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În articol sunt reflectate diverse modalităţi de a percepe cum arată sau poate arăta reprezentarea şi participarea 
migranţilor în lumea media (tradiţionale şi noi). În continuare, ne-am propus să prezentăm multitudinea de media 
accesibile şi rolul diferit al acestora în calitate de elemente într-un univers media complex şi interconect. De asemenea, 
sunt înaintate o serie de modele de oportunităţi în facilitarea participării, liberei exprimări şi dialogului în cadrul media, 
prin acceptarea diversităţii culturale a societăţilor mondiale. Specific oricărei comunităţi, când vine vorba despre mino-
rităţi, media sunt instituţiile care trebuie să aducă laolaltă majorităţile şi minorităţile în calitate de parte a aceleiaşi co-
munităţi, să stabilească conexiunile şi comunicarea dintre diverse grupuri, să reflecteze asupra oportunităţilor şi provocări-
lor de a trăi într-o lume diversă, unde oricine poate fi acceptat în calitate de individ. Acest sistem de comunicare la multe 
niveluri este imperativ în vederea dezvoltării sentimentului de respect pentru indivizii şi grupurile minoritare şi de 
acceptare a acestora atât în calitate de membri ai comunităţilor, cât şi ca cetăţeni cu drepturi depline. 

Cuvinte-cheie: grup minoritar, grup diasporic, media tradiţională, noile media, spaţiu informaţional, comunicare 
mediatică, comunitate online. 

 
DIASPORA PARTICIPATION IN THE INFORMATION SPACE. 
THE CONTEMPORARY MEDIA SYSTEM: STRUCTURE AND ROLES 
This article is a reflection of the ways through which we better understand how the representation and participation 

of migrants in the world of media (traditional and new) looks or may look. Next, I set myself the goal to present the 
multitude of media available and their different roles as elements in a complex and interconnected media world. Also, 
the article sets forth a number of models of opportunities towards the facilitation of participation, free speech and dialogue 
in the media by accepting the cultural diversity of global societies. Specific to any community when it comes to minorities, 
media are the institutions that must bring together the majorities and minorities as parts of the same community, to establish 
the connections and communication between various groups, to reflect on the opportunities and challenges to live in a 
diverse world as a whole, where anyone can be accepted as individual. This system of communication on many levels is 
imperative towards the development and existence of public acceptance and respect for individuals and minority groups, 
accepting them as members of communities and citizens with full rights. 

Keywords: minority group, diaspora’s group, old media, new media, information space, media communication, 
online community. 

 
 
Accesarea şi utilizarea media de diaspore 
Utilizarea şi abordarea media în contextul vieţii cotidiene, căile prin care indivizii accesează şi utilizează 

sursele media ne permite să examinăm oportunităţile şi provocările media la capitolul libertate de exprimare 
şi reprezentare a indivizilor. În dezvoltarea acestui argument, am apelat la persoanele parte a unuia dintre cele 
mai largi grupuri minoritare din Europa, şi anume – grupurile diasporice, adesea expuse marginalizării, poli-
tizării şi stereotipizării de către media. Membrii diasporelor utilizează media în varii căi, în încercarea de a se 
afilia unor spaţii care să-i reprezinte şi să se poată exprima în calitate de cetăţeni, de indivizi şi ca membri ai 
unor comunităţi.  

