UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 1

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 2

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 3

UNIUNEA EUROPEANÃ,
UN TREND ÎN DERIVÃ?
O analizã a discursului mediatic
ºi a perspectivei tinerilor

OANA ªTEFÃNIÞÃ

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 4

Tehnoredactor: CRISTIAN LUPEANU
Ilustraþie copertã: DIANA DUMITRIU, Togetherness

Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþin Editurii COMUNICARE.RO.
Editura COMUNICARE.RO este departament în cadrul ªcolii Naþionale de
Studii Politice ºi Administrative, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice.

Editura COMUNICARE.RO
SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice
Str. Povernei, nr. 6
010643 Bucureºti
România
www.edituracomunicare.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
ªTEFÃNIÞÃ, OANA
Uniunea Europeanã, un trend în derivã?: O analizã a discursului mediatic
ºi a perspectivei tinerilor / ªtefãniþã Oana. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2016
Conþine bibliografie
ISBN 978-973-711-563-8
341.217(4) UE

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 5

Cuprins
Lista figurilor ºi tabelelor / 7
Introducere / 9
PARTEA ÎNTÂI. Europenizarea – perspective ºi evoluþii
I. Procesul europenizãrii – delimitãri conceptuale / 17
II. Viziuni cu privire la dezvoltarea Uniunii ºi politici
de comunicare. Factori care contribuie la susþinerea
europenizãrii / 22
III. Sfera publicã – de la naþional la european. Sfera publicã
naþionalã europenizatã ºi implicaþiile la nivelul societãþii / 25
IV. Atitudini faþã de Uniunea Europeanã ºi procesul europenizãrii.
Aspecte problematice ºi efecte ale crizei europene / 34
V. Consideraþii finale / 40
PARTEA A DOUA. Identitatea europeanã – de la construct
la asumare
I. Identitatea – delimitãri conceptuale / 45
II. Identitate naþionalã, identitate europeanã – conflict
sau complementaritate? / 49
III. Conceptul de identitate europeanã / 53
IV. Modele ale identitãþii europene – identitatea europeanã
culturalã, civicã, instrumentalã / 63
V. Instrumente ºi circumstanþe care influenþeazã sentimentul
de identitate europeanã / 71
VI. Consideraþii finale / 76
PARTEA A TREIA. Media – roluri ºi atribuþii în procesul
de europenizare
I. Instrumente mediatice în susþinerea europenizãrii / 81
II. Încadrarea mediaticã – definirea cadrajelor ºi
a efectelor aferente / 89

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 6

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

III. Impactul media asupra interesului cetãþenilor
ºi a sentimentului de apartenenþã la comunitatea
europeanã / 100
IV. Discursul mediatic europenizat ºi limitele acestuia. Aspecte
contradictorii ºi piedici în procesul de europenizare / 107
V. Consideraþii finale / 112
PARTEA A PATRA. Uniunea Europeanã – de la discursul media
la agenda cetãþeanului. Paºi spre o identitate
europeanã
I. Argument / 117
II. Aspecte metodologice / 118
III. Analiza activitãþii mediatice ºi a influenþei cadrajelor
în procesul de europenizare a sferei publice naþionale
ºi de creare a unei identitãþi europene (2013 & 2014) / 130
IV. Analiza interesului tinerilor pentru problematica europeanã,
a locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale ºi
a asumãrii unei identitãþi europene / 167
V. Concluziile cercetãrii / 230
VI. Limitele cercetãrii ºi direcþii viitoare / 241
Consideraþii finale / 243
Anexe / 251
Bibliografie / 263

6

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 7

Lista figurilor ºi tabelelor
Tabelul 1.
Tabelul 2.
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Figura 16.
Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Figura 20.
Figura 21.

Mediile cadrajelor generice ºi specifice (2013) / 141
Mediile cadrajelor generice ºi specifice (2014) / 156
Domeniul ºtirii (2013) / 131
Subiectul ºtirii (2013) / 131
Ponderea ºtirilor legate de UE (2013) / 132
Ponderea ºtirilor legate de UE pe fiecare portal
(2013) / 132
Distribuþia domeniilor ºtirilor legate de UE (2013) / 133
Subteme legate de UE (2013) / 134
Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE în luna martie
2013 / 135
Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE pe fiecare portal,
în luna martie 2013 / 136
Media numãrului de vizualizãri pentru ºtirile legate de UE
pe fiecare portal (2013) / 137
Prezenþa actorilor în cadrul ºtirilor legate de UE
(2013) / 139
Prezenþa actorilor UE în cadrul subiectelor europene
(2013) / 139
Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE
(2013) / 140
Persoane, instituþii, þãri (2013) / 140
Cadraje generice în luna martie 2013 / 142
Cadraje generice în luna martie 2013,
pe ziare.com / 143
Cadraje generice în luna martie 2013,
pe hotnews.ro / 144
Cadraje specifice în luna martie 2013 / 144
Domeniul ºtirii (2014) / 145
Subiectul ºtirii (2014) / 146
Ponderea ºtirilor legate de UE (2014) / 146
Ponderea ºtirilor legate de UE pe fiecare portal
(2014) / 146

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 8

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

Figura 22. Distribuþia domeniilor pentru ºtirile legate de UE
(2014) / 147
Figura 23. Subteme legate de UE (2014) / 148
Figura 24. Subteme legate de UE pe fiecare portal (2014) / 148
Figura 25. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE (2014) / 149
Figura 26. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE pe fiecare portal
(2014) / 150
Figura 27. Medie numãr vizualizãri pentru ºtiri legate de UE
pentru fiecare portal (2014) / 151
Figura 28. Prezenþa actorilor în cadrul ºtirilor legate de UE
(2014) / 152
Figura 29. Actori UE (2014) / 153
Figura 30. Actor UE pe fiecare portal (2014) / 153
Figura 31. Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE
(2014) / 155
Figura 32. Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE
pentru fiecare portal (2014) / 155
Figura 33. Cadraje generice (2014) / 156
Figura 34. Cadraje generice pe ziare.com (2014) / 157
Figura 35. Cadraje generice pe hotnews.ro (2014) / 157
Figura 36. Cadraje specifice (2014) / 158
Figura 37. Cadraje specifice pe ziare.com (2014) / 159
Figura 38. Cadraje specifice pe hotnews.ro (2014) / 159

8

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 9

Introducere
Uniunea Europeanã se confruntã cu provocãri constante care în ultimul timp par a testa însãºi consistenþa ºi viabilitatea Uniunii. Nedepãºirea unor astfel de praguri ar putea aduce chiar eºecul demersurilor
europene. Criza euro este una dintre cele mai importante provocãri
curente întrucât solicitã mãsuri prompte ºi ameninþã unul dintre pilonii
care stau la baza proiectului ºi anume uniunea economicã. UE este
nevoitã sã identifice soluþii ºi pentru deficitul democratic ºi pentru cel
de comunicare pentru a dobândi legitimitate în plan politic ºi a beneficia de acordul cetãþenilor în demersurile viitoare. Uniunea nu poate face
paºii urmãtori spre definirea unei identitãþi comune, spre o uniune
politicã, fãrã a deveni un proiect al cetãþenilor ºi nu doar al elitelor. Tendinþele îngrijorãtoare de organizare a unor referendumuri de pãrãsire
a Uniunii, culminate cu Brexit-ul care poate avea un efect de domino,
trag un semnal de alarmã. Uniunea Europeanã are nevoie de unitatea
sa politicã pentru a face faþã provocãrilor globale ºi a acþiona ca un tot,
ca un actor singular, iar comunicarea ºi consideraþia faþã de cetãþeni sunt
componente cheie.
Consolidarea unor sfere publice naþionale europenizate, a unei identitãþi europene pot susþine eforturile Uniunii de a instituþionaliza soluþii
politice comune, proceduri ºi, uneori, angajamente foarte scumpe cum
sunt cele privind situaþia Greciei. Existã deci un interes crescut pentru
formarea unei identitãþi europene care sã asigure un fundament, o bazã
care sã permitã acceptarea mai uºoarã a sacrificiilor fãcute în vederea
evoluþiei. Un proiect european trainic care sã se bucure de susþinerea
cetãþenilor are nevoie de existenþa unui ataºament faþã de un viitor comun sau a unui sentiment de afiliere la comunitatea europeanã. În acest
sens, rolul media în procesul de europenizare ºi de susþinere a formãrii
unei identitãþi europene devine esenþial. Media au datoria de a creºte
vizibilitatea subiectelor europene, de a oferi o contextualizare europeanã, de a promova actorii europeni ºi de a asigura baza informaþionalã
necesarã dezbaterii ºi implicãrii cetãþenilor în discuþii, ajutând astfel la
consolidarea procesului de europenizare ºi la transcenderea sferei publice parohiale.
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Uniunea nu mai poate rãmâne doar un proiect la nivelul elitelor, mai
ales în contextul crizei actuale, care are efecte dintre cele mai concrete
asupra cetãþenilor. Nemulþumirea generalã cu privire la Uniunea Europeanã vine din lipsa unui control popular direct, cetãþenii simþind cã nu
iau parte la luarea deciziilor, la conturarea propriului viitor. Situaþia economicã modeleazã ºi ea atitudinile faþã de procesul democratic, faþã de
satisfacþia cu privire la modul de funcþionare a Uniunii, evaluãrile ºi
opiniile cetãþenilor fiind influenþate de natura costurilor ºi beneficiilor
care decurg din statutul de stat membru al Uniunii. Astfel, atitudinile
faþã de UE pot include sentimente de afiliere la identitatea europeanã,
sentimente de reticenþã, de teamã cu privire la influenþa europenizãrii
în planul culturii naþionale, reacþii faþã de performanþa ºi funcþionarea
democraticã a instituþiilor europene, faþã de aspectele utilitariste ale integrãrii, aceste atitudini fiind modelate de încadrãrile mediatice ºi determinând creºterea sau retragerea sprijinului pentru viitorul Uniunii (a
se vedea Krouwel & Abts, 2007; Vliegenthart et al., 2008; Boomgaarden
et al., 2011).
În acest context, volumul de faþã vizeazã implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice naþionale ºi în susþinerea formãrii
unei identitãþi europene în paralel cu determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale, a interesului cetãþenilor pentru tematica europeanã ºi a modului în care aceºtia înþeleg ºi experimenteazã
sentimentul de europenitate.
Cartea cuprinde patru pãrþi, trei dintre acestea fiind dedicate aspectelor teoretice, iar ultima parte fiind alocatã studiului empiric.1 Prima
parte, Europenizarea – perspective ºi evoluþii, are în vedere procesul europenizãrii ºi delimitãrile conceptuale, viziunile cu privire la dezvoltarea
Uniunii ºi politicile de comunicare aferente, precum ºi factorii care contribuie la susþinerea europenizãrii. Capitolul abordeazã ºi problematica
sferei publice, cu precãdere a sferei publice naþionale europenizate ºi a
implicaþiilor sale la nivelul societãþii. Totodatã, sunt luate în considerare
ºi atitudinile cetãþenilor faþã de Uniunea Europeanã ºi de procesul europenizãrii, precum ºi aspectele problematice ºi efectele crizei europene.

1
O parte din datele ºi informaþiile cuprinse în aceastã carte au fost publicate
sub diverse forme (articole în reviste de specialitate, capitole în volumele conferinþelor) – de exemplu, ªtefãniþã & Buturoiu (2015); Corbu, ªtefãniþã, Oprea & Udrea
(2015); Udrea, Oprea, Corbu & ªtefãniþã (2015); ªtefãniþã (2013); ªtefãniþã, Oprea
& Udrea (2013); ªtefãniþã (2012).
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Conceptul de europenizare beneficiazã de o varietate de abordãri ºi
încercãri de delimitare, fãrã a exista o definiþie unanim recunoscutã. Europenizarea influenþeazã procesele ºi politicile interne, determinând
schimbãri semnificative la nivelul statelor membre. Aceste schimbãri pot
fi atât la nivelul structurilor formale, cât ºi la nivelul valorilor ºi normelor
rãspândite în cadrul statelor membre, fiind în fond vorba de o întrepãtrundere a societãþilor europene, de un grad din ce în ce mai crescut
de convergenþã (a se vedea Hughes, Sasse & Gordon, 2004; Eder, 2004;
Börzel & Risse, 2000; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009;
Radaelli, 2000; Ladrech, 2002; Featherstone, 2003; Radaelli, 2004).
Europenizarea este, prin urmare, un proces complex, care presupune
transformare, fie cã ne referim la adaptarea instituþionalã, la norme,
proceduri, la implementarea politicilor UE sau la schimbãri în ceea ce
priveºte adoptarea valorilor europene comune în planul concret al vieþii
cetãþenilor. Pe lângã totalitatea schimbãrilor produse la nivel naþional,
care înglobeazã impactul Uniunii asupra statelor membre, integrarea europeanã presupune ºi un transfer al suveranitãþii de la nivelul naþional
la cel european, precum ºi o serie de sacrificii pentru care este nevoie de
sprijinul ºi acordul cetãþenilor implicaþi, ei fiind în ultimã instanþã cei care
se confruntã cu efectele europenizãrii în planul vieþii de zi cu zi.
Comunicarea publicã devine esenþialã pentru legitimarea ºi consolidarea Uniunii, pentru promovarea politicilor sale în vederea obþinerii
sprijinului popular. Strategiile pentru îmbunãtãþirea comunicãrii UE au
în vedere europenizarea sferelor publice naþionale, proces în care media naþionale au un rol determinant. Aceastã viziune se încadreazã în
modelul realist care are în vedere un spaþiu comun de dezbatere ca reþea
de sfere publice europenizate conectate prin fluxuri de informaþii. Una
dintre condiþiile principale pentru a vorbi de europenizarea sferei publice este chiar vizibilitatea ridicatã a Uniunii Europene în media naþionale,
acoperirea subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã (a se vedea Brüggemann, 2005; Kopper & Leppik, 2006;
Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas, 2009; Brüggemann &
Kleinen-von Königslöw, 2009; Risse, 2010). Ideea unei sfere publice europenizate constituie un obiectiv important pentru viitorul Uniunii, permiþând consolidarea unei cetãþenii europene ºi dezvoltarea unui cadru
care sã sprijine implicarea popularã, ducând totodatã la rezolvarea deficitelor de legitimitate ºi democraþie la nivel european (Castells, 2008).
Este necesarã dezvoltarea unui public european consolidat fãrã de care
demersurile Uniunii devin irelevante sau direcþionate doar cãtre un public sectorial specializat.
11

