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În loc de încheiere
La răscruce de gânduri

„Uninominalul” va aduce politica românească la o răscruce de drumuri. O răscruce care, vrem, nu vrem, va marca nu doar viitorul relațiilor politician – alegător și politician – consultant politic, dar va marca însăși structura modului în care electoratul percepe implicarea sa în procesul democratic. Și, implicit, modul în care percepem - și înțelegem – democrația.
La momentul în care rândurile pe care tocmai le citiți iau calea tiparului, este greu de spus care va fi drumul pe care îl vom alege. Și cu atât mai dificil de prevăzut care vor fi implicațiile sale. Probabil, ca la orice răscruce, va fi mai întâi necesar să parcurgem o bună bucată de drum pentru a ne da seama că peisajul s-a schimbat și să emitem judecăți despre cum ar fi fost să mergem pe „cealaltă cale”, oricare va fi să fie aceasta.
Și chiar dacă, peste alți patru ani se va reveni la vechiul sistem de vot – iar din punct de vedere al drumului parcurs se va dovedi că totul a fost doar o „buclă” în evoluția democrației românești – răscrucea politică din toamna lui 2008 va fi rămas la fel de importantă de vreme ce nimic nu va mai fi la fel ca înainte.
Toamna lui 2008 va însemna deopotrivă și o răscruce în ceea ce privește tacticile electorale: disputată, discutată și, pe alocuri, discutabilă, cea de a treia eră a comunicării politice începe să-și facă simțită prezența și în marketingul politic autohton.
„În abundența de media care caracterizează cea de a treia eră a comunicării politice, există mai multe şanse de a ajusta comunicarea politică în funcție de identităţile specifice, gusturile și structura socială a publicului țintă.” Pe de o parte, această situație reduce dimensiunea „de masă” a audienţei în general – deci, în particular, şi pentru ştiri - dar, pe de altă parte, facilitează diversificarea formelor de comunicare politică (ex: mass media tradiționale vs. noile media, jurnalism politic vs. jurnalismul cetățenesc, discursul la nivel național vs. discursul la nivel local).
În „cea de a treia eră” sunt create premisele pentru ca voci altădată excluse din cadrul comunicării politice să îşi poată exprima opiniile şi ca aceste opinii să poată ajunge pe agenda media. Și sunt create oportunităţile pentru a căuta cele mai eficiente modalități prin care mesajele pot ajunge în cadrul comunităților. Pentru că de acum avem de a face cu o „industrie bine pusă la punct, care acum dispune de resursele tehnice necesare pentru a servi strategilor politici în găsirea audienţei corecte la prețul corect”.
De ce va reprezenta cea de a treia eră a comunicării politice „o răscruce” în ceea ce privește tacticile electorale? Pentru că într-o țară temperamentală precum România suntem tentați adesea să cerem prea mult de la posibilitățile deschise de noua eră și să ne așteptăm la efecte prea curând. Și pentru că, după politică și fotbal, strategiile online sunt pe cale să devină noul domeniu al expertizei naționale, uitându-se că nici în vestul Europei și nici în Statele Unite lucrurile nu sunt pe deplin clarificate:
2004 - prin intermediul blogului, Howard Dean a devenit din simplu guvernator, candidatul Partidului Democrat în alegerile preliminare, iar campania sa intra in istorie prin cuantumul donatiilor primite online (27 milioane USD). În cele din urmă, Dean avea să se claseze abia pe locul al treilea in alegerile preliminare.
2007: cei doi candidați la Președintia Franței în alegerile din 2007 (Nicholas Sarkozy si Segolene Royal) au avut bloguri. În timp ce Royal a dat naștere Segosferei, Sarkozy nu a acordat o atenție deosebită blogurilor. Royal a pierdut, unii analiști afirmând că blogul a făcut-o dependentă de un grup nereprezentativ de votanți.
2008: Barack Obama este supranumit  și uimește prin performanțele campaniei sale online: până în data de 20 august 2008, pe canalul YouTube al lui Barack Obama cele peste 1.100 de filme electorale existente (însumând peste 2.000 de ore de filmare), contorizaseră mai mult de 52 milioane vizualizari; în mai 2008, siteul BarackObama.com a atras 2,3 milioane de vizitatori unici, iar rețeaua socială My.BarackObama.com avea mai mult de 1 un milion de membri înregistrați. Însă, cu toate că în iunie 2008, cu aproape 200 milioane USD strânși din donații online spulberase de departe orice record de până atunci, investițiile „candidatului Web 2.0” în campania online rămâneau mai mult decât modeste.
„Mulțumită internetului, Obama a creat o mișcare și devenit exponentul unei cauze. McCain este exponentul unei campanii. Acum rămâne de văzut cine va câștiga: o cauză sau o campanie? Încă nu știm”, declara consultantul politic republican Alex Castellanos în august 2008. Iar o lume întreagă așteaptă cu sufletul la gura dovada faptului că o parte substanțială din „click”-urile de pe internet se pot transforma în voturi.
Oricum, câteva lucruri sunt certe: prezența online poate influența major agenda media; în pofida avântului Web 2.0, e-mailul rămâne principalul mijoc de diseminare online a informațiilor; SMS-urile și-au dovedit capacitatea de a mobiliza la vot anumite segmente electorale.
Pe plan autohton, chiar dacă în 2007 și 2008 campaniile online au fost abordate mai mult emoțional decât strategic, tactici electorale fundamentate pe concluziile de mai sus vor deveni o practică în anii următori. Și ceea ce este cu adevărat important: cu toate stângăciile prezente în campaniile online și cu toate abordările aflate, nu de puține ori, la o distanță considerabilă de ceea ce ar putea fi relevant din punct de vedere al eficienței electorale, România se situează printre țările europene în care cea de a treia eră a comunicării politice se face cel mai bine resimțită.
Mai mult decât atât: nu numai că o bună parte dintre „hibele” pe care mass media le impută marketingului politic autohton sunt prezente și în marketingul politic european, dar, cel puțin în viziunea teoreticienilor, aceste „hibe” sunt dovada faptului că sistemul politic românesc se află în tendințele sistemelor politice europene.
Și, cine știe, poate că într-un peisaj mediatic european în care partizanatul jurnalistic are tradiție, alegerile din toamna lui 2008 vor reprezenta răscrucea de la care vor decide dacă vor fi jurnaliști cu opinie politică sau consultanți independenți.
În cele din urmă, orice s-ar spune, campaniile electorale contează. Și, chiar dacă nu întotdeauna cei din urnă vor fi cei dintâi, un lucru trebuie înțeles cât se poate de clar: pentru a avea măcar o șansă de fi ales, numele unui politician trebuie să ajungă, în mod obligatoriu, acolo. Ștampilat cât se poate de clar.