Diversitatea media şi a căilor de comunicare nu e doar o chestiune asociată progresului tehnologic, fapt 
remarcat de Doru Pop [10, p.130-145], ci ţine şi de modalităţile prin care noile tehnologii facilitează (uneori 
restricţionează) accesul la informaţie, comunicare şi libera exprimare. Într-o lume în care spaţiile de apartenenţă 
şi implicarea în viaţa comunităţilor depăşesc restricţiile impuse de state, libertatea de exprimare şi comunicarea 
în cadrul societăţii informaţionale necesită a fi revăzute de pe noi poziţii. În lumina modalităţilor polivalente 
prin care minorităţile accesează media şi comunică, obţinem detalii despre experienţele, opiniile, preocupările 
şi interesele minorităţilor ce pot fi determinante în direcţia elaborării politicilor publice şi cercetărilor în do-
meniul minorităţile şi media. Din aceste perspective, Nicolae Perpelea estima [9, p.23-26] că, în particular, 
aceasta face posibilă incursiunea în lumea media la care participă minorităţile şi ne fac cunoscute strategiile 
şi tehnicile adoptate de aceştia la momentul accesării şi utilizării media. Media şi rolul acestora în viaţa     
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minorităţilor cu mult timp în urmă a depăşit diferenţierile de tipologie rudimentare dintre media tradiţională 
şi noile media, media socială şi de agendă, media privată şi media publică etc. La acest nivel, important e să 
lucrăm în primul rând cu practicile şi semnificaţiile media. Recunoaşterea căilor variate prin care minorităţile 
accesează şi utilizează media ne va ajuta să obţinem o imagine actuală a stării media, cum a devenit – sau 
poate deveni – mai democratică, mai incluzivă şi mai diversă. 

Contextul schimbărilor media 
Comentând starea actuală a media, Asa Briggs şi Peter Burke [2, p.23-40] menţionează că nu există dubiu 

că media şi tehnologiile comunicaţionale devin tot mai diverse, ce face posibilă circulaţia şi consumul unui 
conţinut informaţional bogat şi variat. Vremurile de hegemonie a presei ce promova o informaţie fictivă 
despre comunităţi sau a media audiovizuală, care susţinea şi promova viziuni ideologice, sunt demult apuse. 
Vremurile dominaţiei a ceea ce numim astăzi media tradiţională – în special a presei scrise şi televiziune – au 
trecut. Totuşi, important de menţionat că dominaţia presei şi televiziunii la capitolul public şi audienţă continuă 
să fie una covârşitoare şi nu poate fi înlocuită în timpul apropiat de niciun nou sistem media, fapt susţinut 
chiar şi de marii entuziaşti ai internetului, menţionează pe bună dreptate autorii. Maxim Danciu [5, p.17-33], 
actualizând opinia anterioară, spune că media sunt nişte sisteme de completare complexe ce funcţionează in-
dependent şi la diferite niveluri, în coraport. Alţii, cum ar fi Tasente Tănase şi Nicoleta Ciacu [12, p.97-103], 
menţionează că noile media (cu referire la internet), spre deosebire de media tradiţionale, încă nu s-au confruntat 
cu dificultăţi socioeconomice, ci, dimpotrivă, le-au provocat pe acestea şi că media tradiţionale persistă, pe 
când noile media sunt în creştere continuă. De exemplu, televiziunea dintotdeauna a fost cel mai popular 
mijloc de informare şi accesarea televiziunii prin intermediul a diverse platforme îi menţine popularitatea în 
rândul unei audienţe numeroase şi variate. În pofida faptului că în ultimul timp tot mai multe schimbări au 
loc în industria media, adesea publicul îşi declară loialitatea forţei dominante. În acelaşi timp, deşi noile media 
vin cu inovaţii importante la capitolul spaţii pentru comunicare şi schimb de informaţii, acestea de cele mai 
multe ori preiau expresiile de producţie media de la media tradiţionale. Această practică este caracteristică multor 
pagini de ştiri online, care adoptă agenda de ştiri şi un limbaj familiar publicului, precum în presa scrisă. 