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 12

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

A doua parte, Identitatea europeanã – de la construct la asumare, abordeazã conceptul de identitate ºi delimitãrile sale, identitatea naþionalã
ºi identitatea europeanã din perspectiva raportului de conflict sau complementaritate, precum ºi conceptul de identitate europeanã cu detalierea modelelor identitãþii europene – identitatea europeanã culturalã,
civicã ºi instrumentalã. Totodatã sunt luate în considerare ºi instrumentele ºi circumstanþele care influenþeazã sentimentul de identitate europeanã. Identitatea europeanã este un element fundamental în evoluþia
dimensiunii politice a Uniunii, mai ales în condiþiile în care acþiunile ºi
iniþiativele europene au o influenþã crescutã în viaþa cetãþenilor. Cercetãrile din sfera ºtiinþelor politice s-au axat mai mult pe atitudinea ºi
sprijinul cetãþenilor europeni pentru procesul de integrare decât pe identificarea acestora cu noua entitate politicã (Inglehart, 1997), însã cercetãrile recente aratã cã nu se poate vorbi de o legitimitate realã, durabilã
a proiectului european fãrã o identitate complementarã (Bruter, 2005).
Deºi nu se poate vorbi de un consens cu privire la rolul identitãþii europene, vãzutã fie ca având un rol esenþial în dezvoltarea instituþiilor politice europene (Bruter, 2005; Herrmann & Brewer, 2004), fie ca având
un impact redus pentru integrarea socialã (Grundy & Jamieson, 2007),
identitatea europeanã în diferitele sale accepþiuni este un concept real
a cãrui existenþã nu mai poate fi negatã (a se vedea Bruter, 2003, 2005,
2009; Diez Medrano, 2003; Habermas & Derrida, 2003; Eriksen & Fossum, 2004; Delanty & Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 2008), cu
implicaþii în felul cetãþenilor de a se raporta la procesul integrãrii. De
altfel, sprijinul pentru integrarea europeanã ºi legitimitatea democraticã a Uniunii sunt dependente de dezvoltarea unui ataºament colectiv
mai puternic faþã de Europa (a se vedea Beus, 2001; Decker, 2002).
Identitatea europeanã este o construcþie în curs de definire, constând
cu precãdere într-un sentiment de afiliere la Uniunea Europeanã. Vãzutã
prin prisma identitãþilor multiple (Bruter, 2004; Risse, 2003), identificarea cu Uniunea Europeanã urmeazã celei naþionale, aflându-se într-un
raport de complementaritate ºi dobândind o importanþã mai micã sau
mai mare în funcþie de context ºi de caracteristici individuale (Wiener,
1998; Duchesne, 2008). Identitatea europeanã constã în adãugarea la
identitatea naþionalã a unui sentiment de apartenenþã la comunitatea
europeanã (a se vedea Augoustinos & Walker, 1995; Thompson, 1995;
Gripsrud, 2007).
Reprezentãrile identitãþii europene sunt multiple, ele fiind în acord
cu ideea fiecãruia despre Uniune, despre ce înseamnã sã fii european,
determinând astfel modalitãþi distincte de raportare la comunitatea eu12
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ropeanã ºi la sentimentul identitar conex. Aceste multiple reprezentãri
pot coexista ºi pot activa sentimente identitare diferite în funcþie de context. Indivizii îºi definesc identitatea în mai multe feluri, þinând cont de
nevoile particulare ºi de importanþa acestora, de fondul social, etnic, de
grupurile din care fac parte, de alegerile personale, asumându-ºi multiple identitãþi, succesiv sau în acelaºi timp (Fry & Lewis, 2008). Identitatea este un construct social, cu mai multe straturi negociate în cadrul
interacþiunilor de zi cu zi (Smith, 2011). Astfel, identitatea europeanã
este perceputã ca una dintre identitãþile multiple pe care cetãþenii le
posedã ºi le manifestã în anumite contexte (Bruter, 2005; Duchesne &
Frognier, 2007).
În literatura de specialitate, identitatea europeanã este abordatã prin
raportarea la dimensiunile sale – identitate europeanã culturalã, civicã
ºi instrumentalã. Deºi aspectele identitare civice ºi instrumentale predominã în rândul cetãþenilor (a se vedea Caporaso, 2005; Bruter, 2005; Ruiz
Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), este necesar ca Uniunea sã se bazeze pe rezerve mai profunde de ataºament, de loialitate ºi
susþinere care pot deriva din sacrificii comune, din scopuri care sã susþinã
interesele tuturor statelor membre, dintr-un sentiment al unui noi comun care include ºi o identitate culturalã (Bruter, 2005; Thiel, 2011).
Cu cât cetãþenii sunt mai angrenaþi în realitatea europeanã, cu atât poate
creºte ºi nivelul de înþelegere ºi de implicare privind aspectele europene,
laolaltã cu sprijinul pentru proiectul european.
Partea a treia, Media – roluri ºi atribuþii în procesul de europenizare, are
în vedere instrumentele mediatice care pot fi utilizate pentru susþinerea
europenizãrii, încadrarea mediaticã, definirea cadrajelor ºi a efectelor
aferente, impactul media la nivelul interesului cetãþenilor ºi al sentimentului de apartenenþã la comunitatea europeanã, precum ºi limitele discursului mediatic europenizat, aspectele contradictorii ºi piedicile care
pot interveni în procesul de europenizare. Mass media sunt un liant important între politica europeanã ºi cetãþeni, consolidând procesul de europenizare prin rãspândirea de informaþii ºi ºtiri referitoare la Uniunea
Europeanã, la instituþiile, politicile ºi actorii europeni. Se poate discuta
despre un discurs europenizat dacã media îºi îndreaptã atenþia asupra
problematicilor europene, abordându-le dintr-o perspectivã a intereselor
europene ºi nu doar a celor locale, sincronizându-se cu spaþiile mediatice din alte state membre în care subiectele europene sunt acoperite
din perspective de dezbatere similare, care sã le ofere cetãþenilor europeni o bazã comunã de evaluare ºi interpretare. Numai prin distribuirea
mai multor subiecte europene nu se poate vorbi despre un sistem de co13
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municare europenizat sau despre un public european, în special în cazul
în care mesajele rãspândite rãmân ataºate punctelor de vedere locale,
fiind necesarã prezenþa unei perspective europene asupra faptelor ºi întâmplãrilor care depãºesc interesul naþional ºi impactul la nivelul unui
stat membru (a se vedea Van de Steeg, 2002; Koopmans & Erbe, 2003;
Machill, Beiler & Fischer, 2006, Lauristin, 2007).
Media stabilesc agenda publicã ºi locul deþinut de UE pe aceastã agendã, determinând totodatã ºi locul Uniunii pe agenda dezbaterilor cetãþenilor ºi importanþa acordatã de aceºtia tematicilor europene. Pe lângã
setarea agendei, utilizarea cadrajelor media ajutã la modelarea percepþiilor cetãþenilor prin influenþarea schemelor de interpretare, prin setarea
unor tipare de interpretare, contribuind la formarea opiniei publice cu
privire la subiectele europene. Cadrajele au un rol semnificativ în dezvoltarea unui cadru comun de referinþã, de evaluare, interpretare ºi dezbatere a evenimentelor. Efectele cadrajelor în procesul de europenizare,
de construire a imaginii Uniunii Europene sau de rãspândire a unor
elemente care sã susþinã formarea unei identitãþi europene sunt moderate de diverºi factori precum nivelul de sofisticare politicã, interesul ºi
importanþa acordatã subiectelor, factorul timp, expunerea la cadraje
repetitive sau la cadraje competitive, tipul de cadraj predominant ºi rezonanþa acestuia la nivelul schemelor mentale ºi formãrii indivizilor, caracteristicile, valorile ºi experienþele anterioare ale cetãþenilor (a se vedea
Gamson & Modigliani, 1989; Jacks & Devine, 2000; Bizer & Krosnick,
2001; Haider-Markel & Joslyn, 2001; Druckman, 2001; Shen & Edwards,
2005; Chong & Druckman, 2007; Schuck & de Vreese, 2006; Lecheler et
al., 2009; D’Angelo & Kuypers, 2010). Þinând cont de aceºti factori mediatori, diferitele cadraje utilizate în media sunt susceptibile de a provoca moduri distincte de a vorbi despre Uniunea Europeanã. Contribuþia
media în procesul de europenizare este una importantã ºi ca sursã a
susþinerii dezvoltãrii sentimentului de apartenenþã la comunitatea europeanã, media fiind în acelaºi timp un loc de manifestare a identitãþii
naþionale în raport cu cea europeanã (Gripsrud, 2007). În acest context,
o analizã a implicãrii media în procesul de europenizare, de construire
a unei identitãþi europene prin felul în care sunt acoperite ºi încadrate
subiectele europene ne poate da indicii importante cu privire la evoluþia
demersului de europenizare a sferei publice naþionale ºi la felul în care
se oferã o bazã pentru susþinerea implicãrii cetãþenilor.
Ultima parte a lucrãrii este dedicatã studiul empiric, care a vizat îndeplinirea urmãtoarelor obiective de cercetare: 1. analiza activitãþii media
în procesul de europenizare a sferei publice, urmãrindu-se coordonate
14
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precum vizibilitatea, proeminenþa, actorii predominanþi ºi cadrajele media utilizate în cadrul ºtirilor privind UE, la nivelul a douã perioade cu
evenimente importante pentru Uniune, dintre care, în 2014, fiind incluse ºi alegerile europarlamentare; 2. determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale cu accent pe efectele media care au loc
la nivelul opiniilor; 3. determinarea factorilor ºi contextelor care faciliteazã afilierea la o identitate europeanã, a modului în care tinerii percep
ºi definesc identitatea europeanã, precum ºi a relaþiei dintre identitatea
naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã sau excludere.
În vederea analizei activitãþii mediatice în procesul de europenizare
a sferei publice s-a utilizat cercetarea cantitativã ºi anume analiza de conþinut pe baza unei grile prestabilite. Corpusul analizat a cuprins 11.310
ºtiri – totalitatea ºtirilor publicate în douã perioade cu evenimente importante pentru Uniunea Europeanã printre care ºi campania pentru alegerile europene (1-31 martie 2013 ºi 25 aprilie – 25 mai 2014) în cadrul
a douã portaluri online de ºtiri din România, hotnews.ro ºi ziare.com.
În vederea identificãrii modului în care cetãþenii înþeleg ºi experimenteazã identitatea europeanã ºi a determinãrii locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale, s-a utilizat cercetarea calitativã, efectuându-se
39 de interviuri în profunzime, semi-structurate. Un prim set de 20 de
interviuri a fost condus în perioada 25 martie – 7 aprilie 2013, urmat de
un set de 19 interviuri în perioada 26 mai – 8 iunie 2014, ambele seturi
fiind conduse într-un interval de douã sãptãmâni de la încheierea perioadei selectate pentru analiza media, având în vedere durata limitatã
a efectelor cadrajelor (Druckman & Nelson, 2003; de Vreese, 2004;
Tewksbury et al., 2008; de Vreese, 2012).
Ceea ce aduce nou cercetarea este punerea în oglindã a activitãþii media cu felul în care se reflectã aceasta la nivelul cetãþenilor. Nu se poate
vorbi de analiza sferei publice ºi a europenizãrii acesteia fãrã a avea în
vedere, pe lângã europenizarea discursului mediatic, interesul cetãþenilor pentru tematica europeanã ºi abordarea subiectelor europene la nivelul discuþiilor. Interviurile au fost realizat în rândul tinerilor masteranzi,
pornindu-se de la premisa cã tinerii educaþi, care vorbesc limbi strãine,
care cãlãtoresc ºi interacþioneazã cu strãini au ºanse mai ridicate sã se
perceapã ca fiind europeni ºi sã manifeste un interes mai ridicat pentru
Uniunea Europeanã (Arts & Halman, 2006; Green, 2007; Fligstein, 2009).
În special cu privire la campania pentru Parlamentul European, cercetarea a adus elemente de noutate privind viziunea tinerilor asupra alegerilor, motivaþiile care au stat la baza participãrii la vot, interesul pentru
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campanie, abordarea subiectului la nivelul discuþiilor ºi perspectiva asupra activitãþii media în raport cu alegerile europene.
Pornind de la considerentele teoretice ºi de la rezultatele demersului de cercetare, lucrarea oferã informaþii relevante ºi importante cu privire la implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice ºi
a influenþei la nivelul cetãþenilor. Totodatã, studiul are în vedere o incursiune în lumea tinerilor, urmãrindu-se interesul ºi implicarea acestora în discuþii despre tematici europene, perspectiva lor asupra activitãþii
media în legãturã cu problematica europeanã, experimentarea sentimentului de europenitate, raportarea la identitatea europeanã ºi la viitorul Uniunii Europene. Într-un timp în care Uniunea se confruntã cu
numeroase provocãri, este necesarã o analizã a felului în care informaþiile despre UE sunt raportate de cãtre sistemul mediatic ºi a suprapunerii acestor reprezentãri cu cele ale cetãþenilor pentru a putea avea acces
ºi la paleta efectelor comunicãrii, dat fiind cã o Uniune care nu îºi implicã cetãþenii este ca o maºinã slab alimentatã, drumul sãu neputând
continua decât pentru scurt timp.
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Europenizarea – perspective
ºi evoluþii
I. Procesul europenizãrii – delimitãri conceptuale
Conceptul de europenizare beneficiazã de o varietate de abordãri ºi
definiþii, fãrã a exista o definiþie unanim recunoscutã. Fenomenul a suscitat o mai mare atenþie cercetãtorilor odatã cu procesele de integrare
europeanã, dar ºi de aderare la Uniunea Europeanã, putând fi definit
ca un „proces de difuzare de sus în jos a regulilor politice comune, a
normelor ºi practicilor europene.” (Hughes, Sasse & Gordon, 2004, p.
27). Pe lângã dimensiunea de sus în jos a europenizãrii care subliniazã
rolul decisiv jucat de Uniunea Europeanã, se poate vorbi ºi de o dimensiune de jos în sus care are în vedere evoluþia specificã contextului fiecãrui
stat membru ºi influenþa exercitatã de la nivelul local asupra normelor
europene (Börzel & Risse, 2000).
Procesul de europenizare este asociat ºi cu presiunea de a fi un stat
membru al Uniunii Europene, apãrând nevoia de sincronizare cu alte
state membre, de adaptare instituþionalã, de rãspândire a normelor ºi
implementare a politicilor europene (Hughes, Sasse & Gordon, 2004).
Alte asocieri vizeazã libera circulaþie, existenþa pieþei comune, privite ca
mecanisme care duc la diminuarea diferenþelor în spaþiul Uniunii, mai
ales prin asocierea cu procesele de omogenizare la nivel instituþional,
menþionând aici însã distincþia dintre „Europa celor puternici” (statele
membre fondatoare ale Uniunii Europene) ºi „Europa celor slabi”, aceasta din urmã fiind cea supusã pregnant unui proces de transformare în
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scopul de a creºte nivelul de convergenþã cu statele membre fondatoare
(Eder, 2004, p. 97). Dupã cum se poate observa, europenizarea implicã
un impact semnificativ asupra proceselor interne, asupra politicilor ºi
instituþiilor, determinând schimbãri la nivelul statelor membre prin intermediul unor noi practici, norme, reguli ºi proceduri stabilite de cãtre
sistemul european de guvernare (Börzel & Risse, 2000). Astfel, conceptul de europenizare este adesea utilizat pentru a descrie gradul de influenþã a politicilor europene asupra politicilor publice ºi deciziilor luate
în cadrul statelor membre (Radaelli, 1997).
Europenizarea este o formã de transnaþionalizare limitatã la continentul european, dar mai ales la statele membre ale Uniunii (Brüggemann
& Kleinen-von Königslöw, 2009). Totodatã, este un proces de imaginaþie
politicã, statele alegând cum anume are loc europenizarea, care atribute
sunt acceptate ºi care sunt respinse, cum anume este prezentatã Europa
pornind de la ceea ce statele îºi imagineazã despre aceasta ºi despre rolul
lor în cadrul Europei. Sensul dat Europei este modelat de evenimentele
politice majore, de istorie ºi amintiri colective, de relaþia cu alte state
membre ºi apropierea sau depãrtarea faþã de centrul european (Jones
& Subotic, 2011). Europa poate influenþa, poate determina schimbãri
atât la nivelul structurilor formale, cât ºi la nivelul valorilor, normelor ºi
discursurilor rãspândite în cadrul statelor membre (Radaelli, 2000).
Potrivit definiþiei date de Robert Ladrech (2002, p. 392), europenizarea este un proces de „reorientare a direcþiei, de schimbare a politicii
naþionale astfel încât dinamica economicã ºi politicã a Uniunii Europene
devine parte a logicii organizaþionale a politicilor naþionale ºi a proceselor decizionale.” Procesul mai este definit ºi ca o întrepãtrundere a
societãþilor europene având în vedere gradul din ce în ce mai crescut
de convergenþã, dar ºi modificãrile determinate de elemente precum
moneda comunã, fenomenele de migraþie, multiculturalismul, normele
comune, schimburile educaþionale interculturale sau distribuirea conþinutului mediatic la nivel european prin canale comune (Delanty &
Rumford, 2005). Conceptul a devenit aproape o normã pentru analiza
modului în care reglementãrile UE sunt puse în aplicare, a modului în
care este exercitatã presiunea de adaptare asupra statelor membre, în
special cu privire la formele de condiþionalitate politicã (Bafoil, 2009).
Adesea apare asocierea procesului de europenizare cu cel de integrare europeanã, însã europenizarea este perceputã ca un proces interactiv, ca o variabilã dependentã care este rezultatul schimbãrii la nivel
naþional ºi care influenþeazã procesul de integrare europeanã, perceput
ca o variabilã independentã (Howell, 2004). Europenizarea este un ter18
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men folosit pentru a descrie efectele integrãrii europene la nivel politic
ºi asupra politicilor statelor membre, precum ºi referitor la procesul de
consolidare a instituþiilor politice la nivel european (Ladrech, 2002). De
asemenea, integrarea europeanã presupune transferul suveranitãþii de la
nivelul naþional la cel european, întãrind puterea ºi influenþa decizionalã
a instituþiilor europene, în vreme ce europenizarea constã în totalitatea
schimbãrilor produse la nivel naþional, în modificãrile la nivelul politicilor interne, al cadrului instituþional de adoptare ºi implementare a
acestora determinate de impunerea unor modele, norme ºi politici comunitare, procesul având astfel implicaþii complexe asupra întregului
sistem de reguli ºi norme, de tradiþii ºi obiceiuri la nivelul fiecãrui stat
membru (Radaelli, 2003; Schifirneþ, 2011).
Potrivit lui Kevin Featherstone (2003, p. 5), conceptului de europenizare îi pot fi atribuite mai multe semnificaþii, distingând între europenizarea ca fenomen istoric – civilizaþia europeanã constituie elementul central
în aceastã abordare, europenizarea presupunând transferul de influenþã
ºi de norme dinspre statele europene cu economii dezvoltate spre celelalte þãri; europenizarea ca proces de difuzare culturalã transformaþionalã –
are în vedere circulaþia valorilor, practicilor ºi simbolurilor statelor membre; europenizarea ca adaptare instituþionalã – reconfigurarea instituþionalã a guvernului, parlamentului, a autoritãþilor centrale ºi locale, a
organizaþiilor non-guvernamentale, partidelor, mediilor academice sub
presiunea reglementãrilor europene; europenizarea ca adaptare a politicilor ºi proceselor decizionale – influenþarea politicilor naþionale prin intermediul instituþiilor europene.
Putem vorbi astfel de europenizare ca proces de transformare a sistemelor politice, economice, sociale, culturale, naþionale ca urmare a
interdependenþei dintre statele membre ºi a influenþei structurilor europene atât prin mecanisme reglementate, cât ºi prin preluare internã necondiþionatã, la acest ultim nivel am putea spune cã europenizarea este
înlesnitã de circulaþia liberã a cetãþenilor Uniunii ºi de schimburile interculturale favorizate de eliminarea graniþelor. Europenizarea constã ºi
în „procesele de a) construcþie, b) difuzare ºi c) instituþionalizare a regulilor formale ºi informale, a procedurilor, paradigmelor politice, stilurilor, ‘modurilor de a face lucruri’, de a împãrtãºi credinþe ºi norme
care sunt mai întâi definite ºi consolidate în procesul politic al UE ºi apoi
încorporate în logica discursului intern (naþional ºi subnaþional), în
structurile politice ºi în politicile publice” (Radaelli, 2004, p. 3).
Fenomenul de europenizare, poate fi definit ºi ca un set de douã procese interconectate. În timp ce primul reprezintã modul în care forþele
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politice naþionale, sociale ºi economice dau naºtere la o nouã dimensiune europeanã supranaþionalã, politicã ºi instituþionalã, al doilea constã în modul în care dinamica politicã, socialã ºi economicã a Uniunii
devine o parte importantã a sistemului politic intern. Astfel, aceste douã
procese reprezintã construcþia ºi apoi difuzarea instituþiilor ºi politicilor
europene în statele membre ale Uniunii Europene (Graziano, 2003).
Alte perspective asupra europenizãrii includ transferul politicilor, aranjamentelor instituþionale, normelor, convingerilor, regulilor UE în alte
þãri ºi procesul de construire a capacitãþii europene, de consolidare a
proiectului Uniunii (Bulmer, 2008).
Johan Olsen (2002, pp. 3-4) a distins, de asemenea, cinci perspective asupra conceptului de europenizare. Prima perspectivã se referã la
modificãrile graniþelor externe – include extinderea politicilor, normelor, cerinþelor instituþionale, valorilor la nivelul noilor membri; a doua perspectivã se axeazã pe dezvoltarea instituþiilor la nivel european – include astfel
dezvoltarea unei capacitãþi centrale de guvernare a UE, implicaþiile, constrângerile, oportunitãþile pentru actorii politici naþionali; cea de-a treia
perspectivã se referã la europenizare ca la procesul de penetrare centralã
a sistemelor naþionale ºi subnaþionale de guvernare – se referã la procesele
de adaptare, de ajustare la nivelul structurilor instituþionale ºi la nivelul
politicilor, la modelele de comportament politic, aceasta fiind principala
definiþie atribuitã conceptului de europenizare; cea de-a patra întrebuinþare se referã la procesul de export de forme de organizare politicã – include mijloacele prin care Uniunea Europeanã îºi exportã valorile, cum
ar fi politica sa externã; ºi cea din urmã perspectivã care asociazã europenizarea cu un proiect de unificare politicã – se concentreazã pe dezvoltarea capacitãþii UE, pe consolidarea proiectului.
Dupã cum se poate observa, conceptul de europenizare nu se sustrage contradicþiilor ºi integreazã o mare varietate de procese, de la politica externã, de la impactul UE asupra statelor membre, la liberalizarea
pieþei, la reforme sau la transferul de valori. În plus, termenul a fost
folosit de cercetãtori mai mult cu referire la Europa, decât la UE, pentru a descrie influenþele culturale transnaþionale sau impactul istoric al
Europei la nivel global, ca de exemplu influenþa asupra coloniilor. Pe
de altã parte, studiile recente se referã la impactul pe care UE îl are asupra actorilor naþionali, cu accent pe procesele instituþionale sau pe procesul de integrare (Palmowski, 2011).
Europenizarea include astfel toate transformãrile care au loc la nivelul statului naþiune, crescând gradul de convergenþã cu celelalte state
membre, rãspândind valori comune ºi ajutând la construirea unei iden20
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titãþi europene. În aceste procese transformaþionale nu poate fi ignorat
rolul comunicãrii ºi mai ales cel al comunicãrii mediatice care favorizeazã
europenizarea societãþii la nivelul dezbaterilor publice ºi al sferei publice
naþionale, dincolo de cadrul instituþional supus reglementãrilor oficiale.
Mass media naþionale au un rol major în distribuirea de informaþii ºi ºtiri
referitoare la UE în ansamblu, la instituþiile europene, la politicile, declaraþiile oficiale, la oficialitãþile politice, la poziþiile statelor membre cu privire la deciziile ºi evoluþiile importante din cadrul Uniunii. Media au
responsabilitatea de a rãspândi informaþii despre problemele ºi evenimentele care au loc la nivelul UE, altfel cetãþenii se gãsesc în imposibilitatea de a participa la dezbateri, de a atribui responsabilitatea politicã
la nivelul instituþiilor UE ºi al actorilor europeni, sau de a dobândi ºi consolida sentimentul unei identitãþi comune (Schifirneþ, 2011).
Limitele procesului de europenizare în termeni de extindere pot fi
date de lipsa de interes a cetãþenilor în ceea ce priveºte subiectele europene ºi de dominarea abordãrilor naþionale în cazul problemelor UE,
lipsind perspectiva europeanã. Sfera publicã europeanã are însã la bazã
premisa cã publicul nu devine interesat de problemele europene doar
pentru cã acestea au un impact la nivel naþional sau sunt iniþiate ºi legate
de scandaluri ºi de campanii politice interne, ci manifestã un interes general determinat de nevoia frecventã de informaþii din aceastã arie. Un
sistem de comunicare europenizat presupune la rândul sãu existenþa unui interes al cetãþenilor pentru UE ºi implicaþiile sale (Lauristin, 2007).
Europenizarea este un proces complex, care presupune transformare, fie cã ne referim la adaptarea instituþionalã, la norme, proceduri,
la implementarea politicilor UE sau la schimbãri în ceea ce priveºte
adoptarea valorilor europene comune. Conceptul beneficiazã de o mare
varietate de definiþii eterogene dar, în cele din urmã, totul se referã la
a deveni european, la a dobândi o identitate europeanã ºi a atinge un
nivel mai ridicat de întrepãtrundere relaþionalã la nivelul statelor membre fondatoare ale UE. Chiar dacã termenul a fost utilizat ºi în legãturã
cu þãri non-europene ºi s-a referit la procesul de adoptare a valorilor ºi
normelor europene, în cadrul cercetãrii propuse se are în vedere conceptul de europenizare ca fiind legat de UE ºi de procesele ºi mecanismele de transformare din cadrul statelor membre.
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II. Viziuni cu privire la dezvoltarea Uniunii
ºi politici de comunicare. Factori care contribuie
la susþinerea europenizãrii
Comunicarea europeanã stã la baza îndeplinirii obiectivelor Uniunii,
media fiind principalul factor catalizator în procesul de înlãturare a deficitului democratic, a distanþei dintre Uniune ºi propriii cetãþeni (Meyer, 1999). Astfel, unul dintre obiectivele Uniunii la nivelul comunicãrii
este tocmai crearea unei sfere publice supranaþionale în care cetãþenii
sã poatã dezbate ºi participa activ, sã poatã legitima construcþia europeanã ºi demersurile întreprinse pentru viitorul Uniunii (Gerhards, 2001).
Începând cu primele valuri de extindere, Uniunea Europeanã a avut
o preocupare puternicã pentru comunicare, mai ales privitã ca instrument
de reducere a opoziþiei faþã de integrare. În acest context, comunicarea
devine o abordare strategicã care poate ajuta la reducerea deficitului democratic ºi de legitimitate, înlesnind diseminarea informaþiilor cu privire la toate aspectele legate de proiectul european. O figurã importantã
în istoria comunicãrii Uniunii este Jean-Jacques Rabier care a creat ºi a
coordonat Serviciul de Presã ºi Informare, eurobarometrul ºi a promovat, de asemenea, termenul de „eurosferã”. Eforturile sale nu s-au îndreptat doar spre informarea populaþiei cu privire la politicile ºi acþiunile
europene, ci ºi spre crearea unui sentiment de patriotism european ºi
spre orientarea comunicãrii cãtre nivelul local, îndreptând activitãþile de
comunicare cãtre liderii de opinie ºi guvernele naþionale, care au fost
înzestrate cu responsabilitatea de a comunica apoi cu propriii cetãþeni.
În plus, a fãcut tranziþia cãtre o comunicare bidirecþionalã, în care feedback-ul cetãþenilor câºtigã un rol important, în care opinia publicã conteazã, susþinând în fond evoluþia de la o politicã centratã pe instituþii la
una centratã pe indivizi ºi recunoscând în acest fel publicul european
ca o entitate care este capabilã sã emitã opinii ºi sã întreprindã acþiuni
care pot influenþa cursul Uniunii (European Commismion, 2014).
Existã o nevoie puternicã de a corela vocea Uniunii cu cea a cetãþenilor sãi, de a capta sprijinul popular în ceea ce priveºte evoluþia proiectului european, deoarece fãrã aprobarea cetãþenilor, nu se poate vorbi
de un viitor al Uniunii Europene. Comunicarea publicã devine esenþialã
pentru legitimarea ºi consolidarea UE ºi pentru promovarea politicilor
sale. Comunicarea europeanã a determinat un interes crescut, însã abia
dupã respingeri importante din partea cetãþenilor din unele state mem22
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bre fondatoare, în special dupã respingerea Constituþiei UE în Franþa
ºi Olanda. Aceastã situaþie a evidenþiat clivajul dintre percepþia funcþionarilor UE ºi cea a oamenilor cu privire la dezvoltarea Uniunii. Cum
Uniunea Europeanã nu se poate folosi de surse tradiþionale de legitimitate, cum ar fi o limbã comunã, tradiþiile comune, de constituþie, istorie
sau etnie, comunicarea socialã în procesul de integrare devine esenþialã
(Duchesne, 2008).
Comunicarea rezultatelor obþinute pânã în prezent, a motivelor adoptãrii noilor mãsuri ar trebui sã fie o prioritate în procesul de a-i convinge
pe oameni sã se implice ºi sã sprijine Uniunea Europeanã, în scopul de
a elimina decalajul dintre Uniune ºi cetãþenii sãi. Uniunea Europeanã
ar trebui sã se concentreze pe asigurarea unui dialog continuu cu cetãþenii, întrucât aceºtia sunt direct afectaþi de acþiunile ºi strategiile adoptate de cãtre oficialii europeni. Unul dintre paºii cei mai importanþi îl
constituie îndreptarea spre nivelul local prin intermediul guvernelor
naþionale, al organizaþiilor ºi al mass media ºi instituirea unei comunicãri
bidirecþionale (Bârgãoanu, 2009).
Comisia din 2004–2009 a fost prima care a transformat în mod oficial comunicarea într-un obiectiv strategic, iar Margot Wallström a fost
primul comisar pentru comunicare. Cu toate acestea, au fost adoptate
ºi înainte o serie de programe pentru îmbunãtãþirea comunicãrii UE.
În 2001, Comisia a adoptat documentul Towards the e-Commission: Implementation Strategy 2001-2005, care a inclus obiectivul de a eficientiza comunicarea cu partenerii externi ºi documentul EUROPA 2nd Generation,
specificând responsabilitãþile unor departamente ale Comisiei ca DG
Press, Direcþia Generalã pentru Informaticã ºi Oficiul pentru Publicaþii
al Uniunii Europene, în ceea ce priveºte furnizarea de materiale pentru EUROPA – portalul web de informaþii despre Europa. De asemenea,
în 2001 Comisia a adoptat Cartea albã privind guvernanþa europeanã, care
a evidenþiat importanþa implicãrii cetãþenilor, a dezbaterilor publice, a
necesitãþii de a comunica mai activ cu publicul larg pe probleme europene. Documentul subliniazã necesitatea de a utiliza mass media, autoritãþile naþionale ºi locale, organizaþiile în vederea creºterii nivelului de
comunicare ºi adaptãrii informaþiilor la preocupãrile locale cu scopul
de a oferi un sentiment de apartenenþã la Europa ºi de a crea un spaþiu
transnaþional pentru dezbateri pe teme europene importante, un spaþiu
care sã permitã formarea opiniei publice (The White Paper on European
Governance, 2001).
Prima comisie condusã de José Manuel Barroso a adoptat în 2005
Planul de acþiune pentru îmbunãtãþirea comunicãrii privind Europa, care a sub23
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liniat necesitatea de a stabili o relaþie cu cetãþenii europeni ºi de a iniþia
un dialog cu ei. Documentul a evidenþiat ºi anumite puncte slabe ale sistemelor de comunicare ale UE, cum ar fi fragmentarea activitãþilor în
acest domeniu, lipsa unei legãturi între mesaje ºi interesele cetãþenilor,
nevoile ºi preocupãrile acestora, axarea pe desfãºurarea de campanii mai
degrabã decât pe dialog ºi comunicare proactivã. Prin urmare, Comisia
a propus o nouã abordare menitã sã câºtige încrederea ºi interesul oamenilor prin ascultare ºi comunicare deopotrivã, luând în considerare
preocupãrile ºi percepþiile indivizilor nu numai pentru a adapta informaþiile livrate, dar ºi pentru a þine cont de acestea în dezvoltarea politicilor europene. Pentru a eficientiza comunicarea, Comisia a stabilit
obiectivul de a merge la nivel local, pentru a-ºi înþelege publicurile ºi a
rãspunde preocupãrilor interne prin intermediul mass media naþionale,
pentru a atrage oamenii spre dezbaterea problemelor prezentate (Action Plan to Improve Communicating Europe by the Commission, 2005).
În acelaºi an, a fost adoptat Planul D pentru Democraþie, Dialog ºi Dezbatere,
care a propus stimularea dezbaterilor între instituþiile UE ºi cetãþeni. În
fiecare þarã ar trebui sã aibã loc dezbateri extinse care sã implice societatea civilã, cetãþenii, partenerii sociali, parlamentele naþionale ºi partidele politice, folosind diferite media astfel încât sã fie vizate toate
categoriile de public ºi sã se restabileascã încrederea în proiectul european. Aceste dezbateri sunt de asemenea menite sã asigure un feedback
ºi sã genereze un impact direct asupra agendei mãsurilor UE (Plan-D
for Democracy, Dialogue and Debate, 2005).
Cartea albã privind politica europeanã de comunicare, adoptatã în 2006,
a constituit un pas esenþial pentru ideea unei sfere publice transnaþionale
comune. Scopul unei astfel de sfere ar fi de a genera discuþii deschise,
dezbateri care sã implice toate nivelurile de guvernare ºi organizaþiile
din statele membre. Documentul atrage atenþia asupra faptului cã problemele europene nu au fost dezbãtute la nivelul unei sfere publice generale, ci la nivelul sferelor publice naþionale fiind încadrate dintr-o
perspectivã naþionalã. Astfel, oamenii se simt excluºi din procesul de luare a deciziilor la nivelul UE deºi acestea au impact asupra vieþii lor. Prin
urmare, scopul principal a devenit favorizarea dezvoltãrii în timp a unei sfere publice europene în care sã poatã avea loc dezbateri pe teme
europene comune. Aceste probleme ºi tematici europene ar trebui mai
întâi sã obþinã un loc important în sferele publice naþionale, iar responsabilitatea construirii dimensiunii europene în dezbaterile naþionale revine nivelului local, mass media naþionale fãcând parte din acest proces
(The White Paper on a European Communication Policy, 2006).
24
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Alþi paºi importanþi au fost strategiile incluse în documente precum
Communicating Europe in Partnership (2007), Communicating about
Europe via the Internet – Engaging the citizens (2007), A common visual identity for the Commission (2011), Rationalization of the European Commission’s public websites (2012), European Year of Citizens
(2013) care subliniazã necesitatea de a informa mai mult publicul cu privire la problemele europene, utilizând pe deplin ºi evoluþiile din mediul comunicãrii online ºi regândind totodatã strategia de comunicare
digitalã pentru a ajunge la un public cât mai larg, dând astfel cetãþenilor
o voce mai proeminentã. Se are în vedere încurajarea dialogului între
toate nivelurile de guvernare, între societatea civilã ºi mediul de afaceri,
între elite ºi cetãþeni pentru a creºte gradul de participare ºi implicare
în procesul democratic european. Strategiile pentru îmbunãtãþirea comunicãrii UE ºi a relaþiilor cu propriii cetãþeni prin crearea unei sfere
publice europene, a unui spaþiu transnaþional comun pentru dezbatere
care sã creascã sentimentul de afiliere ºi sprijinul pentru proiectul Uniunii se bazeazã pe instanþele naþionale, pe mass media interne. În acest
context, analiza activitãþii media, a delimitãrii unor atribuþii mediatice
în procesul de europenizare ºi felul în care aceste atribuþii sunt îndeplinite capãtã un rol esenþial.

