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Abstract: It is becoming increasingly obvious that 
geopolitics interferes in a virtually osmotic manner with 
media, the information war being, in this respect, the 
irrefutable argument, but until then information is, as 
shown conceptually in the theory of political violence, as 
well as in the whole literature devoted to the theory of 
conflict , the major dimension at this defining stage of 
geopolitics The reality of the "global village" made famous 
by Marshall McLuhan and defined by the globalization of 
information, and mass- media, intersects with geopolitical 
realities in which the global structures that transcend 
national interests are emerging stronger and stronger, 
following the evolution of civilization and the complex 
multilateral progress, in which mass-media is playing a 
decisive role, largely predecessor, unifier and globalizing 
in which phrases such as government or world 
government, with their contradictory meanings are not 
anymore always used only in minimizing, derogatory or 
catastrophic context. 
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ARGUMENT. Geopolitica, noţiune şi concept cu multiple abordări actuale ar fi 

greu de recunoscut şi, probabil, de acceptat de către fondatorii săi, la origine geografi, cei 
mai mulţi dintre utilizatorii de astăzi ai termenului raportând prefixul „geo” mai curând la 
sensul originar ce evocă globul pământesc, globalismul şi holismul cu tot ce implică 
acestea în epoca noastră, similar modelului semantic ce a condus şi la denumiri precum 
geostrategie, geoistorie, geocentrism etc. Şi aceasta nu se întâmplă doar în cazul 
limbajului comun, ci este deseori explicit sau implicit regăsibil şi în teoriile ştiinţifice cele 
mai vehiculate. Faptul este explicabil prin multitudinea situaţiilor în care se apelează la 



Revista de studii media / nr. 2, iunie 2013 

 8

acest termen în congruenţă cu explozia studiilor de geopolitică impuse de omniprezenţa 
fenomenelor din plan real ce pot fi încadrate în paradigma geopolitică într-un proces 
coerent, structural ceea ce înseamnă că nenumăratele faţete caleidoscopice, haotice chiar, 
pot fi subsumate unui sistem integrat şi inteligibil, atât în plan sincronic cât şi diacronic. 

Aymeric Chauprade identifică principalele linii de forţă ale contemporaneităţii 
caracterizată de globalism ce îşi au rădăcinile în istoria şi evoluţia umanităţii. Ceea ce ne 
determină să susţinem interesul ştiinţific şi pragmatic pentru această disciplină cu tot mai 
pronunţate caracteristici conceptuale, teoretice. Aceasta în pofida imputărilor privind 
tendinţele vulgarizatoare sau chiar conspiraţioniste, ce i-au fost atribuite şi lui Chauprade 
ca şi altor reputaţi geopoliticieni contemporani. Domeniul abordat într-o continuă 
ofensivă şi de ceea ce se cheamă litterature noire, se cere tocmai de aceea descifrat în 
continuare de pe poziţii ştiinţifice, academice, universitare, cu rigoare şi constanţă, având 
în vedere marile mutaţii ale lumii în care trăim. 

 
GEOPOLITICA ŞI MASS-MEDIA, O INTERFERENŢĂ OSMOTICĂ. 

Geopolitica este astăzi grila prin care citim şi analizăm nu doar reaşezările tectonice de 
după Războiul Rece, nu doar raporturile de forţe militare şi politice, ci toate marile 
preocupări ale întregii omeniri ce interesează omenirea şi planeta sa, ecologia, energia, 
poluarea, demografia, spaţiul cosmic, relaţiile interumane, comerciale, financiar-bancare, 
culturale, civilizaţionale în general. În acest context, se desprinde un pachet de referinţă 
ce reconfigurează focusarea recentă a geopoliticii pe raporturile de forţă, în siajul sferelor 
de influenţă, cărora li se asociază puterea mediatică, dimensiune majoră şi definitorie a 
erei informaţionale. Un geopolitician de talia lui François Thual vede, dealtfel în 
geopolitică un instrument de descifrare a actualităţii, a evenimentelor ce pot fi decodate 
cu binecunoscutele întrebări jurnalistice: cine, ce, unde, când, care... Este însă tot mai 
evident că geopolitica interferează de-a dreptul osmotic cu mass-media, războiul 
informaţional fiind în acest sens argumentul de necombătut, dar până acolo informaţia 
este, cum se arată conceptual în teoria violenţei politice, ca şi în toată literatura dedicată 
teoriei conflictelor, dimensiunea majoră în această etapă, definitorie a geopoliticii. 