Pe cât este de important să recunoaştem continuităţile în structură şi conţinut dintre media tradiţionale şi 
noile media, tot atât de important este să identificăm noile tendinţe, cel puţin ce ţine de elementele ce aduc 
împreună aceiaşi oameni. Adiţional, în viziunea lui Mihai Coman [4, p.223-231], în calitate de consecinţă a 
convergenţei spaţiilor mediatice, sensurile noţiunilor de producător şi public sunt greu de delimitat, unde şi ia 
naştere conceptul de conţinut mediatic un produs public. Media online implică participare, prin alte cuvinte –
producerea, evaluarea, schimbul şi consumul în comun a informaţiei. Comunităţile online au dat naştere unor 
spaţii informaţionale, în limba lor vorbită; sunt nişte proiecte culturale personale ce vin în calitate de alternativă 
versiunii tradiţionale a media, spaţii dedicate liberei exprimări şi participări. 

Obiectul de cercetare a lucrării 
În cadrul acestui articol am acordat o atenţie specială grupurilor diasporice, întrucât acestea sunt – numeric, 

cultural şi politic – cele mai reprezentative minorităţi în statele din Europa şi de pe alte continente. Khachig 
Tololyan [13, p.3-6], analizând populaţiile diasporice, a remarcat că acestea nu sunt asimilate de ţările gazdă, 
deşi locuiesc în cadrul acestora. De cele mai multe ori, acestea împărtăşesc un set de conexiuni culturale şi 
politice desfăşurate la nivel local şi naţional, dar şi transnaţional, desfăşurate în mod consistent prin media.  

Conţinutul ce urmează a prins contur în urma analizei unui şir de lucrări ştiinţifice. În aspecte generale, au 
fost investigate demersurile ştiinţifice la temele: mobilizarea grupurilor diasporice; fenomenul mediatic şi 
actul de comunicare, rolul acestora în direcţia conturării şi menţinerii identităţii persoanelor, oriunde s-ar afla 
acestea; analiza caracterului comunicării cu participarea diasporilor; apartenenţa membrilor diasporelor; căile 
de participare a diasporilor la spaţiul informaţional, unde membrii diasporelor iniţiază discuţii despre lume, dau 
sens lumii; acceptarea media în calitate de spaţiu unde reprezentanţii diasporelor în mod repetat şi concret 
discută interese personale, fac declaraţii şi se manifestă individual. 

 În cadrul articolului este abordată o definiţie largă a media care implică concepte precum media tradiţională, 
noile media, media interpersonală, socială, mijloace de informare în masă ş.a.  

Rezultatele obţinute în urma investigaţiei analitice denotă în repetate rânduri că atât formele de comunicare 
mediatică, cât şi tehnologiile informaţionale sunt întrebuinţate simultan. De asemenea, convergenţa tehnologiilor 
ce îmbină intrapersonalul, interpersonalul şi comunicarea în masă, în special atunci când vine vorba de lumea 
virtuală, face practic imposibilă separarea diferitelor media.  
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Fenomenul diaspora. Caracteristici generale 
Diaspora face posibilă studierea modalităţilor prin care consumatorii media accesează diverse spaţii publice 

şi comunităţi, conduşi de factori personali, generali şi multipli ce depăşesc graniţele sau se desfăşoară în 
cadrul acestora.  

În interpretarea lui Robin Cohen [3, p.11-20], diaspora este fenomenul ce se caracterizează prin mobilitatea 
şi (re)aşezarea oamenilor, poziţionaţi nu la poli opuşi, nu în calitate de raport cauză-efect, ci sunt nişte ele-
mente ce se determină unul pe celălalt, într-o lume generată de fluxuri şi reţele sociale. Revizuirea recentă a 
conceptului de diasporă descrie relaţia dintre mobilitatea de la un loc spre altul şi semnificaţiile identităţii 
diasporice precum nişte fenomene ce au prins contur la ciocnirea dintre origini şi destinaţii. Astfel de argu-
mente pun sub semnul întrebării argumentele ce descriu migraţia drept călătorie liniară şi unidirecţionată de 
la locul de origine (locul lăsat în urmă) spre locul de destinaţie (noul loc de reşedinţă). Conexiunile fizice şi 
spirituale dintre aceste locuri au fost discutate cu scopul stabilirii identităţii diasporice, în special odată cu 
identificarea unei matrice de natură geografică, culturală şi istorică ce generează identitatea diasporică.  