III. Sfera publicã – de la naþional la european. Sfera
publicã naþionalã europenizatã
ºi implicaþiile la nivelul societãþii
În vederea unei analize privind europenizarea sferei publice naþionale se impune ºi o definire a conceptului de sferã publicã, o evidenþiere
a elementelor caracteristice, dar ºi a criticilor aduse, mai ales a celor formulate prin raportarea la contextul actual. Termenul de sferã publicã
îºi dobândeºte popularitatea prin publicarea variantei în englezã a lucrãrii lui Jürgen Habermas – Sfera publicã ºi Transformarea ei structuralã.
Studiu asupra unei categorii a societãþii burgheze, apãrutã în 1962, dar tradusã
abia în 1989.
Potrivit lui Habermas, sfera publicã este un spaþiu comunicativ care
se distinge de domeniul privat, are ca subiect „publicul în calitatea sa
de purtãtor al opiniei publice”, se constituie în cadrul „convorbirilor” ºi
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are ca „organe” fie „organele de stat”, fie „mediile” care „slujesc comunicãrii în interiorul publicului” (Habermas, 2005, pp. 52-53). Iniþial, sfera
publicã burghezã era perceputã ca o „sferã a persoanelor private reunite
ca public”, care dupã ce au revendicat sfera publicã reglementatã de autoritãþi, au îndreptat-o chiar împotriva puterii publice, pentru „a fi în
mãsurã sã discute cu aceasta” despre domeniile „cu relevanþã publicã”
(Habermas, 2005, p. 77). Se diferenþiazã între sfera publicã literarã ºi
sfera publicã politicã, iar cea din urmã „descinde din cea literarã” ºi „joacã un rol mijlocitor între stat ºi nevoile societãþii prin intermediul opiniei publice” (Habermas, 2005, p. 81).
Elementele centrale ale conceptului sunt discursul raþional-critic, participarea, gândirea criticã, sfera publicã fiind un areal deschis publicului
spre a dezbate problemele care afecteazã colectivitatea ºi deciziile luate
de cãtre reprezentanþii puterii statale. Aceasta mai poate fi definitã conform lui Habermas (apud Fossum & Schlesinger, 2007) ºi ca o reþea
discursivã, dispersatã, în care cetãþenii conectaþi prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã formeazã curente de opinie, comunicã
informaþii, exprimã atitudini ºi puncte de vedere în încercarea lor de a
trata teme comune, de a identifica modalitãþile cele mai bune de rezolvare a problemelor comune. Într-o sferã publicã idealã, cetãþenii egali
se reunesc sub forma unui public ºi stabilesc o ordine de zi, subiectele
de pe agenda publicã printr-o comunicare deschisã ºi raþionalã, printr-un
discurs non-coercitiv.
Mass media joacã un rol important în procesul deliberativ deoarece
avem de-a face cu un public dispersat, interconectat aproape exclusiv
prin intermediul media electronice ºi informat cu privire la diversele aspecte din societate doar printr-un minim de atenþie. În acest fel, oamenii
pot lua poziþii pozitive sau negative asupra problemelor ºi pot contribui
la evaluarea opiniilor ºi implicit la formarea opiniei publice. Este subliniat astfel aspectul discursiv al sferei publice în care mass media joacã un rol esenþial (Garnham, 2007). Mai ales în contextul transnaþional
multilingvistic conceptul de sferã publicã devine centrat pe aspectul comunicãrii ºi în acest fel discuþia contemporanã asupra spaþiului public
în general ºi asupra spaþiului public european în special este preocupatã
de rolul media ºi de potenþialul noilor tehnologii de comunicare, cum
ar fi internetul, pentru a oferi spaþii virtuale publice care pot înlocui în
mod eficient spaþiile publice reale (Crowley & Giorgi, 2006).
Sfera publicã poate fi perceputã ca un spaþiu de comunicare în care
se formeazã opinia publicã, în care problemele care apar în societate
sunt discutate, susþinând o viaþã publicã democraticã solidã, prin dez26
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batere raþionalã la care accesul este garantat tuturor cetãþenilor (della
Porta & Caiani, 2009). O sferã publicã adecvatã unei societãþi democratice depinde atât de calitatea discursului, cât ºi de nivelul participãrii,
aceasta fiind constituitã în jurul valorii de argument critic raþional, în
care validitatea argumentelor primeazã asupra persoanelor care emit
opiniile (Calhoun, 1992). În plus, sfera publicã este vãzutã ca o condiþie
prealabilã pentru realizarea suveranitãþii populare, ca un spaþiu deliberativ care deþine funcþia de soluþionare a problemelor ºi ca o sferã de
justificare politicã intrinsecã democraþiei. În ceea ce priveºte sfera publicã modernã, aceasta se bazeazã pe dezbateri raþionale ºi este strâns
legatã de principiul de argumentare universalistã ºi de activitatea media
(Eriksen, 2007).
Conceptul de sferã publicã aºa cum a fost formulat de Habermas a
iscat mai multe critici. Acestea vizeazã în special idealismul care ar caracteriza viziunea habermasianã asupra sferei publice, dar ºi lipsa de adecvare în contextul societãþii de masã sau lipsa de adaptare a conceptului
la spaþii care depãºesc arealul statului naþiune. De exemplu, Gordon
Finlayson (2005) considerã cã sfera publicã privitã ca un spaþiu în care
subiecþii participã ca egali în dezbateri raþionale în vederea cãutãrii binelui comun este o iluzie, deoarece comunicarea ºi libertatea de a exprima
opinii sunt restricþionate în diferite moduri, oamenii sãraci ºi needucaþi
fiind de multe ori excluºi din acest demers sau neavând resursele ºi informaþiile necesare deliberãrii. În plus, sfera publicã a suferit modificãri,
iar publicul care judecã a devenit un public consumator, opinia publicã
pierzându-ºi autonomia, substanþa ºi funcþia criticã. De asemenea, în contextul contemporan distincþia dintre public ºi privat se pierde, dezbaterea publicã nu mai are aceeaºi consistenþã, cetãþeanul este mai degrabã
încurajat sã se integreze în cadrul sistemului, sã fie doar o parte pasivã
a societãþii de consum, decât sã fie stimulat sã se implice ºi sã examineze
dintr-o perspectivã criticã diverse probleme politice, spiritul critic fiindu-i în acest fel diminuat (Dobrescu, Bârgãoanu & Corbu, 2007).
Teoria clasicã a sferei publice ca spaþiu pentru generarea opiniei publice a fost pusã în discuþie ºi în contextul actual de interdependenþã
dintre state când concepte ca sfera publicã transnaþionalã, sfera publicã europeanã sau sfera publicã globalã încep sã câºtige teren. Aºa cum
Nancy Fraser (2007) observã, ideea unei sfere publice este înþeleasã în
contextul teoriei politice a democraþiei ºi este legatã de conceptul de stat
naþiune. În zilele noastre, conceptul de sferã publicã este perceput mai
mult ca o arenã discursivã care depãºeºte limitele generate atât de graniþele statale, cât ºi de diferenþele care individualizeazã naþiunile, deºi
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în sensul original sfera publicã a fost asociatã conceptului de putere suveranã ºi a inclus ideile de legitimitate normativã ºi de eficacitate politicã
a opiniei publice. În contextul actual, conceptul nu mai este corelat cu
statul suveran, cu interlocutorii care sunt membri ai aceleiaºi comunitãþi
politice ºi care participã cu drepturi egale în viaþa politicã, iar elementul central devine fluxul de comunicare.
Aceste critici par a fi deosebit de relevante pentru ideea unei sfere
publice europene, deoarece problema includerii sau excluderii anumitor categorii de cetãþeni devine mai proeminentã în contextul diferenþelor culturale, economice ºi politice între diversele pãrþi ale Europei,
contravenind astfel formãrii unui public unificat (Splichal, 2006). Fãrã
rolul critic al acestei arene discursive în care reprezentãrile ºi opiniile
societãþii pot forma ºi consolida materialul ideatic care constituie baza
pe seama cãreia funcþioneazã politica ºi se dezvoltã politicile publice,
deci fãrã o sferã publicã, nu se poate vorbi de rezolvarea deficitului de
legitimitate ºi de democraþie la nivel european (Castells, 2008). Vedem
astfel cã sfera publicã deþine un rol central în consolidarea proiectului
european ºi aceasta ar trebui perceputã în continuare ca o reþea discursivã, dispersatã care include elemente cheie cum ar fi dezbaterea raþional-criticã, participarea, formarea opiniei publice, dar care nu mai este
asociatã cu noþiunea de putere suveranã ataºatã statului naþiune. De asemenea, mai ales în contextul transnaþional, mass media sunt un factor
esenþial în asigurarea fluxului de comunicare ºi în asigurarea unei baze
informaþionale pentru crearea spaþiilor virtuale de dezbatere.
Ideea unei sferei publice europene cu variaþiile sale a apãrut ca o
necesitate de a favoriza procesul de europenizare, de integrare la toate
nivelurile în cadrul Uniunii, asta însemnând consolidarea unui curs economic, politic ºi cultural comun, a unei identitãþi europene ºi a unui sentiment de afiliere la proiectul european. Cu toate acestea, pentru a vorbi
de succesul ºi continuitatea proiectului Uniunii Europene este necesarã
rezolvarea deficitului democratic ºi a celui de legitimitate ºi de sprijin
public în ceea ce priveºte acþiunile ºi politicile europene. Soluþia poate
fi datã de un nivel crescut de comunicare, aici fiind necesar sprijinul
mass media naþionale, care sã ajute în procesul de rãspândire a informaþiilor, care sã favorizeze înþelegerea problemelor europene ºi sã stimuleze dezbaterile publice. Prin participarea cetãþenilor, prin dezbaterea
temelor europene prin intermediul unui spaþiu comun de comunicare
poate fi fãcut un pas important în proiectul european, dincolo de aria
economicã.
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În funcþie de nivelul de europenizare ne putem referi la conceptul
de sferã publicã europeanã supranaþionalã, la sfere publice naþionale europenizate sau la sfere publice parohiale. Putem vorbi de o sferã publicã
europeanã când cetãþenii dezbat pe seama aceloraºi subiecte, în aceeaºi
perioadã, folosind aceleaºi criterii în evaluarea ºi formarea opiniilor ºi
fiind conºtienþi de perspectivele celorlalþi, când percep subiectele europene ca tematici comune de interes privite prin cadre de referinþã similare (Risse & Van de Steeg, 2003). Interesul suscitat de ideea unei sfere
publice europene comune este susþinut de diverºi factori care constituie
importante obiective pentru vitorul Uniunii precum consolidarea unei
cetãþenii europene, nevoia de a creºte implicarea cetãþenilor în procesele
instituþionale la nivel european, necesitatea de a gãsi soluþii pentru lipsa de legitimitate democraticã prin dezvoltarea unui cadru comun pentru dezbateri critice în legãturã cu problemele europene (Feron, 2006).
Cu toate acestea, dezvoltarea unei sfere publice europene comune
este în principal consideratã a fi improbabilã într-un viitor apropiat, neexistând o identitate europeanã puternicã la nivelul statelor membre ale
UE, perspective similare, o limbã comunã de referinþã sau un spaþiu comun de comunicare ºi dezbatere (Machill, Beiler & Fischer, 2006). Din
punct de vedere istoric, sfera publicã este afiliatã conceptului de stat, implicã cetãþeni ai unui teritoriu care împãrtãºesc caracteristici sociale ºi
culturale comune, iar statele membre ale UE nu au depãºit încã perspectiva interesului naþional în detrimentul celui supranaþional sau sentimentul identitar naþional în detrimentul celui european. Procesul de
formare a opiniei publice la nivel european devine un demers dificil fãrã
interesul populaþiei pentru aspectele legate de UE, fãrã un cadru politic sau cultural unitar, fãrã o limbã oficialã comunã ºi fãrã un sistem
mediatic comun la nivel european. Lipsa, deºi nu în totalitate, a unor
interese comune, multilingvismul, multiculturalismul, lipsa unor media
europene semnificative fac ca formarea opiniilor într-un spaþiu deliberativ comun sã fie încã la stadiul de deziderat ºi prin urmare fac ca o
sferã publicã europeanã sã nu fie încã posibilã. Infrastructura unei sfere
publice la nivelul UE nu lipseºte în totalitate, limba englezã poate substitui limbajul comun, existã media cu rãspândire europeanã însã toate
acestea nu par a fi suficiente pentru a determina acel sentiment de identitate colectivã (Eriksen, 2005).
Erik Eriksen subliniazã de asemenea lipsa unei legãturi reale între
dezbaterile instituþionale ºi dezbaterile la nivelul publicului general. Prin
urmare, ceea ce lipseºte este abilitatea de a lega, filtra ºi sintetiza teme
ºi subiecte la nivelul unei sfere publice europene comune, astfel încât
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cetãþenii sã poatã formula poziþii ºi exprima opinii despre problemele
ºi soluþiile rãspândite în societatea civilã. Astfel, lipseºte un spaþiu unic
de comunicare accesibil pentru toþi, în care susþinãtorii ºi oponenþii proiectului european sã îºi poatã exprima opiniile ºi justifica cerinþele, sã
mobilizeze implicarea publicului (Eriksen, 2005).
Sfera publicã europeanã este perceputã fie ca o sferã publicã paneuropeanã independentã de statele individuale, fie ca rezultat al europenizãrii sferelor publice naþionale. În timp ce prima perspectivã este
consideratã mai mult o utopie, cea de-a doua este consideratã posibilã
ºi este înlesnitã printr-o raportare crescutã în mass media naþionale asupra subiectelor europene, asupra deciziilor UE, oficialilor europeni ºi
evenimentelor care au loc la nivelul Uniunii (Machill, Beiler & Fischer,
2006). Se poate vorbi de europenizarea sferei publice naþionale atunci
când: 1. protagoniºti din Uniunea Europeanã intrã în dezbateri comune
– existã legãturi de comunicare între protagoniºtii din diferite state membre ale UE prin intermediul mass media naþionale; 2. protagoniºti din
diferite state membre ale UE participã la dezbateri cu privire la aceleaºi
subiecte ºi sunt de acord cu privire la delimitarea problemelor – un
subiect este discutat simultan în mass media din mai multe state UE, iar
dezbaterile se aseamãnã puternic între ele; 3. protagoniºti din statele
membre intrã în dezbateri cu oficiali ai UE – existã legãturi de comunicare între nivelul naþional ºi cel european reflectate în relatãrile din
media naþionale; 4. protagoniºtii dezbat asupra obiectivelor comune europene prin mijloace ºi raportãri similare, acest ultim indicator fiind cel
mai greu de realizat (Koopmans & Erbe, 2003, Machill, Beiler & Fischer,
2006; van de Steeg, 2002).
Atât o sferã publicã europeanã, cât ºi o sferã publicã naþionalã europenizatã depind într-o oarecare mãsurã de nivelul de europenizare
care transcende din cadrajele mediatice utilizate atunci când se prezintã subiecte legate de UE sau de actorii europeni. Mass media pot încadra subiectele dintr-o perspectivã naþionalã (ºtirile naþionale, sursele
interne, perspectivele ºi interesele naþionale sunt privilegiate faþã de celelalte), europeanã (sursele europene, perspectivele ºi interesele UE devin
prioritare faþã de cele naþionale sau globale), sau o perspectivã globalã
(sursele, interesele ºi perspectivele globale sunt prezentate ca având
importanþa cea mai crescutã) (Downey & Koenig, 2006). Numai prin
oferirea constantã a unei perspective europene poate fi construitã o
identitate europeanã ºi implicit dezvoltatã o sferã publicã naþionalã europenizatã, aceasta fiind varianta cea mai realistã ºi posibilã cu ajutorul
unui sprijin crescut din partea media naþionale, prin comunicare ºi sti30
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mulare a cetãþenilor spre implicare ºi dezbatere. O sferã publicã europeanã impune aceleaºi condiþii ca o sferã publicã naþionalã, un limbaj
comun, un sistem media cu rãspândire europeanã, un interes crescut
din partea cetãþenilor pentru chestiunile legate de UE corelat cu un
sentiment al identitãþii europene, relatãri simultane ºi discuþii despre
problemele europene tratate dintr-o perspectivã europeanã ºi percepute printr-un cadru comun de relevanþã (Gripsrud, 2007).
Hans-Jörg Trenz ºi Klaus Eder (2004) subliniazã nevoia de mai multã
comunicare atât la nivelul mediului politic ºi instituþional european extins, dar ºi la nivelul statelor membre pentru a creºte gradul de interes
ºi atenþia acordatã de cetãþeni problemelor europene, precum ºi gradul
de conºtientizare privind politicile europene ºi comunicarea europeanã
la nivel supra-naþional, naþional ºi local, aceste coordonate favorizând europenizarea sferelor publice ºi apariþia unei sfere publice europene. Rolul deþinut de media naþionale în cadrul acestui proces comunicaþional
este esenþial, mai ales cã procesul are loc plecând de la nivelul statelor
membre. O sferã publicã europeanã ar trebui sã fie asociatã cu aspecte
precum transparenþa, legitimitatea, responsabilitatea, implicarea, astfel
contând nu doar distribuirea de informaþii despre UE, dar ºi contribuþia
la responsabilizarea ºi consolidarea legitimitãþii sistemului politic. Aceasta ar trebui sã asigure vizibilitatea actorilor politici în acþiune ºi sã ofere
un forum pentru dezbateri ºi evaluãri critice care sã ducã fie la sprijinul
opiniei publice, fie la dezaprobare cu privire la problemele europene ºi
la modalitãþi de acþiune (Zimmermann & Favell, 2011).
Uniunea Europeanã are nevoie de o sferã publicã europeanã pentru
a-ºi dezvolta dimensiunea politicã ºi a reduce deficitul democratic ºi
pentru asta se adreseazã publicului, în principal prin intermediul mass
media naþionale ale statelor membre. Construcþia unei sfere publice singulare este însã perceputã ca fiind puþin probabilã, deoarece la nivelul
UE lipseºte tocmai acest public unitar, având de-a face de fapt cu un public sectorial, extrem de selectiv ºi care include, de asemenea, actori din
afara Uniunii (Baisnée, 2007). Nu se poate vorbi prin urmare de un public european consolidat, acesta fiind compus în special din profesioniºti,
funcþionari publici, reprezentanþi ai diverselor organizaþii, însã nu din
cetãþeni obiºnuiþi care nu sunt interesaþi de obicei de subiectele discutate la nivel european (Negrea, 2010). Fãrã existenþa unui public european, conceptul de sferã publicã europeanã devine irelevant, cele douã
dimensiuni fiind interconectate.
Privind conceptul de sferã publicã europeanã, Habermas considerã
cã aceastã sferã conceputã ca o suprastructurã de deliberare, de formare
31

