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Κατασκευάζοντας Ταυτότητες: Μέσα Επικοινωνίας και ∆ιεθνείς Σχέσεις
Από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, τόσο ο πολιτικός κόσµος όσο και το επικοινωνιακό περιβάλλον
έχουν αλλάξει δραµατικά. Στον τοµέα των ∆ιεθνών Σχέσεων, οι παλιές βεβαιότητες έχουν
αντικατασταθεί από νέες αβεβαιότητες. Νέες συγκρούσεις οδηγούν σε νέες συµµαχίες ενώ θέτουν τις
υφιστάµενες συµµαχίες υπό αίρεση. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπου γίνεται ολοένα και λιγότερο
ξεκάθαρο ποιος είναι εχθρός, ποιος φίλος και ποιος σύµµαχος, τα µέσα επικοινωνίας θεωρούνται ότι
παίζουν ένα περισσότερο ισχυρό ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Καίτοι η επιστηµονική έρευνα µας
προειδοποιεί να µην υπερτιµούµε την επίδραση των Μ.Μ.Ε. στο τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, όπως
αυτή κωδικοποιείται στην «επίδραση-CNN», η πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων επηρεάζεται
έµµεσα από την κοινή γνώµη, που µε την σειρά της θεωρείται ότι χειραγωγείται από τα µέσα
επικοινωνίας. Υπό αυτό το πρίσµα, ο ρόλος της κοινής γνώµης στις διεθνείς σχέσεις µπορεί να
θεωρηθεί ότι «περιορίζει» παρά ότι «καθορίζει» τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι η προσοχή
στρέφεται στον τρόπο µε τον οποίο συλλογικές απεικονίσεις και ταυτότητες σχηµατίζονται σε σχέση µε
άλλες συλλογικότητες.
Στηριζόµενοι σε αυτή την υπόθεση, προτείνουµε µία προσέγγιση για την ανάλυση του ρόλου των
µέσων επικοινωνίας στις διεθνείς σχέσεις που εµπνέεται από την έννοια της πλαισίωσης (framing). Σε
αντιδιαστολή, όµως, µε την Ψυχροπολεµική περίοδο, η προσέγγιση αυτή πρέπει να προσαρµοστεί στις
απαιτήσεις που θέτει η ανάλυση µεταβαλλόµενων, διαιρετών και ευέλικτων στοιχείων που καθορίζουν
την συλλογικές ταυτότητες. Συνεπώς, το θεωρητικό πλαίσιο αντλεί από την κονστρακτιβιστική θεωρία
των διεθνών σχέσεων που αντιλαµβάνεται την εξωτερική πολιτική ως µία διαδικασία καθορισµού έσωοµάδων και έξω-οµάδων στο σύγχρονο σύστηµα κρατών. Παράλληλα αντλεί και από την θεωρία
παραγωγικών αιτιών που εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι ερµηνεύουν την συµπεριφορά
τους καθώς και την συµπεριφορά των άλλων και τα είδη των µεροληψιών που αναφύονται σε αυτή την
διαδικασία. ∆εδοµένης της σηµαντικότητας της ατλαντικής συµµαχίας η προσέγγιση αυτή επεξηγείτε
µέσω της συγκριτικής ανάλυση της ειδησεογραφικής κάλυψης των Αµερικανικών εκλογών του 2004
από τον Ευρωπαϊκό τύπο.
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