Aihwa Ong [8, p.70-89] vede legăturile ce au depăşit barierele geografice drept centrale în procesul de 
dezvoltare a identităţii diasporice. Interconexiunea dintre aşezare (locul de reşedinţă prezent sau în trecut) şi 
spaţiu (fizic sau virtual) este raportată, printre altele, accesării şi utilizării media. Transnaţionalizarea spaţiilor 
de apartenenţă asociate diasporei şi comunităţilor diaporice reprezintă o invitaţie de a reflecta asupra comple-
xităţii şi diversităţii universului acestora:  

Refugiul la spaţii de apartenenţă: indivizii permanent îşi schimbă spaţiile de apartenenţă – fizic sau spiritual. 
Deşi nu tuturor persoanelor sau grupurilor de persoane le e caracteristic acelaşi nivel de mobilitate (de luat în 
considerare posibilele restricţii, în special pe acelea ce ţin de provenienţa etnică, clasă socială, gen, sexualitate 
sau vârstă), în mare parte indivizii reuşesc să-şi dezvolte un sens al existenţei şi să relaţioneze în această lume 
interconectă, pe care o pot experimenta, în care se pot asocia sau din cadrul căreia pot fi excluşi; 

Capacităţile conexiunilor transnaţionale: mobilitatea transnaţională şi politicile transnaţionale pun la încer-
care, la capitolul identitate, statele şi multe alte entităţi tradiţionale de neclintit; activităţile culturale şi politice 
ale diasporilor depăşesc orice hotare, precum o face şi sentimentul de apartenenţă la o comunitate sau alta; 

Viaţa în cadrul marilor oraşe: minorităţile au tendinţa de a se comasa în marile oraşe. Pentru mulţi, viaţa 
în cadrul oraşelor în mare parte le defineşte modul în care se asociază comunităţilor la nivel local, naţional şi 
transnaţional. Oraşele tot mai diferite şi manifestarea socială complexă a migranţilor, diasporilor şi a altor 
grupuri minoritare, precum şi activitatea lor economică generează noi forme de relaţionare între indivizi; 

Noile sisteme de cetăţenie şi apartenenţă: noile realităţi sociale globale impun actualizarea sistemelor de 
cetăţenie şi apartenenţă prin recunoaşterea complexităţii acestora. Grupurile marginalizate deţin cetăţenia ţării 
gazdă, dar, printre altele, îşi susţin apartenenţa simultană la diverse comunităţi, printre acestea ţara gazdă, dar 
şi altele, mai îndepărtate. 

Relaţia diaspora-ţara de origine, diaspora-ţara gazdă.  
Barierele de comunicare în faţa membrilor diasporelor  
Potenţialul liberator a noilor media pentru minorităţi este tot mai frecvent adus în discuţie, prin faptul că 

în spaţiul virtual, în special în lumea reţelelor sociale, minorităţile naţionale şi etnice pot regăsi spaţii de expri-
mare libere, departe de constrângerile impuse şi limitele media tradiţionale. Cu toate acestea, pe cât de libera-
toare sunt noile media pentru minorităţi, pe atât de ameninţătoare sunt pentru sentimentul de coeziune naţională.  