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 32

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

a opiniei publice ºi legitimare a deciziilor, ca un nivel de comunicare
supranaþional este o idee greºitã. Un prim pas ar fi europenizarea,
„transnaþionalizarea sferelor publice naþionale”, existând o mai mare
receptivitate între acestea ºi nepresupunând schimbãri structurale. În
vederea asigurãrii acestei receptivitãþi crescute între sferele naþionale, a
transnaþionalizãrii lor, media deþin un rol primordial prin prezentarea
temelor ºi preocupãrilor europene, a dezbaterilor politice din jurul acestora în statele membre (Bârgãoanu, 2011, pp. 58-59). Michael Brüggemann (2005) promoveazã o viziune asemanãtoare, înþelegând prin sfera
publicã europeanã o reþea de sfere publice europenizate conectate prin
fluxuri de informaþii.
Claes de Vreese (2007, pp. 8-11) distinge trei modele privind sfera
publicã la nivelul Uniunii Europene: modelul utopic, elitist ºi realist.
Modelul utopic este cel al unei sfere publice europene singulare, supranaþionale ca un spaþiu comunicativ care impune existenþa unei identitãþi
comune, un sistem mediatic transnaþional ºi o limbã comunã. Cel elitist
are în vedere segmente ale unei sfere publice transnaþionale, bazate pe
spaþii comunicative la nivel naþional, acestea fiind construite în jurul unor subiecte specifice determinate de sisteme mediatice cu rãspândire
globalã sau europeanã, implicând astfel reprezentanþi ai elitelor în
special din domenii politice ºi economice. Modelul realist prevede europenizarea sferelor publice naþionale ºi implicit o acoperire amplã a
subiectelor europene, precum ºi evaluarea ºi dezbaterea acelor subiecte
care depãºesc sfera de interes a unei þãri.
O altã clasificare a modelelor sferei publice europene diferenþiazã între sfera publicã heavy, light ºi ad hoc (Bârgãoanu, 2011, pp. 60-61). Sfera
publicã heavy corespunde modelului utopic ilustrat mai sus, reprezentând sfera publicã europeanã unicã, la nivel supra-naþional. Mai multe
critici au fost formulate la adresa acestui model, evidenþiind de exemplu
lipsa unui numãr semnificativ de consumatori media care sã constituie
un public transnaþional, acesta fiind o condiþie a unei sfere europene
singulare, ºi prevalenþa încã a intereselor naþionale în detrimentul celor
europene. Modelul sferei publice light este considerat a fi cel mai plauzibil ºi este echivalentul modelului realist, referindu-se la fenomenul de
europenizare a sferelor publice naþionale, media deþinând aici un rol
central prin rãspândirea informaþiilor ºi favorizarea dezbaterilor, având
atribuþii importante în procesele de stabilire a agendei publice ºi în încadrarea mediaticã a subiectelor europene. Cu toate acestea, europenizarea sferelor publice naþionale nu constã doar într-o relatare crescutã
despre subiecte europene, mai ales dacã încadrarea acestora este anco32
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ratã în spaþiul naþional ºi constrânsã de limitele date de interesele naþionale, ignorând perspectiva intereselor europene. În plus, procesul de
europenizare poate cunoaºte ºi limite impuse de lipsa interesului din
partea cetãþenilor care nu acordã atenþie subiectelor europene sau nu
la un nivel cât de cât comparabil cu interesul manifestat pentru subiectele interne, naþionalul predominând în acest sens, atrãgând dupã sine
ºi lipsa dezbaterilor cu privire la tematicile europene ºi împiedicând
formarea unor sfere publice europenizate. Al treilea model, cel al sferei publice ad hoc, este rezultatul agregãrii opiniilor în jurul unor subiecte care suscitã interese comune favorizând apariþia unor comunitãþi de
dezbatere în jurul acestor tematici, implicând mai mult elitele din anumite domenii ºi publicurile specializate.
Un spaþiu unic la nivel european este perceput ca puþin probabil în
zilele noastre. Nu se poate vorbi de un sentiment identitar comun, de
apartenenþa la o uniune politicã, de un public european format din
cetãþeni interesaþi de problemele UE, care sã participe la dezbateri la
un nivel transnaþional pe tematici care nu vizeazã interesul naþional imediat. Astfel, modelul cel mai plauzibil este cel al sferei publice light sau
modelul realist al europenizãrii sferelor publice naþionale, proces în care
mass media deþin o poziþie cheie. De altfel, una dintre condiþiile principale pentru a vorbi de europenizarea sferei publice este chiar vizibilitatea ridicatã a Uniunii Europene în media naþionale, acoperirea
subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã
(Kopper & Leppik, 2006; Gripsrud, 2007; Risse, 2010). Europenizarea
sferelor publice naþionale ar putea asigura baza pentru formarea unei
sfere publice europene supranaþionale, rezultantã a transnaþionalizãrii
sferelor naþionale, fãrã a fi nevoie de o structurã diferitã (Habermas,
2009; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009; de Vreese, 2007).
Pentru a favoriza interesul ºi implicarea cetãþenilor, sentimentul de
apartenenþã la UE, este necesarã sporirea prezenþei Uniunii în viaþa de
zi cu zi a acestora prin intermediul procesului de europenizare ºi prin
crearea unei sfere publice comune (Maier & Risse, 2003). O sferã publicã europeanã este o condiþie esenþialã pentru legitimarea proiectului european ºi pentru facilitarea participãrii cetãþenilor în sistemul
politic supranaþional. Cum funcþionarea sferei publice necesitã interesul actorilor implicaþi, media au datoria de a oferi informaþiile necesare
ºi de a contribui la procesul de europenizare (Trenz, 2005). Un alt aspect la care media pot contribui pentru susþinerea unei sfere publice comune, este dezvoltarea în rândul cetãþenilor a sentimentului de afiliere
la comunitatea europeanã, relaþia dintre cele doua dimensiuni fiind una
33

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 34

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

de interdependenþã. Lipsa unei identitãþi europene, ancorarea în planul naþional vor îngreuna evoluþia ºi dezvoltarea unei sfere publice europene, iar fãrã un spaþiu de dezbatere, de rezolvare a problemelor
comune, interesul cetãþenilor, implicarea ºi înþelegerea adecvatã a problematicilor europene vor rãmâne la un nivel insuficient pentru a se
putea vorbi de sentimentul de apartenenþã la Uniunea Europeanã, de
membru în cadrul unui sistem comun.