Recentele bulversări de ordin diplomatic, militar şi, în cele din urmă, geopolitic 
produse de dezvăluirile Wikileaks demonstrează o dată în plus rolul mass-media în epoca 
internetului şi revoluţiei informaţionale în structurarea lumii globalizante. Serviciile 
secrete, de Intelligence, al căror rol geopolitic nu poate fi pus la îndoială, se definesc, la 
rândul lor, prin utilizarea informaţiei ca instrument de lucru definitoriu, singurul 
recunoscut de altfel. Informaţia utilizată în aceste medii are însă un regim special prin 
clasificare, condiţie sine qua-non a funcţionării serviciilor de intelligence, ceea ce 
presupune constituirea unui set de norme juridice la nivelul fiecărui stat, dar şi la nivel 
global sau regional, ca de exemplu în cazul UE, vizând nu doar informaţiile de interes 
strategic, regăsibile în codurile şi legile naţionale privind informaţiile clasificate, ci şi în 
legislaţia „civilă” referitoare la mass-media, potenţat şi de impactul terorismului şi altor 
ameninţări la adresa securităţii naţionale, respectiv globale. În acest context, conţinutul 
complex, naţional şi global, al eforturilor de normativizare a domeniului, constituirea 
ramurii de drept al comunicării, intern şi internaţional, în relaţie directă, consecvenţială cu 
mass-media şi geopolitica.  
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Altfel spus, geopolitica în înţelesul actual, configurat în mod definitoriu de mass-
media şi de era informaţională a dus şi duce la constituirea unor coduri de reglementare, 
opozabile erga omnes sau cu afectaţiune specială, menită să împiedice sau să limiteze 
efectele dramatice ale armei mediatice informaţionale, ce nu cunoaşte graniţe nu doar în 
sensul clasic, geografic, şi nici în cel psiho-social. Ceea ce reprezintă un alt element 
motivaţional al acestui demers de normativizare internaţională, pe lângă obiectivul de 
securitate al secretizării informaţiei militare sau de interes strategic naţional sau mondial. 

Constituţiile tuturor statelor democratice, precum şi ale organismelor mondiale şi 
regionale au instituit libertatea de expresie, libertatea cuvântului şi de conştiinţă, dar 
aceleaşi documente normative instituie şi limitele acestor libertăţi reductibile în cele mai 
multe cazuri la protecţia imaginii proprii dreptului de autor şi interesului naţional.  

Într-o lume a interconectivităţii, a dispariţiei graniţelor, circulaţiei libere a oamenilor 
şi capitalului şi evident a informaţiei există şi interese genuine globale, teoretic 
congruente cu cele ale fiecărui locuitor al planetei ce pot fi privite ca fiind deja 
compatibile cu o extensie internaţională a dreptului comunicării în siajul dreptului 
internaţional public şi privat. 

 
SINTAGME CU DREPT DE CETATE: „SAT GLOBAL”, GUVERN 

MONDIAL. Realitatea „satului global” consacrată de Marshall McLuhan şi definită de 
globalizarea informaţiei, a mass-media, se intersectează cu realităţile geopolitice în care 
structurile globaliste ce transcend interesele naţionale se conturează tot mai pregnant, 
urmând evoluţiei civilizaţiei, progresului multilateral, complex, în care mass-media îşi are 
rolul său determinant, precursor în bună măsură, unificator şi globalizant în care 
sintagme, precum guvernul sau statul mondial, cu încărcătura lor contradictorie, nu mai 
sunt întotdeauna folosite doar în context minimalizator, peiorativ sau catastrofic. 

Pe lângă valenţele explicativ-teoretice pe care şi le propune acest excurs ştiinţific, se 
pune în discuţie demersul în favoarea normativizării unor realităţi şi procese ce pot avea 
efecte extreme, catastrofice în cazul ignorării sau acceptării lor ca dimensiuni 
incontrolabile ale civilizaţiei şi ale stadiului în care se află. Cu o expresie sintetică, ne 
interesează pentru că există! Ca să nu mai vorbim despre importanţa binomului 
geopolitică-mass-media pentru societatea globală în care trăim şi a raporturilor genuine 
sau normativizate dintre ele. 

În fapt, demersul nostru este unul explicit în favoarea respectării şi garantării 
dreptului la informaţie şi la libertatea de expresie prin crearea şi consolidarea 
mecanismelor juridice, statale şi internaţionale în domeniu, prin constituirea unui veritabil 
drept al comunicării intern şi internaţional, ale cărui norme pot fi opozabile şi efective în 
faţa oricăror tentative de vulnerabilizare sau ameninţare specifice erei informaţionale, 
globalizării mass-media şi potenţării lor în condiţiile geopolitice ale mileniului trei. 