Pe de o parte, cultura şi comunicarea au devenit foarte mediatice şi transnaţionale; pe de altă parte, hotarele 
statelor sunt mai mult ca niciodată consolidate prin sisteme de supraveghere şi politici de frontieră. Aceste 
aspecte generează o ruptură între politicile ţărilor şi cetăţeni şi, mai mult, cu indivizii ce traversează frontiera. 
Precum susţine Paschal Preston [11, p.211-218], mobilitatea mediatică a transformat şi adaptat ţările gazdă. 
Statul ţine să-şi menţină puterea şi legitimitatea pe baza principiului loialităţii indivizilor, în cadrul unor ho-
tare bine definite. Diaspora creează multe provocări ideologiilor statelor, dar de cele mai multe ori rămâne 
undeva blocată în sânul acestora. Ţările de origine solicită loialitate şi devotament, la fel şi ţările gazdă. În 
prezent, statele îşi formează propriile proiecte de progres şi armonie în corespundere cu caracteristicile sociale, 
economice şi culturale ale populaţiei sale. Anume în acest context, deosebirile culturale (expresie frecvent 
atribuită diasporilor) sunt considerate incompatibile cu entitatea naţională. 

În contextul tensiunii dintre diasporă şi stat, declară Benedict Anderson [1, p.130-143], cel din urmă continuă 
să deţină un rol important în schema apartenenţei diasporice. Chiar şi în calitate de sursă a polarizării restricţiilor 
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şi ideologiei (exprimate prin discursurile despre naţionalism, loialitate, legitimitate şi forţă militară), statul 
trebuie considerat drept element al spaţiului de identitate a diasporei pentru cel puţin două motive. Primul: în 
societăţile democratice, legile naţionale protejează (sunt obligate să protejeze) minorităţile (diasporele) de 
actele de discriminare, rasism şi excluziune şi, prim urmare, protejează (sunt obligate să protejeze)  libera 
exprimare şi reprezentarea minorităţilor în cadrul instituţiilor culturale şi politice ale societăţilor multiculturale. 
Al doilea: restricţiile, polarizarea şi excluziunea îşi au rolul lor în conturarea identităţilor. Identităţile se for-
mează nu doar în urma unor procese pozitive şi creative de participare şi comuniune, dar şi prin experienţa 
excluziunii, marginalizării şi expunerea către ideologiile regresive – acestea regăsindu-se atât în ideologia 
ţărilor gazdă, cât şi a ţărilor de origine. 

Media şi crearea de semnificaţii în contextul vieţii cotidiene a diasporilor 
Media şi comunicarea sunt părţi indispensabile ale vieţii cotidiene a oricărei persoane şi rolul acestora 

prinde contur pe parcursul desfăşurării lor. În mod progresiv, migranţii şi diaspora au acces la diverse media 
şi, în acest fel, la spaţii lingvistice şi ideologice disponibile în orice loc din lume s-ar afla aceştia. Spaţiile 
pentru comunicare şi apartenenţă sunt întotdeauna contestate şi iregulare; sunt cuprinse de intersecţii şi tensiuni 
dintre ideologii şi experienţe din ce în ce mai mult discutate, disputate şi transmise de media. Modul de or-
ganizare a vieţii cotidiene specific democraţiilor vestice, prin separarea publicului de privat, se află la baza 
constituirii legilor şi instituţiilor. Există o serie de trenduri în modul în care indivizii accesează media. Modul 
de selectare a media e corelat celei mai dificile decizii în faţa indivizilor la această etapă, şi anume: momentul 
separării culturale (identitate) şi crezului politic vechi (ţara de origine) de cele noi (ţara gazdă).  

Media aprovizionează zilnic cu informaţii prin numeroase căi, concluzionează Ana Maria Munteanu şi 
Aida Todi [7, p.8-19]; îndrumă indivizii, familiile şi comunităţile, îi informează despre drepturile şi respon-
sabilităţile lor. Media poate stabili locul minorităţilor în societate – în special prin reprezentarea lor, sau lipsa 
de reprezentare. În acelaşi timp, diversificarea media presupune faptul că minorităţile nu se mai văd doar pe 
partea receptorilor într-un sistem media general, dar se pot implica în cadrul unor numeroase sisteme, multe 
de tentă interactivă. La acest nivel, minorităţile diasporice se regăsesc în cadrul unor spaţii media complexe, 
formate în rezultatul convergenţei media tradiţionale spre cele noi, ce coexistă şi joacă roluri diferite în viaţa 
acestora. Modul în care indivizii utilizează media ne oferă o imagine a spaţiilor şi subiectelor pe care diasporele 
le adoptă în încercarea de a-şi crea o opinie despre poziţia lor în ţara gazdă în calitate de minoritate. 