IV. Atitudini faþã de Uniunea Europeanã
ºi procesul europenizãrii. Aspecte problematice
ºi efecte ale crizei europene
Unele dintre cele mai importante aspecte care ameninþã Uniunea Europeanã ºi viitorul politic al acesteia sunt criza euro ºi conflictele determinate de aceasta, deficitul democratic, criza de legitimitate, suportul
public pentru viitorul Uniunii ºi situaþia globalã în care Uniunea Europeanã ar trebui sã poatã oferi o poziþie unitarã ca actor singular ºi nu
ca un conglomerat de state membre disparate care nu reuºesc sã se punã
de acord. În plus, Uniunea se confruntã cu o lipsã de implicare, de interes la nivelul maselor pentru problemele care vizeazã viitorul comun
european.
Unul dintre aspectele des discutate cu privire la Uniunea Europeanã
are în vedere deficitul democratic al acesteia. Acest deficit ar porni chiar
de la structura instituþiilor europene care permit o rãspundere ºi o responsabilizare limitate a celor care au puterea de decizie, acest aspect determinând o lipsã de entuziasm în rândul cetãþenilor, un sentiment de
neîncredere (Corbett, Jacobs & Shackleton, 2000). Felul în care cetãþenii
percep ºi evalueazã instituþiile influenþeazã raportarea lor la democraþie
ºi la satisfacþia cu privire la felul în care funcþioneazã aceasta. Nemulþumirea cu privire la aspectele democratice la nivelul Uniunii vine din raportarea la instituþiile comune, din lipsa unui control popular direct
asupra acestora, cetãþenii simþind cã nu iau parte la luarea deciziilor, la
conturarea propriului viitor, cã nu asistã la un proces caracterizat de
transparenþã în care sã poatã fi ºi ei implicaþi mai mult (Klingemann,
1999). Legitimitatea Uniunii ar putea fi îmbunãtãþitã prin consolidarea
imaginii Parlamentului European, printr-o mai bunã reprezentare la
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acest nivel întrucât parlamentul este singura instituþie direct responsabilã
pentru cetãþeni. O mai bunã evaluare a activitãþii la nivelul parlamentului s-ar traduce ºi printr-o evaluare mai favorabilã a democraþiei la nivel
european (Karp, Banducci & Bowler, 2003).
Alt aspect care influenþeazã susþinerea cetãþenilor pentru proiectul
european este legãtura dintre integrarea europeanã ºi beneficiile materiale care decurg din acest demers. Astfel, situaþia economicã este un factor determinant în modelarea atitudinilor faþã de procesul democratic,
faþã de satisfacþia cu privire la modul de funcþionare a Uniunii. Evaluãrile
ºi opiniile cetãþenilor cu privire la Uniune sunt într-o mare mãsurã determinate de costurile ºi beneficiile percepute ca fiind asociate cu statutul de stat membru, beneficii atât la nivel de þarã, cât ºi la nivel individual
(Anderson & Guillory, 1997).
Nivelul de cunoºtinþe politice sau mobilizarea cognitivã poate interveni pozitiv în evaluarea legitimitãþii Uniunii. Persoanele care deþin un
nivel mai ridicat de interes, de cunoºtinþe cu privire la Uniunea Europeanã o vor percepe ca pe ceva mai puþin abstract, mai familiar. O înþelegere mai ridicatã a procesului integrãrii va face ca demersul sã nu
parã unul riscant sau ameninþãtor, ci va fi privit ca ceva realizabil care
poate avea implicaþii benefice. De altfel, cetãþenii cu un nivel crescut de
interes pentru politica europeanã susþin mai vehement participarea þãrii
lor la proiectul european. Cu toate acestea, un nivel ridicat de cunoºtinþe politice poate determina ºi o retragere a susþinerii dacã demersurile
europene nu sunt în acord cu viziunea cetãþenilor. Cei cu un nivel redus de cunoºtinþe vor avea însã tendinþa de a-ºi proiecta mai mult evaluãrile cu privire la instituþiile naþionale asupra celor europene ºi, cel
mai adesea, insatisfacþia cu privire la modul de funcþionare a acestora
(Anderson, 1998). Modul de raportare la Uniune, de formare a opiniilor se bazeazã mult ºi pe propriile prejudecãþi ºi percepþii subiective, mai
ales cã cetãþenii resimt o dificultate la nivel de atribuire a responsabilitãþii, de identificare a celor care ar putea fi traºi la rãspundere atunci
când lucrurile merg într-o direcþie negativã. În sistemele guvernamentale cu mai multe niveluri, acestea sunt preocupãri democratice legitime
însã, la nivel European, clarificarea acestor aspecte este foarte dificilã
(Hobolt & Tilley, 2013).
Având în vedere cã Uniunea Europeanã a devenit o entitate importantã a vieþii internaþionale ºi o parte concretã a vieþii cetãþenilor, cã nu
mai este doar suma statelor membre, percepþia legitimitãþii, a funcþionãrii democratice este deosebit de semnificativã pentru menþinerea statutului Uniunii de actor intonaþional (Èmakalová & Rolenc, 2012). Cu
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toate cã politicile europene afecteazã viaþa de zi cu zi a cetãþenilor, aceºtia
au o putere deliberativã ºi o influenþã reduse asupra procesului decizional ºi poate, în consecinþã, un interes mai scãzut pentru activitatea instituþiilor. Acest aspect trebuie însã schimbat dacã se doreºte a se vorbi
despre legitimitatea Uniunii ºi construirea unei baze democratice solide,
despre suveranitate popularã ºi participare politicã (Bowman, 2006).
Deºi integrarea europeanã a avut loc la un nivel semnificativ în domeniul economic, iar apoi a luat amploare ºi în cel politic, la nivel de
integrare socialã acest proces rãmâne relativ subdezvoltat. Gestionarea
spaþiului transnaþional rãmâne o provocare pentru Uniunea Europeanã,
fiind nevoie de un spaþiu european dincolo de statele membre constituente, de un spaþiu de exercitare a drepturilor dincolo de statul naþiune, de o societate civilã fãrã de care nu se poate vorbi de rezolvarea
deficitului democratic (Rumford, 2003). De asemenea, o sferã publicã
vãzutã ca un areal de dezbatere publicã, de interacþiune ºi comunicare
socialã constituie o condiþie prealabilã pentru o societate civilã europeanã, adesea limitatã la actori politici ºi sociali autonomi (Closa, 2001).
Pe mãsurã ce politicile europene au un impact tot mai crescut asupra
vieþii cetãþenilor, interesul acestora devine mai pregnant. Aceºtia au
ocazia de a-ºi exprima opiniile privind procesul de integrare europeanã
prin intermediul referendumurilor, alegerilor parlamentare naþionale
ºi alegerilor pentru Parlamentul European, ocazii în care vocile eurosceptice deþin o cotã tot mai mare. Acestea pot reflecta o opoziþie nu
neapãrat faþã de Uniunea Europeanã per ansamblu, ci doar faþã de anumite elemente ale proiectului european cum ar fi cedarea suveranitãþii
naþionale în schimbul celei europene, deºi pot susþine în acelaºi timp,
de exemplu, cooperarea economicã între statele membre (van Spanje
& de Vreese, 2011). Se poate distinge între euroscepticism instrumental care are în vedere scepticismul faþã de beneficiile integrãrii europene
pentru un stat membru ºi euroscepticism politic determinat de dorinþa
cetãþenilor ca aspectele ºi problematicile politice sã fie stabilite la nivelul guvernului naþional ºi nu la nivelul Uniunii Europene (Lubbers &
Scheepers 2005).
Scepticismul nu constã cu precãdere într-o atitudine negativã, ci mai
degrabã într-o atitudine de rezervã în care nu se poate vorbi nici de încredere, nici de neîncredere, însã aceastã stare este adesea asociatã cu
cinismul sau cu opoziþia, opoziþie datã ºi de reacþia în faþa schimbãrilor
prin care trece Uniunea Europeanã în evoluþia de la uniune economicã
la uniune politicã, parcurs ce a dus la o multitudine de schimbãri. Se
poate diferenþia între atitudini sceptice faþã de autoritãþi, faþã de regim
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ºi de comunitate, dar ºi la nivel afectiv sau dintr-o perspectivã utilitaristã
(Krouwel & Abts, 2007; Boomgaarden et al., 2011). Atitudinile faþã de
UE pot include sentimente de afiliere la identitatea europeanã, rãspunsuri emoþionale prin care, de exemplu, Uniunea este perceputã ca o
ameninþare la adresa statelor membre; atitudini faþã de performanþa ºi
funcþionarea democraticã a instituþiilor europene; atitudini utilitariste
care au în vedere sprijinul general pentru viitorul Uniunii sau evaluarea
beneficiilor integrãrii (Boomgaarden et al., 2011).
O clasificare mai detaliatã a atitudinilor cetãþenilor faþã de Uniune
distinge între: euro-entuziasm, care constã în susþinerea ideologiei europene ºi a proiectului de integrare; euro-respingere sau lipsa susþinerii oricãrui demers legat de Uniunea Europeanã; euroscepticism sau
aprobarea ideii de Uniune, dar cu respingerea practicilor integrãrii; ºi
euro-pragmatism, care vizeazã respingerea ideii de Europã unitã, dar nu
ºi a practicilor de integrare (Kopecký & Mudde, 2002). Pe lângã multiplele atitudini faþã de Uniunea Europeanã se face adesea distincþia între euroscepticism hard care are în vedere opoziþia generalã faþã de
Uniune ºi procesul de integrare ºi euroscepticism soft care vizeazã doar
anumite aspecte (Taggart & Szczerbiak, 2008). Euroscepticismul poate
avea astfel o bazã utilitaristã (susþinerea procesului de integrare este
diferitã în funcþie de beneficiile sau contribuþiile fiecãrui stat membru),
identitarã (sentimente confuze cu privire la identitatea europeanã perceputã adesea ca o ameninþare la adresa identitãþii naþionale), politicã
(neîncrederea cetãþenilor în sistemul de guvernare supra-naþional) sau
culturalã (neîncrederea în procesul de integrare perceput ca tentativã
de schimbare a valorilor culturale naþionale), (Gabel & Palmer, 1995;
Leconte, 2010). O altã clasificare are în vedere dezvoltarea atitudinilor
eurosceptice ca urmare a poziþiei faþã de economie, faþã de suveranitatea
naþionalã în raport cu cea europeanã, faþã de democraþie ºi politicã
(Sorenson, 2008).
Se diferenþiazã, de asemenea, între euroscepticismul întâlnit la nivelul partidelor politice (Szczerbiak & Taggart, 2008), cel prezent la nivelul opiniei publice (McLaren, 2006), ºi cel organizat care se poate
regãsi la nivelul societãþii civile (Fitzgibbon, 2013). Mesajele eurosceptice la nivelul elitelor sau al media întãresc atitudinea de rezervã sau de
retragere a susþinerii pentru practicile de integrare în rândul cetãþenilor.
Unele dintre aspectele cel mai des menþionate care pot influenþa atitudinea cetãþenilor au în vedere costurile asociate cu integrarea, erodarea
culturilor naþionale, pierderea suveranitãþii naþionale, nivelul ridicat de
imigrare ºi dificultãþile aferente (Vliegenhart et al., 2008). Media joacã
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un rol important în formarea atitudinilor faþã de Uniune prin cantitatea
de informaþii europene pe care o pun la dispoziþia cetãþenilor. Aici intervine ºi interesul acestora pentru politicã. Cei care consumã informaþii
politice, care sunt interesaþi de subiecte europene sunt mai familiarizaþi
cu procesul de integrare ºi implicaþiile acestuia, pe când cei care nu au
un interes pentru astfel de informaþii percep Uniunea mai mult ca pe
ceva abstract, nu înþeleg modul de funcþionare a acesteia ºi au o reacþie
de teamã în faþa necunoscutului, de reticenþã sau de respingere (Karp,
Banducci & Bowler 2003).
Mesajele media care încadreazã subiectele europene în termeni de
beneficii au tendinþa de a creºte suportul pentru integrarea europeanã,
în vreme ce mesajele încadrate în termeni de costuri, riscuri, ameninþare
la nivel cultural ºi identitar vor diminua susþinerea pentru Uniunea Europeanã (Schuck & de Vreese, 2006). Mesajele eurosceptice, variind de
la tendinþa de blamare a Uniunii pentru eºecurile politicilor naþionale,
de transformare a acesteia într-un þap ispãºitor, la ocazia de a încorpora o retoricã xenofobã sau naþionalistã, influenþeazã indirect ºi credinþele
politice care nu sunt în directã legãturã cu Uniunea Europeanã (Pierson
& Castles, 2007). Majoritatea temerilor au în vedere ameninþarea simbolicã asupra comunitãþii naþionale, tendinþa de a proteja identitatea
naþionalã mai ales dacã aceasta este perceputã în termeni exclusiviºti ºi
nu ca parte a unei identitãþi multiple care include ºi elemente supranaþionale (McLaren, 2005).
Discuþiile despre euroscepticism iau amploare cu fiecare campanie
dedicatã alegerilor europarlamentare în care prezenþa la vot este scãzutã,
iar adesea votul cetãþenilor aratã tendinþe eurosceptice, cum se întâmplã ºi în contextul crizei economice. În 2014 s-a înregistrat în termeni
de prezenþã la vot un minim istoric de 42.5% la nivelul Uniunii. Prezenþa
la vot pentru alegerile europene a scãzut constant de la 62% în 1979 la
43% în 2009 (Euractiv, 2014). O cauzã ar putea fi faptul cã aceste alegeri
sunt privite de cetãþeni ca alegeri de ordin secund ca importanþã ºi sunt
tratate în media mai mult ca un preambul pentru alegerile naþionale
pentru care, de altfel, nici nu se alocã la fel de multe resurse. Astfel, rata redusã de participare la vot nu este neapãrat un indicator pentru insatisfacþia cu privire la felul în care funcþioneazã democraþia europeanã,
nici un indicator pentru euroscepticism sau pentru opoziþia faþã de Parlamentul European ºi politicile sale (Marks, Wilson & Ray, 2002).
Prin urmare, interesul ºi participarea scãzute la alegerile europene
nu pot fi un indicator al lipsei de legitimitate la nivelul UE atâta timp
cât aceste alegeri sunt dominate de o agendã naþionalã, partidele se axea38
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zã pe o agendã internã de pe care se strãduiesc sã elimine subiectele europene, iar alegãtorii pot pedepsi sau recompensa partidele pe baza climatului politic naþional, în timp ce personalitãþile ºi partidele la nivel
european, direcþia agendei politice a Uniunii, aspectele legate de starea
prezentã sau de viitorul Europei aproape cã lipsesc (Hobolt, Spoon &
Tilley, 2009).
Este posibil ca factorii europeni sã influenþeze prezenþa la urne, însã
nu poate fi ignorat faptul cã percepþiile cetãþenilor cu privire la Uniune
ºi la instituþiile europene sunt cel mai adesea filtrate prin discursul politic naþional (Peter & de Vreese, 2004). Aici, media deþin un rol important în modelarea atitudinilor faþã de Uniune, precum ºi în reducerea
deficitului democratic prin asigurarea unei baze în vederea dezvoltãrii
unei sfere publice europenizate. Pe lângã media, deficitul democratic
ar putea fi redus prin reformarea instituþiilor europene în vederea simplificãrii proceselor decizionale, printr-o comunicare mai eficientã a instituþiilor cu cetãþenii, prin consolidarea unei sfere publice, a unui areal
comun de dezbatere, prin crearea unor media europene sau transnaþionale care sã creascã implicarea societãþii civile la nivel european ºi totodatã sã-i confere mai multã putere (Firmstone, 2008).
Pe fondul discuþiilor legate de deficitul democratic s-au nãscut ºi numeroase critici la adresa Uniunii, ajungându-se la transmiterea de mesaje
organizate împotriva politicilor de la Bruxelles prin intermediul formaþiunilor politice eurosceptice de tipul Partidul Independenþei Marii Britanii,
Partidul Libertãþii Austriei cu o poziþie solidã anti-imigraþie, Partidul Liga
Nordului din Italia cu o retoricã euroscepticã axatã pe îngrijorarea cã
instituþiile europene nu sunt receptive la cerinþele cetãþenilor ºi nu sunt
rãspunzãtoare în faþa acestora, Partidul Interesul Flamand din Belgia
care acuzã birocraþia excesivã a Uniunii (Abbarno & Zapryanova, 2013).
Pe lângã aspecte legate de ameninþarea culturalã sau de deficitul democratic, atitudinile eurosceptice sunt menþinute ºi de criza economicã,
de critica adusã modului în care este gestionatã la nivel european. În
contextul crizei, percepþia privind costurile ºi beneficiile integrãrii, a aspectelor utilitare influenþeazã atitudinea publicã faþã de Uniune. Mesajele care au în vedere aspectele economice au efecte diferite în funcþie
de poziþia fiecãrui stat membru, de percepþia fiecãruia asupra propriei
þãri ca perdante sau câºtigãtoare a integrãrii, de mãsurile de austeritate
la care este supus un stat membru sau de regulile pe care unele state le
stabilesc pentru celelalte, de reglementarea excesivã ºi implicarea Uniunii la nivelul economiilor naþionale, de perceperea intervenþiilor ca acþiuni utile sau ca elemente de subminare a bunãstãrii naþionale (McLaren,
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2007). De asemenea, insatisfacþia faþã de politicile guvernamentale, de
starea economicã naþionalã, de ºomaj sau inflaþie este proiectatã asupra
Uniunii, întãrind atitudinile eurosceptice (Anderson, 1998). Cu toate acestea, în cazul statelor în care nivelul de corupþie este ridicat ºi instituþiile
sunt percepute ca ineficiente, cetãþenii au tendinþa de a vedea instituþiile europene într-o luminã pozitivã, de a percepe Uniunea ca pe o instanþã salvatoare care le poate aduce progresul (Sanchez-Cuenca, 2000).
Lipsa unei sfere publice europenizate este adesea pusã pe seama
deficitului democratic, alãturi de puterea limitatã a Parlamentului European, de lipsa de transparenþã la nivelul Comisiei Europene, de natura interguvernamentalã a Consiliului, de lipsa unei limbi comune, a unui
public european ºi de lipsa unor media europene în care accentul sã nu
mai fie pus pe chestiunile naþionale ºi pe agenda internã, iar mesajele
prevalente sã nu mai fie cele interguvernamentale ºi de naturã elitistã
cu privire la Uniune (Le Torrec et al., 2001). În acest demers de obþinere
a acceptãrii din partea cetãþenilor ºi liderilor statelor membre, Uniunea
are nevoie de o sferã publicã europeanã ca sursã de legitimitate, mai ales
în contextul crizei financiare în care neîncrederea în stabilitatea politicã
ºi economicã a Uniunii, în solidaritatea dintre statele membre fac ca
fiecare þarã sã se orienteze mai mult spre gãsirea de rãspunsuri naþionale
la problemele cu care se confruntã (Kleinen-von Königslöw, 2012). Fãrã
un spaþiu comun de dezbatere, de conectare a cetãþenilor europeni ºi a
instituþiilor politice la nivel naþional ºi european, nu se pot face paºii necesari spre legitimarea proiectului european ºi spre transformarea Uniunii într-un proiect politic. În acest demers, media deþin un rol esenþial
în susþinerea transparenþei comunitãþii politice, în asigurarea informaþiilor relevante proceselor deliberative ºi implicãrii cetãþenilor.

