptean nu a făcut nimic altceva decât să 
oprească total accesul la Internet în primele zile ale protestelor din ianuarie 2011. Este vorba de o 
măsură rar întâlnită tocmai datorită faptului că dictaturile şi statele autoritare de tip modern nu 
doresc de cele mai multe ori să construiască economii ce nu sunt conectate la reţelele financiare 
globale. Mai mult decât atât, telefonia mobilă a devenit indispensabilă. Dar oare serviciile de 
telecomunicaţii speciale nu pot suplini cu succes serviciile oferite de operatorii comerciali? Firmele 
îşi vor asuma responsabilităţi politice care să le ameninţe profitul? Elita conducătoare va alege în 
cazul unui atac îndreptat direct împotriva autorităţii sale să protejeze afacerile sau să menţină 
ordinea?  

Birocraţiile nu sunt extraordinar de eficiente, este adevărat. În Egipt nu toate liniile de 
comunicaţie au fost întrerupte, din neglijenţă sau lipsă de expertiză tehnică. Dar începând din 2009 
ne putem aştepta ca guvernele opresive din întreaga lume să investească în planuri de izolare 
comunicaţională bine puse la punct, să introducă în rutina forţelor de securitate operaţiuni de luptă 
împotriva disidenţei digitale.  

Ceea ce nu pot face statele – fie ele autoritare sau nu – este să împiedice pasiunea pentru 
comunicare, valorizarea individualităţii şi a creativităţii, răspândirea ideilor şi a informaţiilor despre 
cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, „contrabanda” cu modele de comportament, imitaţia trans-
naţională, obiceiul de a căuta informaţie şi de a-ţi afirma preferinţele. Toate acestea constituie baza 
modificării de mentalitate care face ca publicul ce are acces la educaţie şi tehnologie să manifeste 
preferinţe libertare. Un bun cunoscător al politicii sovietice din anii ’80 va remarca faptul că 
deschiderea către liberalizarea gorbaciovistă a pornit, de sus în jos, de la o parte a elitei comuniste 
sovietice (Thom, p. 26-28). Ceea ce o distingea era „contaminarea cu valori occidentale”, refuzul 
austerităţii leniniste, dorinţa de a experimenta un mod de viaţă pe care, la adăpostul „cortinei de 
fier”, abuzând de proprietatea comună dar nesatisfăcătoare, nu înceta să-l invidieze. Depăşirea 
inegalităţilor în accesul la resursele digitale şi educaţionale trebuie să rămână aşadar pe agenda 
organizaţiilor ce asigură asistenţă internaţională pentru democraţie. În viitor, un inamic al 
democraţiei mai mare decât cenzura va fi ignoranţa, incapacitatea de a obţine informaţiile necesare 
atunci când ele sunt disponibile din abundenţă, incapacitatea de a căuta adevărul, absenţa idealurilor 
civice, a punctelor de reper intelectuale şi morale ce constituie baza culturală a dorinţei de libertate 
democratică.   
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