În tentativa de a ilustra complexitatea comunicării diasporice şi căile prin care membrii diasporelor se im-
plică în sisteme de comunicare pentru a-şi crea un concept propriu de apartenenţă, am analizat aspecte de 
comportament transnaţional, care, de altfel, a indicat pătrunderea sporită în ţările gazdă a televiziunii trans-
naţionale şi accesul ridicat al diasporilor, prin varii căi, la noile media. În acelaşi timp, s-a stabilit faptul că 
majoritatea indivizilor apelează la media din ţara de origine, ţara gazdă şi europeană, ceea ce sugerează că 
sunt la curent cu evenimentele din sfera publică europeană, naţională şi transnaţională.  

Familia – un context al negocierii media 
Numărul considerabil de media accesate şi negocierile multiple ale indivizilor conduse la nivel personal 

la momentul selectării acestora, în contextul vieţii cotidiene, se raportează şi la relaţiile de familie. Pentru 
mulţi membri ai grupurilor de migranţi şi diasporă, familia şi viaţa domestică presupune comunicarea în mod 
regulat în diverse limbi. Multilingvismul, caracteristic multor gospodării diasporice, vorbeşte despre faptul 
că diversitatea lingvistică propusă de media transnaţională e binevenită în casele migranţilor. În special, tele-
viziunea transnaţională se bucură de o mare popularitate şi reprezintă cel mai sugestiv caz de adaptare a media 
tradiţională la cerinţele moderne, reinventată şi reinstituită în lumea virtuală, apropriind generaţii şi experienţe 
din epoci diferite. Acest univers depăşeşte statutul de simplu consum media, care acum a devenit unul al 
proximităţii emoţionale, de schimb repetat şi interacţiuni frecvente (zilnic, membrii familiilor vizionează 
emisiuni la posturi de televiziune şi ţin să-şi împărtăşească în mod constant gândurile prin Facebook, Twitter, 
Skype şi telefon).  

Dintre tradiţional şi nou 
Nomadismul media, mobilitatea printre sursele media, printre spaţiile ideologice şi lingvistice diferite, a 

devenit în prezent o tendinţă în modul de utilizare a media. Putem explica această tendinţă în special prin 
faptul că spaţiul media la care participă tot mai mulţi indivizi e din ce în ce mai complex şi divers. Tasente 
Tănase şi Nicoleta Ciacu [12, p.130-139] consideră că internetul a instituit o nouă formă de comunicare inter-
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activă, caracterizată prin capacitatea de a transmite informaţii de la mulţi spre mulţi, în timp real sau aleatoriu, 
prin varii metode, prin aplicarea comunicării directe, abordarea îngustă sau largă a subiectelor, în dependenţă 
de scopul şi caracteristicile actului de comunicare intenţionat. Această nouă formă de comunicare poate atinge 
potenţial o audienţă la nivel global (cum ar fi: o postare pe YouTube; un blog în reţeaua www; un mesaj 
transmis unei liste numeroase de e-mailuri). În acelaşi timp, mesajul transmis este un produs personal, recep-
torul este ales de emiţător şi obţinerea informaţiilor este decisă de receptor. Aceste forme de comunicare 
(intrapersonală, interpersonală, comunicarea în masă) coexistă, interacţionează şi se completează una pe 
cealaltă şi nicidecum nu se înlocuiesc una pe alta. 