V. Consideraþii finale
Europenizarea influenþeazã procesele ºi politicile interne, determinând schimbãri semnificative la nivelul statelor membre. Aceste schimbãri pot fi atât la nivelul structurilor formale, cât ºi la nivelul valorilor ºi
normelor rãspândite în cadrul statelor membre, fiind în fond vorba de
o întrepãtrundere a societãþilor europene, de un grad din ce în ce mai
crescut de convergenþã. Pe lângã totalitatea schimbãrilor produse la nivel naþional care înglobeazã impactul Uniunii la nivelul statelor mem40
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bre, integrarea europeanã presupune ºi un transfer al suveranitãþii de
la nivelul naþional la cel european, precum ºi o serie de sacrificii pentru care este nevoie de sprijinul ºi acordul cetãþenilor implicaþi, ei fiind
în ultimã instanþã cei care se confruntã cu efectele europenizãrii în planul vieþii de zi cu zi.
Creºterea gradului de convergenþã, europenizarea sferelor publice,
rãspândirea de valori comune, îndatoriri ºi beneficii care sã ajute la construirea unei identitãþi europene, toate vizeazã angrenarea cetãþenilor
în evoluþia dimensiunii politice a proiectului european, evoluþie care are
nevoie sã fie legitimã ºi sã aibã o dezvoltare axatã pe principii democratice pentru care este necesarã implicarea cetãþenilor, neputând avea un
proiect european doar la nivelul instituþiilor ºi al elitelor. În aceste procese transformaþionale nu poate fi ignorat rolul comunicãrii ºi mai ales
cel al comunicãrii mediatice care favorizeazã europenizarea societãþii la
nivelul dezbaterilor publice ºi al sferei publice naþionale. Media au responsabilitatea de a rãspândi informaþii despre problemele ºi evenimentele care au loc la nivelul Uniunii pentru a oferi cetãþenilor suportul
informaþional în vederea implicãrii în dezbateri, a evaluãrii problematicilor europene ºi deliberãrii în procese decizionale, precum ºi pentru
a-ºi putea dezvolta acel sentiment al unui noi comun, al unei afilieri la
comunitatea europeanã.
Deºi comunicarea europeanã stã la baza îndeplinirii obiectivelor
Uniunii, iar media sunt principalul factor catalizator în procesul de înlãturare a deficitului democratic, a distanþei dintre Uniune ºi propriii
cetãþeni, se poate vorbi de aspecte care limiteazã demersurile mediatice
de susþinere a europenizãrii, aspecte care constau în dominarea perspectivelor naþionale în abordarea subiectelor europene ºi în lipsa de interes
a cetãþenilor pentru aspecte care depãºesc sfera impactului la nivel naþional. Un sistem de comunicare europenizat presupune existenþa unui interes al cetãþenilor pentru UE ºi implicaþiile evenimentelor în plan
european, nu doar pentru consecinþele naþionale ale unor decizii europene. Europenizarea este, prin urmare, un proces complex, care presupune transformare, fie cã ne referim la adaptarea instituþionalã, la
norme, proceduri, la implementarea politicilor UE sau la schimbãri în
ceea ce priveºte adoptarea valorilor europene comune în planul concret
al vieþii cetãþenilor. Opinia publicã dobândeºte un rol în creºtere, susþinând în fond evoluþia de la o politicã centratã pe instituþii la una centratã pe indivizi ºi recunoscând în acest fel publicul european ca o
entitate care este capabilã sã emitã opinii ºi sã întreprindã acþiuni care
pot influenþa cursul Uniunii.
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Comunicarea publicã devine esenþialã pentru legitimarea ºi consolidarea Uniunii, pentru promovarea politicilor sale în vederea obþinerii
sprijinului popular. Se are astfel în vedere încurajarea dialogului între
toate nivelurile de guvernare, între societatea civilã ºi mediul de afaceri,
între elite ºi cetãþeni pentru a creºte gradul de participare ºi implicare
în procesul democratic european. Strategiile pentru îmbunãtãþirea comunicãrii UE au în vedere europenizarea sferelor publice naþionale, proces în care media naþionale au un rol determinant. Aceastã vizune se
încadreazã în modelul realist care are în vedere un spaþiu comun de dezbatere ca reþea de sfere publice europenizate conectate prin fluxuri de
informaþii. Una dintre condiþiile principale pentru a vorbi de europenizarea sferei publice este chiar vizibilitatea ridicatã a Uniunii Europene în media naþionale, acoperirea subiectelor europene ºi evaluarea
acestora dintr-o perspectivã europeanã (a se vedea Brüggemann, 2005;
Kopper & Leppik, 2006; Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas,
2009; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009; Risse, 2010).
Fãrã rolul critic al acestei arene discursive, al unei sfere publice în
care reprezentãrile ºi opiniile societãþii pot forma ºi consolida materialul ideatic necesar funcþionãrii politice, nu se poate vorbi de rezolvarea
deficitului de legitimitate ºi de democraþie la nivel european (Castells,
2008). Ideea unei sfere publice europenizate constituie un obiectiv
important pentru viitorul Uniunii, permiþând consolidarea unei cetãþenii europene ºi dezvoltarea unui cadru care sã sprijine implicarea
popularã. Este necesarã dezvoltarea unui public european consolidat
fãrã de care demersurile Uniunii devin irelevante sau direcþionate doar
cãtre un public sectorial specializat.
Uniunea nu mai poate rãmâne doar un proiect la nivelul elitelor mai
ales în contextul crizei actuale care are efecte dintre cele mai concrete
asupra cetãþenilor. Nemulþumirea generalã cu privire la Uniunea Europeanã vine din lipsa unui control popular direct, cetãþenii simþind cã nu
iau parte la luarea deciziilor, la conturarea propriului viitor. Situaþia economicã modeleazã ºi ea atitudinile faþã de procesul democratic, faþã de
satisfacþia cu privire la modul de funcþionare a Uniunii, evaluãrile ºi opiniile cetãþenilor fiind influenþate de natura costurilor ºi beneficiilor care
decurg din statutul de stat membru al Uniunii. Astfel, atitudinile faþã de
UE pot include sentimente de afiliere la identitatea europeanã, sentimente de reticenþã, de teamã cu privire la influenþa europenizãrii în
planul culturii naþionale, reacþii faþã de performanþa ºi funcþionarea
democraticã a instituþiilor europene, faþã de aspectele utilitariste ale integrãrii, aceste atitudini fiind modelate de încadrãrile mediatice ºi deter42
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minând accentuarea sau retragerea sprijinului pentru viitorul Uniunii (a
se vedea Krouwel & Abts, 2007; Vliegenhart et al., 2008; Boomgaarden
et al., 2011).
În acest demers de obþinere a acceptãrii din partea cetãþenilor ºi liderilor statelor membre, Uniunea are nevoie de o reþea consolidatã de
sfere publice naþionale europenizate ca sursã de legitimitate, mai ales
în contextul crizei financiare în care instabilitatea politicã ºi economicã
a Uniunii amplificã pe fondul neîncrederii generalizate, un climat tensionat care se rãsfrânge asupra încercãrilor de dezvoltare a unei dimensiuni politice a proiectului european.
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Identitatea europeanã – de la
construct la asumare
I. Identitatea – delimitãri conceptuale
Conceptul de identitate europeanã a fost introdus iniþial pe agenda
politicã în 1973, odatã cu adoptarea Declaraþiei asupra identitãþii europene,
în cadrul summit-ului de la Copenhaga. De atunci, termenul a fost preluat ºi dezvoltat în numeroase cercetãri, urmãrindu-se rãdãcinile ideii
de europenitate, semnificaþiile aferente conceptului, precum ºi contextele ºi mecanismele care ar putea favoriza procesul de integrare europeanã (Goddard et al., 1994; Stråth, 2002). Identitatea europeanã este
un element esenþial în evoluþia dimensiunii politice a Uniunii, mai ales
în contextul actual în care se discutã tot mai mult despre un deficit democratic ºi totodatã, despre o influenþã ascendentã a demersurilor ºi iniþiativelor europene în viaþa cetãþenilor (Eriksen, 2005). Fie ca identitate
individualã, fie colectivã (Augoustinos & Walker, 1995; Thompson,
1995), identitatea europeanã poate fi privitã ca o adãugare la identitatea
naþionalã a unui sentiment de europenitate, de apartenenþã la comunitatea europeanã (Gripsrud, 2007). Pentru a înþelege mai bine conceptul de identitate europeanã, se impune mai întâi clarificarea conceptelor
de identitate ºi identitate naþionalã.
Identitatea joacã un rol proeminent în stabilirea ºi conturarea comportamentului social. Din punct de vedere psihologic, poate fi definitã
ca sentimentul de sine al unei persoane (Rangell, 1994), sentiment care
ne dã o idee despre cine suntem ºi despre modul în care ne raportãm
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la ceilalþi ºi la lumea în care trãim. Totodatã, ne indicã ceea ce ne face
sã fim la fel ca cei care împãrtãºesc aceeaºi poziþie ca noi ºi ceea ce ne
face diferiþi de cei cu alte poziþionãri, identitatea construindu-se atât prin
asemãnare, cât ºi prin diferenþiere (Woodward, 1997). Identitatea nu se
reduce la un aspect singular, ci se referã atât la stadiul actual al fiinþei,
cât ºi la cel potenþial, încorporând deopotrivã aspecte neschimbãtoare
ºi aspecte schimbãtoare, unele date ºi unele construite cultural, social
sau ca urmare a alegerilor personale (White, 2002). Fiecare individ îºi
defineºte identitatea în mai multe feluri în funcþie de fondul social, etnic, de grupurile din care face parte, asumându-ºi multiple identitãþi,
succesiv sau în acelaºi timp (Fry & Lewis, 2008).
Spre a se putea contura, identitatea presupune unitate ºi continuitate în timp, dar ºi diferenþiere faþã de alte entitãþi. Atunci când este
asumatã, poate îndeplini mai multe funcþii: crearea unei structuri de valori, prioritãþi, obiective care joacã un rol important în luarea deciziilor
ºi definirea unui tipar comportamental, conferirea unui sentiment de
putere ºi rezilienþã în legãturã cu scopurile propuse ºi determinarea
rolurilor sociale ºi a relaþiilor interpersonale (Baumeister, 1986). Identitatea este construitã atât social, cât ºi simbolic, face apel la antecedentele istorice, este relaþionalã, marcatã de simboluri ºi de raportarea la
alteritate. Din acest ultim punct de vedere, existã douã perspective diferite asupra identitãþii: perspectiva esenþialistã – se axeazã pe existenþa
unui set clar de caracteristici împãrtãºite de toþi membrii unui grup sau
a unei naþiuni ºi care nu se modificã în timp (aºa cum indicã ºi rãdãcina
latinã a cuvântului idem – la fel, identic, aºa ºi identitatea se formeazã
prin similaritatea cu noi înºine pe parcursul vieþii ºi prin similaritatea
cu ceilalþi); perspectiva non-esenþialistã – se axeazã deopotrivã pe diferenþe
ºi pe caracteristici comune, indivizii fiind în acelaºi timp unici, diferiþi,
dar ºi similari cu ceilalþi, precum ºi pe schimbãrile produse în timp în
definirea unor aspecte identitare (Woodward, 1997; Lawler, 2008). Identitatea constã în felul în care individul se descrie pe sine, dar ºi în aspectele externe, obiective, în felul în care ceilalþi ne descriu pentru a
ne încadra în anumite categorii sau grupuri, ambele aspecte fiind determinate istoric (Tallis, 2010; Arvanitis, 2005).
Identitatea este diferenþierea sinelui de alteritate, o diferenþiere care
influenþeazã alegerile, comportamentul, adeziunea la alte grupuri ºi totodatã diferitele versiuni ale sinelui social pe care individul ajunge sã le
reprezinte. Activarea unei identitãþi depinde de relevanþa situaþionalã;
de claritatea statutului de membru al unui grup; de hrãnirea constantã
a sentimentului subiectiv de apartenenþã la un grup prin mituri, edu46

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 47

IDENTITATEA EUROPEANÃ – DE LA CONSTRUCT LA ASUMARE

caþie, mass-media, politici publice; de conºtientizarea avantajelor accesibile numai din postura de membru al unei grupãri ºi de angajamentul faþã de valorile unui grup, nu toate identitãþile asumate având aceeaºi
importanþã. Inclusiv în cazul statelor, în funcþie de relevanþa contextului, se pot activa diferite identitãþi în care o naþiune poate acþiona ca aliat, rival sau inamic. Pentru ca un stat sã-ºi asume în mod activ o identitate
colectivã, diferenþa dintre grupuri trebuie sã fie perceputã ca fiind mai
redusã decât cea din cadrul aceluiaºi grup („potrivire comparativã”), ºi
totodatã, diferenþa trebuie sã fie în conformitate cu stereotipurile existente („potrivire normativã”), (Andersson, 2010, pp. 48-49). Astfel, identitatea este mai degrabã produsul diferenþierii ºi excluderii decât al
asemãnãrii totale, construitã prin practici discursive care vizeazã crearea
ºi menþinerea ataºamentului subiecþilor, într-un cadru instituþional ºi istoric specific (Hall, 2000; Woodward, 1997). Pe lângã identificarea cu
anumite grupuri, pentru a vorbi de identitate, este necesarã ºi recunoaºterea din partea acestor grupuri ºi din partea altora, deci o validare atât
internã, cât ºi externã (Duveen, 2001).
Identitãþile au ºi o componentã narativã, ele fiind relatãri ale indivizilor despre ei înºiºi, relatãri care fac posibilã menþinerea continuitãþii
între trecut ºi prezent prin interpretare ºi reinterpretare în contextul
unei pânze de relaþii sociale (Delanty, 2003; Lawler, 2008). Identitatea
socialã implicã identificarea cu un anumit grup, similaritatea cu membrii grupului ºi asumarea unei viziuni comune cu aceºtia (Stets & Burke,
2000). Identitatea politicã este vãzutã adesea ca o extensie a identitãþii
sociale, însã ar trebui înþeleasã mai mult ca o chestiune ce þine de statut
sau de cetãþenie decât ca o identitate constitutivã personalã, profundã.
Cu alte cuvinte, identitatea politicã ar trebui consideratã în principal ca
o trãsãturã a diferenþierii sociale, mai degrabã decât ca un sentiment profund, cultural de apartenenþã la o anumitã comunitate (Bruter, 2005).
Identitatea politicã poate fi privitã dintr-o „perspectivã culturalã” ºi dintr-o „perspectivã civicã”. Prin prisma primei perspective, identitatea politicã este înþeleasã ca un sentiment de apartenenþã pe care un individ
îl simte faþã de un anumit grup politic, acest grup fiind definit de o anumitã culturã, de similitudini sociale, valori, religie, eticã sau etnie. Din
perspectiva civicã, identitatea politicã este privitã ca un proces de identificare a cetãþenilor cu o structurã politicã cum este statul, care poate
fi definit ca un set de instituþii, drepturi ºi reguli care prezideazã viaþa
politicã a comunitãþii. Astfel, s-ar putea spune cã perspectiva culturalã
leagã identitatea politicã de ideea de naþiune, iar cea civicã de ideea de
stat (Bruter, 2005, p. 12).
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Identitatea nu are o naturã staticã, ci constã într-un proces constant
de negociere ºi evoluþie care sã corespundã nevoilor indivizilor. Fie cã
vorbim de identitãþi sociale, etnice, naþionale, politice, acestea nu sunt
un dat static, ci în plinã dezvoltare, indivizii deþinând identitãþi multiple activate în funcþie de context ºi nevoi particulare, în funcþie de grupuri ºi de importanþa acordatã acestora (Laclau, 1995). Identitatea nu
este atât o chestiune de cine sunt oamenii, ci mai degrabã de cine sunt
consideraþi a fi de cãtre sine ºi de cãtre alþii (Jenkins, 2010). Literatura
de specialitate distinge între individualism ºi colectivism ca perspective
de raportare la identitate. În accepþiunea primei dimensiuni, indivizii
se percep ca fiind independenþi, în afara relaþiilor, îºi construiesc sentimentul de sine separat de ceilalþi, punând accentul pe autonomie ºi unicitate. Cea de-a doua perspectivã se referã la identitate ca la un aspect
relaþional prin care indivizii pot fi atribuiþi mai multor categorii precum
rasa, sexul, clasa, naþiunea, ocupaþia, deci în termeni de relaþii sociale
recunoscute ºi de afilierea la diverse grupuri. Astfel, indivizii se percep
pe sine ca parte a diferitelor grupuri, se definesc prin relaþiile pe care
le dezvoltã cu ceilalþi, prin rolurile deþinute în grupuri, prin situaþiile
pe care le întâlnesc ca parte a acestor grupãri (Grant, 2010).
În ºtiinþele sociale, identitatea este privitã ca un proces complex aflat
la rãscrucea dintre multiple identitãþi care se întâlnesc ºi care produc în
acelaºi timp sau succesiv multiple ataºamente. Vorbim astfel de un concept ambivalent care denotã atât asemãnare ºi permanenþã, cât ºi diferenþã ºi schimbare, un concept care nu poate fi înþeles ca ontologie, ca
realitate imuabilã, ca esenþã. Identitatea este un produs al unui proces
îndelungat ºi complex de auto-definire confruntat cu atribuirea unor
caracteristici din afarã, un produs al alegerilor fãcute din motive afective sau strategice, în care unele identificãri au supremaþie asupra altora ºi determinã cursul acþiunilor (Martin, 1999). Fiind un produs
construit, identitatea se formeazã prin acþiuni ºi interacþiuni sociale ºi
este redefinitã de relaþiile sociale, de calitatea de membru în diferite
grupãri, de realitatea vieþii de zi cu zi aºa cum este ea împãrtãºitã cu
ceilalþi (Berger & Luckmann, 1966). Identitatea este elementul care îi
leagã pe membrii unui grup, unei comunitãþi, oferind consistenþã ºi legitimitate grupãrilor, iar membrilor un punct de referinþã ºi o bazã de
identificare (Thiel, 2011). Identitatea colectivã este definitã ºi ca recunoaºtere a întregului de cãtre membrii grupului, precum ºi ca un sentiment al sinelui individual care include poziþia de parte, de membru al
unui întreg (Calhoun,1997). Angajamentul ºi deschiderea de a acþiona
în vederea îndeplinirii obiectivelor ºi intereselor grupului sunt un rezul48
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tat al transformãrii statutului de membru al unui grup într-o parte din
identitatea indivizilor, ceea ce menþine conformitatea faþã de normele
grupului ºi solidaritatea (Gaines, 2010).
Identitatea este diferenþiatã ºi de identificare, aceasta din urmã fiind
doar un pas necesar, dar nu ºi suficient în formarea ºi însuºirea unei
identitãþi. Indivizii devin conºtienþi de propria identitate prin identificare, prin conectarea la grupurile sociale, printr-un proces dinamic de
auto-clasificare în diverse categorii în urma interacþiunii cu membrii diferitelor grupãri. Un nivel ridicat de identificare cu un grup, nu duce
automat ºi la o identitate puternicã, pentru aceasta din urmã fiind necesar ºi ataºamentul faþã de valorile ºi normele grupului respectiv (Risse,
2010). Totodatã, un rol important în consolidarea identitãþilor îl are ºi
mijlocirea simbolurilor ºi integrarea acestora în practicile identitare. Media sunt în acest sens agenþi constitutivi în formarea identitãþilor asigurând cadrul pentru însuºirea elementelor care susþin tiparele identitare,
pentru identificarea cu un anumit stil, cu un anumit discurs afiliat unui grup sau altul. Se poate vorbi astfel de o teorie a comunicãrii identitãþii (Wood, 2010). În contextul actual al integrãrii europene, media
devin puncte de referinþã în crearea imaginii Uniunii Europene, în asigurarea suportului informaþional pentru crearea unui public european,
a unei sfere publice naþionale europenizate ºi a rãspândirii elementelor
constitutive ale unei posibile identitãþi europene.