Interesele geopolitice, după cum este demonstrabil, deseori, prin intermediul mass-
media, sunt compatibile cu dezinformarea şi manipularea, context în care dreptul 
comunicării, ca ramură complexă de drept public şi privat, intern şi internaţional, derivat 
şi ranforsat din chiar ascensiunea şi realităţile erei informaţionale, poate fi privit ca un 
veritabil instrument împotriva abuzurilor şi situaţiilor pernicioase, la îndemâna 
comunităţii umane în această privinţă.  
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Principiile şi normele prevăzute de organizaţiile, declaraţiile şi convenţiile 
internaţionale privind acccesul la informaţie şi a folosirii sale în scopuri dezirabile, a 
binelui general îşi găsesc în normele juridice privind comunicarea garantul universal şi 
efectiv aplicabil. 

Accesul la informaţie este reglementat din ce în ce mai strict o dată cu apariţia şi 
dezvoltarea societăţii informaţionale, definită drept “societatea care a devenit 
dependentă de reţele electronice complexe de informaţii şi de comunicare şi care alocă 
cea mai mare parte din resurse activităţilor din zona informaţiei şi comunicării”. 

Comunicarea de masă reprezintă doar unul dintre elementele care intră în 
componenţa societăţii informaţionale. 

Dezvoltarea noilor tehnologii de difuzare şi a mijloacelor de comunicare interactive 
are drept rezultat convergenţa modurilor şi canalelor de comunicare şi estomparea 
graniţelor dintre comunicarea publică şi cea privată. 

Am observat că în Constituţia României este garantat numai accesul la orice 
informaţie de interes public. Această precizare privind informaţiile de interes public, nu 
este specificată în cele trei declaraţii privind drepturile fundamentale, în care, dimpotrivă, 
se stipulează că exercitarea acestui drept se face “fără amestecul autorităţilor publice şi 
fără a ţine seama de frontiere”.  

Aceasta ca principiu, pentru că toate cele trei documente stabilesc şi excepţiile, 
asupra cărora vom insista la locul cuvenit. 

Societatea informaţională, care estompează graniţa dintre public şi privat, este, după 
cum o defineşte acad.Mihai Drăgănescu, “societatea bazată pe internet” şi, într-adevăr, 
comunicarea prin internet cu toate derivatele sale, de la transmisiile audio şi audiovizuale, 
presă online, până la formele de comunicare interpersonală, dar cu reţele din ce în ce mai 
largi (bloguri, twitter, email, facebook etc.), aduce, în sfera publică, o mare parte a ceea 
ce reprezenta comunicare privată.  

Acelaşi autor afirmă că “globalizarea este o consecinţă, cu prioritate a internetului, 
altfel spus, globalizarea este o consecinţă firească a societăţii informaţionale”.  

Desigur, globalizarea a avut de câştigat şi s-a impus odată cu internetul, dar acest 
proces are cauze mult mai complexe şi a început de multă vreme. În cadrul său, înaintea 
apariţiei societăţii informaţionale, un rol important l-au avut informatica şi mass-media, 
pe baza cărora a luat naştere puterea informaţională, una dintre formele de soft power. 

Societatea informaţională este analizată sub acest aspect în raport cu puterea 
informaţională, pornindu-se de la afirmaţia unanim acceptată că “informaţia este putere”. 

Vasile Păun susţine că “puterea naţională – definită clasic prin componentele sale: 
diplomatică, economică şi militară – a dobândit odată cu dezvoltarea internetului şi 
globalizarea mass-media, o nouă dimensiune şi componentă: puterea informaţională. 

Trebuie spus că societatea informaţională este considerată o societate ce provine din 
societatea post-industrială, în cadrul căreia a apărut societatea informatică, făcându-se 
astfel distincţie între revoluţia energetică ce a stat la baza societăţii industriale şi post-
industriale şi revoluţia informaţională.  

Societatea informaţională este însă activată tot prin procese şi schimburi energetice 
între sistemele informatice.  
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Informaţia în sine este proprie materiei şi înainte de toate sistemelor vii, sistemele 
tehnice fiind aplicaţii în evoluţie ale acestor caracteristici şi procese, extrem de complexe, 
în comparație cu cele mai performante computere ce acţionează în baza binară, doar 
recent, informatica făcând un pas important prin sistemele 2.0.  

 
CONCLUZII. Societatea informaţională este, în acelaşi timp, expresie şi 

dimensiune a globalizării, ceea ce explică tot mai desele conexiuni interdisciplinare între 
geopolitică şi media, inclusiv sub aspectul normativizării sale. Dar este mai mult decât 
atât fiindcă este vorba de legături imanente, pe care le-am constatat uneori fortuit, alteori 
după căutări asidue, în cadrul a ceea ce numim studiu interdisciplinar, astfel încât în timp, 
pe măsura acumulărilor s-a structurat și metoda, ce este una a sesizării structurilor 
imanente, și a urmăririi unui nucleu ordonator. 
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