Comunicarea în cadrul spaţiului media contemporan începe de la valorile şi proiecţiile unui individ, care 
progresează în nişte proiecte de schimb cu alţi indivizi, în cadrul unei implicări selective a anumitor grupuri 
de persoane. Indivizii, în special cei cu educaţie înaltă, recurg la tehnologiile media în vederea organizării 
realităţilor lor sociopolitice şi, totodată, selectiv se implică în activităţi comunitare la nivel local, naţional sau 
transnaţional.  

Internetul, pe lângă celelalte media, face posibil acest nomadism media: întotdeauna disponibil şi oferă 
indivizilor şansa, prin senzaţia de deţinere a puterii absolute, să dirijeze fluxul şi sursele de informaţii la care 
pot recurge oricând doresc; produce un cadru general de utilizare a informaţiei ce nu depinde, în totalitate, de 
geografie şi restricţiile impuse de state. Conflictele în cadrul diasporelor întâlneşte opoziţie din partea carac-
terului multiplu şi nodal al comunicării online, ce propune indivizilor o platformă construită pe criteriul schim-
bului de opinii (informaţii etc.), întru facilitarea dezvoltării identităţii lor în calitate de personalitate şi cetăţean. 
Pe când realităţile socioculturale ce au loc la distanţă nu pot fi acoperite în totalitate prin intermediul comuni-
cării mediatice, senzaţia de a avea controlul deplin asupra informaţiei şi a actului comunicării joacă un rol 
simbolic foarte puternic. Noile media permit indivizilor să dezvolte şi să facă schimb de discursuri, subiective 
sau obiective, în cadrul unui mediu fără graniţe.  

Oamenii sunt încadraţi în conexiuni mediatice multiple cu alţi oameni şi locuri. Atât internetul, cât şi tele-
viziunea transnaţională, în toată varietatea, diversitatea, fragmentarea, multilingvismul lor şi în lipsa graniţelor, 
joacă un rol semnificativ în viaţa multor persoane în deţinerea unui sentiment de siguranţă şi apartenenţă. 

Desfăşurarea comunităţii mediatice 
Dorinţa de a aparţine la ceva, într-o lume interconectă şi dominată de instabilitate, necesitatea de a te simţi 

ca acasă, de a fi mai aproape de acei de acasă, de a auzi şi comunica în propria limbă, de a deţine un sentiment 
puternic de apartenenţă la o comunitate îndepărtată, toate aceste situaţii pot fi realizate prin intermediul media.  

Media la care apelăm azi pentru a fi la curent cu lucrurile din întreaga lume, argumentează David Morley 
şi Kevin Robins [6, p.81-90], ne face parte a unei comunităţi universale. Odată cu înstrăinarea de la realităţile 
din ţara gazdă, apartenenţa se realizează prin media (la nivel psihologic, media facilitează o prezenţă ce se 
adevereşte a fi mult mai puternică decât prezenţa fizică). Autorii continuă prin a spune că comunităţile în reţea 
sunt un răspuns la incertitudinea şi vulnerabilitatea pe care o simt unii indivizi în cadrul societăţilor contem-
porane. În acest context, înţelegem faptul că unii membri ai diasporelor încearcă să se refugieze în comuni-
tăţi la distanţă în pofida celor din proximitatea imediată drept răspuns la marginalizările la care sunt expuşi, 
în căutarea securităţii pierdute a unei lumi stabile.  

Prin accesarea mai multor surse de informaţii şi în continuare prin compararea şi contrastarea acestora – în 
mod critic şi sceptic – membrii grupurilor diasporice sunt în stare să înfrunte mult mai bine varii forme de 
excluziune şi marginalizare. Indivizii au tendinţa să perceapă media locală, naţională şi transnaţională în cali-
tate de entităţi ce transmit elemente parte a unui singur, deşi foarte divers în idei şi conţinut – univers media. 
În cadrul acestui complex univers media, membrii minorităţilor se află în căutarea şi uneori chiar dau de un 
oarecare sentiment de apartenenţă (socială, culturală, politică etc.) – ca cetăţeni şi în calitate de membri ai 
comunităţilor cu care se asociază (sau doresc să se asocieze). 