II. Identitate naþionalã, identitate europeanã
– conflict sau complementaritate?
Atât identitatea individualã, cât ºi cea colectivã conþin rãspunsul la
întrebãri precum cine sunt sau ce sunt, incluzând astfel afirmaþii despre
genealogie, apartenenþa la o naþiune, dar ºi diferenþierea faþã de alte
grupuri prin referire la aspecte ce þin de comunitate, de culturã, de
etnie. Indivizii au o mare varietate de posibile afilieri colective precum
grupurile economice, profesionale, de agrement, de vârstã, de gen, la
organizaþii politice, teritoriale, familii, comunitãþi culturale, având astfel multiple identitãþi. Naþiunea, comunitãþile etnice, religioase, castele
sunt toate tipuri de identitãþi colective culturale, bazându-se pe simboluri, valori, memorii colective, mituri, tradiþii, un sentiment de stabilitate ºi înrãdãcinare, de continuitate, de destin, misiune ºi aspiraþii
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comune. Naþiunile ºi identitãþile naþionale au în comun cu etniile ºi identitãþile etnice, caracteristici culturale, istorii ºi memorii colective, mituri,
dar se disting prin prezenþa unui teritoriu istoric cu o economie naþionalã, cu un sistem educaþional de masã ºi un sistem comun de drepturi
ºi obligaþii. Naþiunea se distinge ºi faþã de stat, perceput ca un set de instituþii publice, autonome, cu un monopol legitim de constrângere pe
un anumit teritoriu, în vreme ce naþiunea constituie o comunitate teritorialã cu o istorie, culturã ºi drepturi egale (Smith, 1995).
În ºtiinþele sociale, identitatea naþionalã este privitã ca o parte a identitãþii sociale a unui individ, ca un fenomen colectiv care uneºte oamenii
în grupuri naþionale. Este un produs al istoriei etnice, al identitãþii comunitare, religiei, sistemului de valori ºi credinþe, ideologiei dominante,
simbolismului ºi comemorãrii istorice (Korostelina, 2013). Identitatea
naþionalã este un proces de construcþie socialã care implicã descoperirea ºi crearea elementelor comune, elemente ce îndeplinesc mai multe
funcþii – oferirea unui sentiment de unicitate ºi unitate, ºi a unui sentiment de apartenenþã, dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, oferirea
unui fundament pentru convingerile religioase ºi culturale, pentru construirea unui mod de viaþã, pentru exercitarea dreptului la proprietate ºi
resurse, ºi pentru a justifica cerinþele ºi nevoile grupului (Kelman, 2001).
Identitatea naþionalã este construitã continuu prin acþiunile zilnice, prin
discurs, ceremonii, obiceiuri ºi îndatoriri, prin practicile curente ale indivizilor prin care se implicã ºi dispun de naþiune ºi naþionalism (Lavi,
2013). Identitãþile naþionale colective sunt astfel produse prin modul în
care se discutã ºi se emit revendicãri cu privire la naþiune, prin acte discursive (Calhoun, 1997). Ritualurile formale folosesc simboluri naþionale
precum steagul, imnul pentru a crea ºi întãri coeziunea naþionalã, iar
evenimentele populare precum sãrbãtorile, duc la localizarea, popularizarea ºi personalizarea actelor normative în vederea dobândirii unui
sentiment de apartenenþã ºi identificare (Edensor, 2002). Identitatea
naþionalã este mai mult ceva ce oamenii fac atunci când apeleazã la practici asociate cu naþiunea, decât ceva ce deþin, fiind un act al acþiunilor
repetate, lipsit de o origine ontologicã (Lavi, 2013).
Deºi identitatea culturalã este asociatã cu identitatea naþionalã, ea se
diferenþiazã de existenþa empiricã a naþiunilor. Când vorbim de o identitate româneascã, francezã sau americanã, identitatea culturalã nu se
reduce la caracterul naþional sau la însuºirile normative date de instituþiile statului naþional (Balibar, 1995). Identitãþile sunt produse, consumate, reglementate în interiorul unei culturi, dobândind un înþeles prin
intermediul sistemelor simbolice de reprezentare (Woodward, 1997).
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Sentimentul de identitate naþionalã este creat ºi menþinut prin imaginarul colectiv, prin credinþele comune, iar acestea sunt profund ancorate
într-un plan cultural. Credinþele comune derivã din istorie, din apartenenþa la un grup etnic, din religie, simboluri naþionale, mituri, practici,
obiceiuri, tradiþii (Arvanitis, 2005). Memoriile colective ca rezultat al istoriei sunt esenþiale în formarea identitãþii, ele diferenþiind indivizii care
le împãrtãºesc de ceilalþi, fiecare naþiune având corpul sãu istoric distinctiv. Existenþa unei naþiuni în timp este ceea ce asigurã continuitatea istoricã naþionalã (Smith, 1991). Astfel, identitatea naþionalã devine o
expresie a atitudinilor, mentalitãþilor, comportamentelor colective dezvoltate prin apartenenþa indivizilor la un stat naþional.
Deºi naþionalismul ca idee politicã s-a nãscut în timpul revoluþiei
franceze, acesta a fost repus în discuþie odatã cu integrarea statelor în
structuri supranaþionale precum Uniunea Europeanã (Schifirneþ, 2009).
Calitatea de membru într-o entitate politicã implicã atât un sentiment
iniþial de afinitate comunã cât ºi producerea unui sentiment de coeziune, de noi. Fãrã acestea, doar prezenþa într-un grup, chiar ºi cu scopul
de a rezolva probleme comune, nu poate da naºtere la o identitate care
sã poatã fi comparatã cu cea naþionalã, care sã asigure un suport real
unei noi entitãþi politice (Caporaso, 2005). Deºi cercetãrile din sfera ºtiinþelor politice s-au axat mai mult pe sprijinul cetãþenilor europeni pentru procesul de integrare decât pe identificarea acestora cu noua entitate
politicã (Inglehart, 1997), cercetãrile recente aratã cã nu se poate vorbi
de o legitimitate realã, durabilã ataºatã unei entitãþi politice fãrã o identitate complementarã (Bruter, 2005). Nu existã un consens cu privire la
rolul identitãþii europene, pentru unii sociologi dezvoltarea instituþiilor
politice europene fiind legatã ºi legitimatã de rãspândirea unei identitãþi europene (Bruter, 2005; Herrmann & Brewer, 2004), în vreme ce în
viziunea altora, identitatea europeanã cu diversele sale semnificaþii are
un impact redus pentru integrarea socialã (Grundy & Jamieson, 2007).
Identitatea europeanã privitã pe de o parte ca opusul celei naþionale
ar putea fi o nouã formã de identitate colectivã care se dezvoltã ca urmare a declinului statului-naþiune ºi ca urmare a dezvoltãrii noilor instituþii transnaþionale (Delanty, 1995), însã privitã din prisma teoriei
identitãþilor multiple, aceasta este complementarã identitãþii naþionale,
cele douã neaflându-se într-un raport contradictoriu sau conflictual
(Bruter, 2004; Risse, 2003). Identitatea europeanã este vãzutã de o parte
a comunitãþii academice ca fiind complementarã ºi în interacþiune cu
identitãþile naþionale. Modelul promovat pentru raportul dintre identitatea localã, naþionalã ºi cea europeanã este cel de tip Matrioºka ruse51
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ascã, în care identitatea dominantã include celelalte tipuri de identitãþi.
Astfel, impactul aspectelor materiale, sociale, culturale care se rãsfrânge
asupra indivizilor la nivel local, se va resimþi ºi asupra sentimentului lor
de cetãþenie, de afiliere în plan naþional sau european. Diferenþierea straturilor identitare este mai degrabã una cu scop academic, componentele identitare intercalându-se ºi influenþându-se reciproc (Risse, 2005).
Identitatea europeanã nu înlocuieºte identitatea naþionalã, ci se adaugã acesteia. Inclusiv cetãþenia europeanã este privitã ca o extensie a celei
naþionale, ca o cetãþenie suplimentarã (Wiener, 1998). Ideea de identitate europeanã nu s-a dezvoltat într-un vacuum, ci într-un context postindustrial caracterizat de individualism, de accent pus pe educaþie, de
mobilitate crescutã a bunurilor, a capitalului ºi a oamenilor, de foste comunitãþi politice puternice, numite naþiuni. Astfel, conceptul de identitatea
europeanã nu poate fi înþeles decât prin ancorarea sa în conceptul de
identitate naþionalã (Gillespie & Lafan, 2006). În plus, modul în care
oamenii aleg sã acorde un sens identitãþii europene, depinde foarte mult
de celelalte aspecte ale identitãþii lor, inclusiv de cea naþionalã. Atât identitatea naþionalã, cât ºi cea europeanã sunt activate în anumite contexte,
devin manifeste cu anumite ocazii ºi pentru anumite segmente de public,
identitatea fiind mai mult o chestiune de rutinã care se activeazã atunci
când este ameninþatã sau într-un context problematic (Breakwell, 2004).
Deºi cele douã tipuri de identitate nu sunt echivalente ca intensitate,
ele sunt compatibile ºi activate în funcþie de indivizi ºi de situaþiile în
care aceºtia se aflã. Cu toate acestea, dacã împrejurãrile implicã activarea puternicã a uneia dintre identitãþi, cealaltã poate fi perceputã din
prisma dialecticii identitate – alteritate, deci într-un raport de opoziþie
(Outhwaite, 1999). De asemenea, sentimentul de identitate europeanã
comunã se poate diminua în situaþii de crizã sau dacã oamenii percep
anumite inegalitãþi în termeni de beneficii ºi obligaþii (Stråth, 2010).
Deºi perceputã în diverse feluri, contestatã, negatã sau aprobatã, identitatea europeanã se suprapune peste cea naþionalã ºi devine activã în
funcþie de contextul în care se aflã indivizii. Instituþiile europene au datoria de a dezvolta o identitate comunã întrucât succesul proiectului
European depinde de dezvoltarea unei identitãþi împãrtãºite de cetãþenii Uniunii (Eriksen & Fossum, 2004), asigurându-se astfel o bazã pentru integrarea diferitelor concepþii despre standardele dorite de viaþã ºi
a unei game diverse de interese sociale.
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III. Conceptul de identitate europeanã
În ultimii ani, Uniunea Europeanã joacã din ce în ce mai mult un
rol central în vieþile cetãþenilor, devenind obiectul laudelor sau criticilor,
al voturilor, sondajelor de opinie, referindu-se în acelaºi timp la un spaþiu
geografic, cultural, istoric, politic ºi simbolic. Inclusiv felul în care cetãþenii percep ideea de europenitate, adaugã un plus de ambiguitate ºi
relevã faptul cã fiecare poate înþelege altceva prin Europa. Multiplele
reprezentãri, la fel ca ºi multiplele identitãþi, pot coexista ºi activa, în
funcþie de context, diferite scheme mentale, uneori chiar contradictorii.
Identitatea europeanã presupune un sentiment de apartenenþã la aceeaºi comunitate, însã pentru fiecare ideea de Europa poate fi diferitã,
determinând astfel înþelegeri multiple a ceea ce înseamnã conceptul de
identitate europeanã (Williams, Piazza & Giuliani, 2012).
În încercarea de a defini identitatea europeanã, s-au conturat douã
direcþii de cercetare. O primã abordare constã într-un model de sus în
jos: se axeazã pe întrebãri precum cine ar trebui sã fie considerat european, ce uneºte cetãþenii europeni din punct de vedere geografic,
politic, cultural ºi care sunt limitele naturale ale Europei; se încearcã înþelegerea obiectivã a ceea ce înseamnã Europa, a ceea ce-i unificã pe europeni în termeni de patrimoniu cultural ºi valori comune europene.
Cea de-a doua abordare constã într-o perspectivã comportamentalã
pornind de la un nivel individual, de jos în sus, încercând sã rãspundã la
întrebãri precum cine se simte european, de ce unii cetãþeni se identificã cu Europa ºi alþii nu, ce înþeleg cetãþenii prin sentimentul de europenitate (Bruter, 2005).
Atunci când cetãþenii descriu sentimentul de afiliere la comunitatea
europeanã, aceºtia au cu precãdere o concepþie civicã privind propria
europenitate, bazatã pe relevanþa Uniunii Europene ca sistem politic
care genereazã o parte din drepturile, obligaþiile ºi atribuþiile lor civice.
Totodatã, deºi la un nivel mai redus, aceºtia se raporteazã ºi la o identitate culturalã, bazatã pe un bagaj istoric, cultural, social ºi moral comun
(Bruter, 2009). Uniunea Europeanã nu este perceputã doar ca o idee
normativã, ca un set de reglementãri care serveºte diferitelor interese
concrete ale europenilor, ci este asociatã ºi cu o identitate europeanã
care stã la baza aspectelor normate, care trece dincolo de actorii individuali ºi îi uneºte într-un singur interes general. Printre identitãþile
multiple prin care europenii se înþeleg pe ei înºiºi, se numãrã ºi aceastã
identitate europeanã (Burgess, 2002).
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Identitate europeanã este un concept polisemic, confuz prin multitudinea de abordãri. Poate fi privitã din prisma unui set de mãsuri comune
cum ar fi politica europeanã de securitate ºi apãrare; poate fi perceputã
ca un set de legi constituþionale ºi politici publice; ca derivat al unei etici
normative, ca ceea ce ar trebui sã fie – o democraþie deliberativã, o superputere; ca identitate politicã reflexivã – cum percep europenii Uniunea, atât cetãþenii obiºnuiþi, cât ºi elitele, cât de mult se percep ca fiind
europeni ºi cum vãd dezvoltarea acestei identitãþi sau legitimarea politicilor ºi instituþiilor europene. Identitatea care joacã un rol esenþial în
ceea ce priveºte legitimitatea Uniunii este cea politicã, ºi nu cea socialã
sau culturalã. Identitatea politicã poate fi definitã ca un proiect cuprinzãtor care este împãrtãºit de membrii unui sistem politic, constând într-un
set de valori ºi principii politice ºi sociale în care membrii se recunosc
ca „noi”, se percep ca aparþinând împreunã sub umbrela acestor valori
ºi principii împãrtãºindu-le, modificându-le sau interpretându-le în vederea urmãririi unor scopuri ºi obiective comune (Cerutti, 2008).
În cadrul Declaraþiei asupra identitãþii europene adoptatã în 1973, identitatea europeanã este definitã ca o construcþie care se bazeazã pe un
patrimoniu comun, pe interese ºi obligaþii speciale în cadrul comunitãþii,
pe o naturã dinamicã a unificãrii europene, pe acþiunea comunã a statelor membre în raport cu restul lumii, presupunând o unitate ºi o coerenþã interne (Comisia Europeanã, 1973). În Tratatul de la Maastricht
(Comisia Europeanã, 1992), noþiunea de identitate europeanã este încorporatã în discursul securitãþii ºi politicii externe comune, anexat logicii alteritãþii ºi unei politici de apãrare comune faþã de entitãþile care
nu fac parte din comunitatea europeanã. Implementarea unei astfel de
politici ar servi la întãrirea identitãþii europene ºi a interdependenþei statelor membre în promovarea pãcii, securitãþii ºi progresului la nivel European ºi la nivel global, însã identitatea europeanã este mai degrabã
redusã aici la o bazã pentru diplomaþia internaþionalã. Existã îndoieli
cã Uniunea Europeanã ar fi pregãtitã pentru democratizare ºi pentru
mari proiecte viitoare precum politici sociale, politici comune de securitate ºi apãrare, cetãþenii europeni având mai întâi nevoie de o identitate comunã pentru a accepta reguli ºi instituþii sau pentru a decide
împreunã asupra conflictelor etice sensibile (Risse, 2005; Eriksen, 2005).
În plus, identitãþile colective puternice sunt un lucru rar în orice societate modernã, mai ales într-un context transnaþional caracterizat de
subiecte politice problematice în care orice aspiraþie de a reduce eterogenitatea ºi complexitatea valorilor diferite este posibil sã se soldeze cu
un eºec. Statele membre au experienþe naþionale diferite în ceea ce
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priveºte aspectele normative, politicile constituþionale, politicile sociale
redistributive, securitatea externã, politica de apãrare, securitatea internã, migraþia, au un trecut istoric diferit, temeri diferite sau poveri
morale lãsate în urmã de istorie întrucât acordul pe toate aceste aspecte
este foarte greu de obþinut. Diversitatea trebuie sã fie acceptatã ca parte
a unitãþii europene mai ales în contextul preocupãrilor care stârnesc
contradicþii, iar identitatea ar trebui sã devinã o precondiþie funcþionalã
a democraþiei pentru a se putea obþine consensul asupra problemelor
delicate ºi a acþiona în sens unitar cu privire la viitorul comun european
(Delanty & Rumford, 2005; Eriksen & Fossum, 2004).
Conceptul cuprinde, însã, mai mult decât o identitate politicã, integrând aspecte înrãdãcinate cultural ºi istoric, ºi aspecte normative asociate unei misiuni spirituale a Vestului. Identitatea europeanã este privitã
ºi ca o identitate colectivã care se dezvoltã în contextul declinului statului-naþiune ºi a ridicãrii instituþiilor transnaþionale (Delanty, 1995).
Statul-naþiune a fost pânã acum unitatea primarã a integrãrii europene,
un proiect condus de un nucleu de state occidentale care au vãzut în europenizare un mijloc de realizare a propriilor obiective (Delanty, 2003).
Odatã cu extinderea integrãrii, s-a discutat despre posibilitatea redusã
a unei identitãþi colective puternice susþinutã de valori culturale, de o
istorie împãrtãºitã, de un stil de viaþã european ºi de identificarea cu un
teritoriu comun (Delanty, 1995).
Având în vedere cã istoria Europei a fost una marcatã de divizãri, cã
nu se poate vorbi de un areal geografic clar determinat, de o limbã comunã, de o culturã comunã, identitatea europeanã n-ar trebui sã fie
construitã, privitã dupã calapodul identitãþii naþionale. Deºi se pot gãsi
elemente care sã indice o limbã comunã, un patrimoniu istoric ºi cultural comun, valori comune sau un sistem de comunicare de masã european, o identitate europeanã cosmopolitã va trebui sã se bazeze pe o
altã fundaþie decât pe cea datã de patrimoniul istoric, de cultura comunã, întrucât acestea îºi pierd din funcþia integratoare la nivelul Uniunii
Europene (Delanty, 2000). Identitatea europeanã este o construcþie în
desfãºurare, în curs de definire ºi nu un proces încheiat, nu o clasificare
analiticã a unei unitãþi sociale stabilite. Deºi un concept a cãrui existenþã
nu este lipsitã de contradicþii, de contestare a însãºi existenþei sale, noutatea Europei drept construcþie politicã ºi cetãþenia europeanã care
creeazã un sentiment de afiliere la Uniunea Europeanã au devenit universal recunoscute (Duchesne, 2008).
Pentru a sublinia caracterul nedefinit, în curs de dezvoltare al identitãþii europene ºi a arãta cã este un demers în lucru ºi nu un proces fi55
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nalizat, în literatura de specialitate se propune termenul de identificare
cu Europa în locul celui de identitate europeanã. Conceptul de identificare lasã natura însãºi a comunitãþii politice europene deschisã ºi evitã
în acelaºi timp asocierea sau integrarea discuþiilor privind federalismul
sau post-naþionalitatea ca demers viitor al Uniunii (Duchesne, 2008).
Indiferent de termenul folosit, fie cã vorbim de identificare sau de identitate, ambele înglobeazã aspecte complexe care au de a face atât cu persistenþa, continuitatea, cât ºi cu schimbarea, cu similitudinea ºi diferenþa,
cu obiectivitatea ºi subiectivitatea, cu latura colectivã ºi individualã a înþelegerii de sine din punct de vedere social ºi politic (Tilly, 2003).
Identificarea este un proces prin care indivizii dezvoltã sentimentul
de apartenenþã la un grup. Fiecare se identificã cu o serie de grupuri
cu intensitãþi diferite, ca alegeri conºtiente sau ca îmbrãþiºare a unui dat.
Disponibilitatea de identificare cu un grup este influenþatã de construcþia sa politicã ºi socialã, de latura colectivã a identitãþii ºi de poziþia individului în cadrul unei structuri sociale. Identificarea cu Uniunea
Europeanã, vãzutã ca o comunitate politicã, implicã perceperea de sine
ca membru al Uniunii împuternicit cu drepturi politice, ca cetãþean. Întrucât fiecare este deja cetãþean al unei þãri, identificarea cu Europa
urmeazã celei naþionale (Duchesne, 2008). Cetãþenii europeni sunt expuºi la diverse scenarii cu privire la Uniunea Europeanã ºi viitorul acesteia, la discursuri federaliste (interguvernamentale), post-naþionaliste sau
supra-naþionaliste (Nicolaidis, 2004). În funcþie de raportarea fiecãruia,
identitatea europeanã se poate afla într-un raport diferit cu cea naþionalã, dobândind amploare sau fiind redusã doar la secvenþe contextuale.
Raportarea diferitã la identitatea europeanã ºi disponibilitatea de a-ºi
însuºi ºi dezvolta sentimentul de afiliere la comunitatea europeanã sunt
influenþate de factori socio-culturali. De exemplu, educaþia este perceputã ca având un impact important în disponibilitatea indivizilor de
a se identifica cu o comunitate politicã supra-naþionalã, cei cu studii
superioare ºi cu un statut socio-economic mai ridicat fiind mai dispuºi
sã adopte o astfel de identitate. Experimentarea laturii instrumentale a
identitãþii, experimentarea beneficiilor ºi oportunitãþilor aduse de calitatea de membru al Uniunii este iarãºi un factor important. Vârsta mai
fragedã care este asociatã cu lipsa unei încãrcãturi istorice, a unei memorii colective care înglobeazã conflictele armate ºi divergenþele, cunoaºterea limbilor strãine, cãlãtoriile care duc la interacþiunea cu ceilalþi
cetãþeni europeni, oportunitãþile de studiu, de muncã, de suport financiar, media transnaþionale care pun cetãþenii în conexiune unii cu alþii,
toate aceste aspecte intervin în procesul de identificare, susþinându-l prin
56
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prezenþa lor (Duchesne, 2008). Dacã la nivelul elitelor sau al oficialilor
europeni, Uniunea Europeanã pare un proiect cât se poate de concret,
de real, la nivelul cetãþenilor, viitorul comun, valorile ºi politicile comune
par mai dificil de conºtientizat, fãcând totodatã mai greu de dobândit
ºi sentimentul de identitate europeanã. Ataºamentul faþã de Uniune ar
putea creºte odatã cu prezenþa ridicatã a acesteia în viaþa de zi cu zi a
cetãþenilor, atât prin intermediul aspectelor instrumentale, cât ºi printro prezenþã crescutã la nivel de informaþie oferitã, de comunicare prin
intermediul mass media (Risse, 2005).
Procesul de creare a unei societãþi europene presupune ca cetãþenii
din diferite state membre sã se cunoascã în mod direct, sã interacþioneze.
Construind noi relaþii sociale ca urmare a experienþelor directe cu cetãþenii altor þãri, se modificã ºi felul celor implicaþi de a se vedea pe sine
ºi pe ceilalþi. Deºi diferenþele culturale sau lingvistice se menþin, indivizii ajung sã-i perceapã pe cei din alte state membre ca parte a unei entitãþi comune, a unui proiect comun. Astfel, atât identitãþile individuale
sau organizaþionale nu mai sunt percepute doar ca naþionale, ci ºi ca europene. Existã o multitudine de interese legate de interdependenþa economicã ºi politicã la nivelul UE care, împreunã cu nivelul crescut de
interacþiune socialã, fac ca prezenþa Uniunii sã fie una tot mai amplã la
nivelul vieþii de zi cu zi a cetãþenilor. Aceste legãturi sunt însã inegal
distribuite între cetãþenii Europei, doar un numãr destul de redus fiind
profund implicat în interacþiunea cu alþi europeni pe o bazã de zi cu zi.
Restul cetãþenilor au un contact scãzut cu oamenii din alte þãri, iar nivelul de înþelegere a problematicilor europene ºi a consecinþelor la nivel
european este ºi el diminuat (Fligstein, 2009). În lipsa unei experienþe
directe, media deþin un rol central în informarea cetãþenilor, în crearea
atitudinilor faþã de Uniunea Europeanã ºi a unei identitãþi europene,
în construirea la nivel discursiv a imaginii Uniunii, a instituþiilor sale ºi
a interacþiunii dintre statele membre (Bayley & Williams, 2012).
Uniunea Europeanã a elaborat un set remarcabil de acorduri, de
norme colective pentru a ghida interacþiunile politice, economice, a
creat o monedã unicã, norme de drept care includ ºi o Curte Europeanã
de Justiþie ºi a promovat interacþiunea sporitã la nivelul cetãþenilor europeni. Procesul de integrare a adus noi beneficii ºi oportunitãþi, iar cetãþenii implicaþi în acest demers ºi-au schimbat modul de a se percepe
pe sine ºi pe ceilalþi cetãþeni ai Uniunii. Pe de altã parte, cei care nu au
avut contact cu alte state membre, cu cetãþeni ai altor þãri, care nu au
fost implicaþi în procesul de integrare, nu simt cã împãrtãºesc un destin
comun cu alþi europeni. În schimb, aceºtia percep statul, naþiunea ca uni57
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tate de bazã care ar trebui apãratã de forþele externe, nevãzând în UE
un motor al schimbãrilor sociale pozitive, ci un loc îndepãrtat care serveºte intereselor economice ºi care submineazã autoritatea naþionalã
(Fligstein, 2008). Este mai puþin probabil ca aceºtia din urmã sã dezvolte
o identitate europeanã, însã în urma experienþelor pozitive legate de
Uniune, pot sprijini proiectul european. Sprijinul pentru integrarea europeanã ºi legitimitatea democraticã a Uniunii sunt dependente de dezvoltarea unui ataºament colectiv mai puternic faþã de Europa (Beus,
2001; Decker, 2002).
Deºi identitatea europeanã este diferenþiatã de sprijinul oferit Uniunii (Diez Medrano, 2003; Risse, 2005), în literatura de specialitate
cele douã concepte sunt uneori analizate empiric ca fiind echivalente
(Dalton, 1996; Inglehart, 1990). Cu toate acestea, doar un procent redus de cetãþeni se identificã cu Europa, deºi suportul general pentru Uniunea Europeanã este destul de ridicat, majoritatea cetãþenilor susþinând
calitatea statelor proprii de membre ale Uniunii. Aceºtia deþin cu precãdere o identitate naþionalã, dar susþin integrarea în Uniunea Europeanã vãzutã ca organizaþie interguvernamentalã prin intermediul cãreia
guvernele naþionale pot coopera în vederea creºterii avantajelor la nivel de comerþ, cãlãtorii, oportunitãþi de studiu sau de muncã, apreciind
deci noile posibilitãþi pe care le aduce statutul de membru al Uniunii
Europene. În plus, nivelul de informare privind mecanismele de funcþionare a Uniunii este scãzut, iar majoritatea cetãþenilor au adesea o
înþelegere greºitã a ceea ce înseamnã UE (Diez Medrano, 2003; Risse,
2005). Fie ca un sentiment de loialitate europeanã aflat la începutul dezvoltãrii, fie ca identitate europeanã deja asumatã de o parte semnificativã a sistemului politic european, identificarea cu Uniunea Europeanã
nu se poate obþine fãrã interacþiunea cetãþenilor europeni ºi fãrã o creºtere a nivelului de europenizare în plan naþional (Bruter, 2005).
Cu cât implicarea în proiectul european creºte, cu atât se va ridica ºi
nivelul de înþelegere a ceea ce implicã Uniunea Europeanã. Astfel, cei
care se vor simþi europeni sunt indivizii care au oportunitatea ºi disponibilitatea de a cãlãtori, care vorbesc limbi strãine, care interacþioneazã
în mod curent cu alþi cetãþeni europeni la nivel politic, social, economic, persoanele tinere ºi educate care beneficiazã de oportunitãþi de
studiu în universitãþi europene, profesioniºti ai diverselor domenii care
au interese comune cu alþi europeni (Fligstein, 2009). Aceºtia vor adopta o nouã cetãþenie colectivã în mãsura în care vor percepe similaritatea
cu ceilalþi cetãþeni europeni, fapt care îi va determina sã se simtã solidari unii cu ceilalþi. Sentimentul de identitate colectivã este construit so58
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cial odatã cu interacþiunea membrilor grupului, cu înþelesurile ºi valorile împãrtãºite (Brubaker & Cooper, 2000). Media deþin ºi ele un rol
important în construirea acestor semnificaþii, în rãspândirea elementelor care sã susþinã crearea unei identitãþi europene, dincolo de
simpla informare cu privire la UE. Un nivel ridicat de cunoºtinþe despre
Europa sau un nivel mai ridicat de mobilizare cognitivã nu implicã în
mod direct un ataºament mai puternic pentru Uniunea Europeanã.
Cunoºtinþele despre Uniune ºi familiarizarea cu simbolurile europene
nu duc în mod automat la o identitate europeanã, un aspect important
jucându-l tipul de informaþii ºi cunoºtinþe deþinute, natura semnificaþiilor ataºate Europei (Eder, 2009).
Deºi este discutabil dacã o imagine pozitivã a Europei va duce automat la identificarea cu aceasta, indivizii care se identificã cu Europa
percep proiectul european ºi viitorul acestuia în termeni pozitivi. Chiar
dacã teoria identitãþii sociale indicã faptul cã indivizii depun eforturi
pentru a atinge o identitate socialã pozitivã, acest lucru nu înseamnã cã
aceºtia se vor identifica imediat cu grupul pe care îl percep în termeni
pozitivi sau se vor plia pe comportamentul necesar integrãrii în grup,
aspect denumit ºi mobilizare socialã. În încercarea lor de a dobândi o
identitate pozitivã, ar putea alege de asemenea sã intre într-o relaþie de
concurenþã cu grupul perceput ca fiind superior – competiþie socialã
sau sã încerce sã-ºi îmbunãtãþeascã statutul propriului grup ºi imaginea
de sine prin schimbarea criteriilor de comparaþie – creativitate socialã.
Chiar dacã se va opta pentru mobilizarea socialã, se poate întâmpla ca
imaginea pozitivã a noii identitãþi sã fie perceputã ca un ideal de atins
care nu poate fi încã obþinut ºi care ar putea descuraja adoptarea imediatã a acesteia (Diez Medrano & Gutierrez, 2001). Ronald Inglehart
(1970) limiteazã conceptul de mobilizare socialã la capacitatea individului de a primi ºi de a interpreta mesaje referitoare la o comunitate
politicã, plasându-l într-o relaþie pozitivã cu mobilizarea cognitivã, cu
abilitatea de a se raporta la roluri ºi situaþii din afara experienþelor sale
directe, aceastã abilitate crescând susþinerea pentru integrarea europeanã ºi identificarea cu Europa.
Indivizii pot alege identificarea cu un grup în detrimentul altuia
dacã percep integrarea în noul ansamblu ca fiind mai pozitivã. Aceºtia
fie adoptã noua identitate, renunþând la cea veche, fie coopereazã mai
mult pentru a îmbunãtãþi imaginea propriei identitãþi colective în exterior. Deºi sunt identitãþi colective care se exclud, indivizii pot deþine mai
multe identitãþi, iar când vine vorba de identitatea localã, regionalã, naþionalã sau europeanã acestea pot coexista (Diez Medrano, 2003). Lite59
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ratura de specialitate atestã faptul cã identitatea europeanã tinde sã fie
corelatã pozitiv cu cea naþionalã, neaflându-se într-un raport de opoziþie. Aceasta este situaþionalã ºi se poate suprapune mai mult sau mai puþin peste identitatea naþionalã sau regionalã, se activeazã în funcþie de
context ºi poartã diferite semnificaþii în funcþie de individ (Bruter, 2005;
Licata, 2000; Diez Medano 2003; Risse, 2005). Este mai degrabã o chestiune de a adãuga un strat european unei identitãþi deja stabilite, cum
ar fi cea naþionalã (Gripsrud, 2007). Se poate vorbi de identitatea europeanã ºi ca sentimentul sau recunoaºterea politicilor europene ca legitime în reprezentarea unui noi colectiv, ca un sentiment de apartenenþã
politicã comunã (Habermas & Derrida, 2003).
Felul în care oamenii percep identitatea europeanã, disponibilitatea
de a adopta noul sentiment identitar, felul în care se raporteazã la UE
vor determina în final soarta proiectului European care nu se poate dezvolta la nivel politic fãrã acordul cetãþenilor. Deºi existã grupuri de cetãþeni care interacþioneazã frecvent cu alþi europeni, vasta majoritate
rãmâne ancoratã în planul naþional, iar sensul atribuit identitãþii europene este determinat de þara din care provin (Fligsten, 2008). Diverse
state europene pot simþi cã împãrtãºesc o Europã diferitã. Ataºamentul
faþã de un înþeles sau altul derivã din sistemul politic, din felul în care
statele se percep în sistemul internaþional, unele poziþionându-se ca state
periferice, iar altele ca state centrale, de bazã ale Uniunii. Unele state
se pot simþi mai mult sau mai puþin îndepãrtate de locaþiile de putere
ºi statut din Europa, acestea împãrtãºind ºi relaþii istorice diferite.
Aceste considerente influenþeazã inevitabil identitatea urmãritã de un
stat sau altul sau apartenenþa lor la centrul sau periferia Europei. Înþelesul dat Europei este modelat de evenimente politice majore, de relaþia
cu celelalte state membre ºi de percepþia asupra distanþei sau apropierii
faþã de centrul european. Ceea ce înseamnã Europa pentru fiecare este
rezultatul istoriei politice, a memoriei colective cu privire la amintirile
naþionale din trecut, la rolul jucat în istoria europeanã ºi implicarea Europei ca aliat sau inamic în regiune, la felul în care statele au fost tratate
ca fãcând sau nu parte din sistemul european ºi la felul în care Europa
a încercat sã le integreze într-o comunitate europeanã. Astfel, statele periferice dobândesc calitatea de membre ale comunitãþii europene dacã
îndeplinesc standardele ºi regulile impuse de statele europene de bazã
ºi aderã la valorile acestora (Mitzen, 2006; Case, 2009).
Spaþiul politic al Europei estice este mai degrabã o invenþie vesticã,
neputându-se vorbi de fapt de Europa fãrã partea sa esticã. Statele europene estice se strãduiesc sã obþinã recunoaºterea propriei europen60
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itãþi ºi sã extindã viziunea a ceea ce înseamnã sã fii european. Astfel, felul
în care satele percep Europa þine atât de interpretarea internã, de reacþia
faþã de felul în care un stat este privit de celelalte state membre, cât ºi
de rolul sau statutul atribuit de societatea europeanã, semnificaþia Europei fiind un construct relaþional (Malksoo, 2009). Construirea unei
identitãþi nu poate avea loc într-un vid, ci este încorporatã în relaþii complexe de putere cum ar fi puterea politicã – în care sunt implicate activitãþi de reglementare ale statului sau ale altor instituþii cu structuri
asemãnãtoare precum Uniunea Europeanã, ºi cea simbolicã – de exemplu puterea media de a crea sau rãspândi reprezentãri despre societate
ºi rolul indivizilor în cadrul acesteia. Acestea douã sunt profund interdependente, puterea politicã bazându-se pe abilitatea de exersare a puterii simbolice. Dacã media, de exemplu, înglobeazã la nivel discursiv
identitatea europeanã ca ordine naturalã a lucrurilor, puterea politicã
a UE a cãrei legitimitate depinde de cea simbolicã, de reprezentarea
comunitãþii europene la nivelul maselor, va fi susþinutã. Pentru a vorbi
de o putere politicã relevantã în cazul Uniunii, ca reprezentant al unui
noi colectiv, aceasta trebuie sã se bazeze pe o cunoaºtere accesibilã la
nivel general, pe o legitimitate spontanã derivatã din puterea simbolicã
(Thompson, 1995). Identitatea nu este doar o reprezentare adânc înrãdãcinatã în minþile noastre, o esenþã care precede manifestarea, ci o
existenþã. Un act de identitate nu poate fi separat de propria sa expresie (Gómez-Estern, Amián, Medina & Macarro, 2010).
Identitatea europeanã constã în valori ºi principii comune rezultate
din consensul sistemelor liberal-democratice ale Europei, din doctrinele
reprezentative. Acest consens stã la baza tratatelor, drepturilor fundamentale, dar ar putea fi mai bine definit printr-un proces constituþional
ºi prin adaptarea aferentã a procedurilor formale ºi informale la nivel
european. Se poate vorbi ºi de o componentã internaþionalã a identitãþii
europene care nu constã doar în capacitatea Uniunii de a reprezenta
un exemplu de lider la nivel de integrare regionalã ºi stabilizare, ci ºi în
cooperarea cu restul lumii atât la nivel economic, cât ºi politic prin promovarea echitãþii ºi pãcii la nivel internaþional. Un alt pilon al identitãþii
este încrederea în modul în care cetãþenii sunt guvernaþi în termeni de
eficienþã instituþionalã ºi de legitimitate democraticã. O încredere de
bazã în valorile democratice nu este suficientã pentru a construi ºi susþine identitatea europeanã, fiind necesarã ºi acceptarea ºi încrederea în
distribuþia puterii între nivelurile de guvernare atât în plan vertical – european, naþional, local, cât ºi în plan orizontal – instanþe politice, grupuri
de interese, opinii publice. Aceastã distribuþie ar trebui privitã ca eficien61
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tã ºi credibilã, cetãþenii având nevoie sã recunoascã în toate aceste mecanisme un mod adecvat ºi în acelaºi timp specific european de guvernare
politicã (Cerutti, 2003).
Pentru a putea fi menþinutã ºi dezvoltatã, identitatea europeanã are
nevoie de o sferã publicã europeanã sau de sfere publice naþionale europenizate. O platformã comunã de comunicare ºi dezbatere a problemelor comune ar ajuta la construirea ºi activarea identitãþii colective, la
transformarea UE din concept abstract în instanþã realã cu implicaþii
concrete în vieþile cetãþenilor, ar contribui la crearea imaginarului comunitãþii europene, conferind Europei o existenþã psihologicã, legitimitate ºi asigurându-i baza pentru implicarea activã a cetãþenilor (Risse,
2010). Se poate vorbi atât de o identificare cu ceilalþi europeni, cât ºi
de o identificare cu instituþiile comune, cele douã aspecte consolidându-se reciproc. Identificarea cu valorile ºi principiile comune are loc mai
ales în cadrul proceselor de deliberare, de propuneri aflate în conflict
care necesitã atingerea unui consens. Alte aspecte care duc la formarea,
la consolidarea unei identitãþi europene constau în: un numãr tot mai
mare de politici ºi directive europene, fonduri, reglementãri în cât mai
multe aspecte ale mediului de afaceri ºi ale vieþii publice, care duc la
conºtientizarea importanþei prezenþei Uniunii în viaþa de zi cu zi a cetãþenilor; mãsuri care susþin aspectele simbolice ale identificãrii, precum
adoptarea euro care, pe lângã o monedã comunã, reprezintã ºi aspiraþia
la un standard de viaþã comun în Europa; dezbaterea constituþionalã sau
reglementarea procesului de decizie în domeniile politice relevante
(Cerutti, 2003).
Identitatea politicã europeanã este astfel construitã, modelatã atât
prin intermediul media, prin practicile sociale ºi culturale de zi cu zi ale
cetãþenilor europeni, cât ºi prin proiectele de europenizare instituþionalã iniþiate la nivelul elitelor (Jones & Subotic, 2011). Identitatea politicã
poate fi consideratã sursa primarã de legitimare a unei comunitãþi politice (Bruter, 2005), proiectul european putând avea un viitor politic
doar prin asumarea unei astfel de identitãþi la nivelul cetãþenilor.
Fãrã o identitate europeanã, o identitate colectivã dincolo de graniþele comunitãþilor naþionale ca teren pentru proiecte viitoare comune,
eforturile europene de a instituþionaliza soluþii politice comune, proceduri ºi uneori, angajamente foarte scumpe, ar putea eºua. Existã deci
mult interes public, politic, ºtiinþific pentru formarea unei identitãþi europene. Identitatea tinde sã devinã un laitmotiv folosit pentru o bazã
moralã solidã de care este nevoie în plan social ºi politic. Este consideratã a fi ceva care face lucrurile mai uºoare, întrucât se presupune cã
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toþi cei care aparþin la aceeaºi comunitate cred în acelaºi set de valori.
O identitate comunã ar oferi astfel un fundament comunitar care sã foloseascã ca liant în rezolvarea conflictelor, care sã ducã la acceptarea mai
uºoarã a sacrificiilor fãcute în vederea obþinerii unui bine comun. Valorile comune sunt privite ca furnizoare ale unui teren comun de evaluare în rezolvarea sau înãbuºirea conflictelor, însã aceastã resursã este
utilizatã frecvent în conflictele politice de zi cu zi ºi este dificil de reprodus în mod arbitrar. În plus, se considerã cã aceste convingeri comune
sunt derivate din uniformitatea membrilor grupului în plan etnic, cultural, tradiþional, religios ºi transformate într-un sentiment de identitate,
de afiliere la aceeaºi comunitate (Kantner, 2006); or uniformitatea în
cazul Europei este mai degrabã creatã simbolic prin acceptarea diversitãþii ºi a trecutului naþional distinct pentru statele membre ºi prin crearea de noi baze comune.