Schiţarea universului media cu participarea diasporilor 
Pe când noile media permit schimbul de informaţii şi experienţe în mod constant şi simultan, formele so-

ciale adaptate de acestea sunt cele tradiţionale. Mai mult, provocările în faţa accesului egal, participării şi 
incluziunii nu au dispărut nici astăzi. Divizările la capitolele etnie, gen, vârstă, clasă socială continuă să fie o 
provocare în faţa comunicării incluzive şi participative. Totuşi, într-o oarecare măsură acestora li se alătură 
noi forme de rezistenţă, în special odată cu diversificarea accesului la media, dar şi indivizii au ajuns să posede 
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un nivel ridicat de literare media, care poate fi sesizat în atitudini de genul: nu sunt loiali vreunei anumite 
surse de informare; apelează la mai multe surse de informare şi nu cred că există una anumită care transmite 
în mod expres adevărul; nu au încredere deplină în media; toate instituţiile media transmit aşa cum le dictează 
agenda lor, sunt o reflexie a propriei lor politici editoriale etc.  

În această ordine de idei, în dependenţă de numeroase aspecte, indivizii îşi găsesc refugiul în spaţiul informa-
ţional printre media care simt ei că le răspunde cel mai bine necesităţilor lor informative, educative, de culturali-
zare sau divertisment. Exemplele ce urmează ilustrează în detaliu universul media cu participarea diasporilor.  

Media dedicate persoanei umane: minorităţile accesează media care funcţionează în limba minoritară şi le 
face legătură cu comunităţile apropiate lor – la nivel local, naţional şi transnaţional. Acestea funcţionează în 
baza unor practici specifice şi neoficial sunt considerate drept media etnice sau diasporică, media etnică/diasporică 
transnaţională online, media de nişă, ce apar în platforme diferite şi oferă spaţii minorităţilor de a da semnifi-
caţii mesajelor receptate, de a-şi formula opiniile despre comunităţile în care se află şi, prin urmare, de a-şi 
enunţa punctul de vedere în aşa fel încât să se simtă mai în siguranţă, mai incluşi, participativi. Important de 
menţionat: aceste media oferă oportunităţi multor voci din rândul minorităţilor să fie auzite. Totuşi, lupte 
aprige pentru supremaţie se duc şi aici; prin urmare, aceste media nu sunt suficiente încât să redreseze în 
totalitate situaţia la capitolul incluziunea şi participarea indivizilor. 

Media ce face legătura dintre persoană şi toţi ceilalţi: media ce permite diferitelor personalităţi să se 
întrunească; încurajează multitudinea de indivizi să se alăture şi să interacţioneze, indivizi şi grupuri de indi-
vizi care acum se pot întâlni în cadrul unor spaţii accesibile ce anulează dominaţia ierarhică a majorităţii 
asupra minorităţilor, a liderilor comunitari asupra membrilor minorităţilor. Aceste media urmăresc să anuleze 
distanţele dintre oameni din cadrul comunităţilor (mici sau largi), prin diverse procedee de producţie media. 

Media ce facilitează tripla relaţie dintre persoana umană, minorităţi şi majorităţi: de regulă, persoanele 
parte a grupurilor de migranţi, la fel şi minorităţile diasporice, accesează diverse surse media. Media poate 
funcţiona în calitate de mecanism de siguranţă în cadrul comunităţilor în faţa conflictelor existente. În acelaşi 
timp, media ce exclude sau stereotipizează minorităţile pot influenţa negativ şi mai mult asupra aspectelor ce 
ţin de marginalizarea acestora. Rolul instituţiilor publice la acest capitol devine unul crucial, dar şi instituţiile 
private pot contribui la redresarea (sau înrăutăţirea) situaţiei în sânul comunităţilor atât de diverse. 
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