IV. Modele ale identitãþii europene – identitatea
europeanã culturalã, civicã, instrumentalã
Identitatea europeanã este un concept complex care înglobeazã aspecte ce þin de apartenenþa la o comunitate comunã, dar ºi de diferenþierea socialã faþã de alte grupuri, de statut, de cetãþenie europeanã ºi
de avantaje concrete care decurg de aici. Pornind de la aceste aspecte,
se poate vorbi de o perspectivã culturalã asupra identitãþii – identificarea
are la bazã factori etno-culturali rezultanþi ai unui proces de formare de
lungã duratã, valori ºi principii comune; o perspectivã civicã – identitatea
are la bazã acordul asupra normelor comune care asigurã coexistenþa
politicã ºi cooperarea statelor membre; o perspectivã instrumentalã – asumarea noii identitãþi are la bazã evaluarea implicaþiilor pragmatice, estimarea auto-interesatã asupra avantajelor sau pierderilor (Ruiz Jimenez,
Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004).
Aceste dimensiuni ale identitãþii europene coexistã la nivelul cetãþenilor, unii dintre ei având o identitate europeanã culturalã sau civicã mai
ridicã, aceste diferenþe întâlnindu-se sistematic în rândul indivizilor, þãrilor, diverselor perioade de timp. Identitatea culturalã presupune mai
degrabã o referire la Europa ca un continent sau civilizaþie care se întinde de la Atlantic la Ural pe când identitatea civicã are în vedere Uniunea Europeanã ºi implicaþiile aferente integrãrii europene. Identitatea
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culturalã are ºi o componentã socialã care lipseºte identitãþii civice, referindu-se la valori comune, limbã, religie, etnie, mituri, pe când identitatea civicã are în vedere un set de contexte instituþionale care definesc
valorile ºi percepþiile indivizilor cu privire la obligaþiile, drepturile ºi libertãþile unui cetãþean european (Bruter, 2005).
Procesul de integrare europeanã a îndreptat tot mai mult atenþia spre
rãdãcinile europenitãþii în istorie, religie, ºtiinþã, culturã, spre asemãnãri
ºi deosebiri. Uniunea Europeanã este o entitate eterogenã în care cultura, naþionalitatea, etnia, limba, religia continuã sã aibã o greutate simbolicã majorã, iar problematica identitãþii europene a readus tot mai
mult în discuþie aspectele culturale, rãdãcinile comune care sã susþinã
formarea unei identitãþi colective solide (Schlesinger, 1992). În încercarea de a defini Europa ca entitate culturalã distinctã, cu o identitate
comunã se fac adesea referiri la patrimoniul civilizaþiei greco-romane,
la creºtinism, la ideile iluminismului, la ºtiinþã, progres, democraþie ca
elemente principale ale moºtenirii comune europene (Stråth, 2002).
Civilizaþia greco-romanã este privitã ca fiind baza de la care s-a construit cultura comunã ºi spiritul european, urmate de valorile creºtinismului (conceptele de mântuire ºi condamnare, iubire, dreptate, solidaritate
ºi fraternitate între oameni), de moºtenirea Evului mediu ºi a civilizaþiei
medievale, a Renaºterii ºi reformei, a perioadei iluministe, a revoluþiei
politice ºi industriale, de capitalism ºi socialism, de dezvoltarea ºi progresul istoriei postbelice (Rezsöhazy, 2008). O altã abordare are în vedere unitatea Europei rezultatã din interesele comune. Dupã cãderea
zidului Berlinului, Europa Vesticã ºi Europa Esticã au fost supuse unui
proces de integrare politicã, economicã, militarã ºi de mediu în vederea
dezvoltãrii ºi menþinerii pãcii, ducând astfel la un determinism ridicat,
rezultant al tendinþei integraþioniste declanºate de interesele comune.
Un alt aspect important în definirea identitãþii culturale este raportarea
la continentul Europa, respectiv la non-Europa, la celelalte continente
ºi civilizaþii. Vãzut din prisma raportului identitate-alteritate, spaþiul
cultural european ia o formã distinctã faþã de alte tipuri ºi sisteme culturale, imaginea identitãþii culturale fiind datã astfel de asocierea conceptelor de istorie, moºtenire culturalã ºi teritoriu (Dubnicka, 2007).
Identitatea europeanã culturalã poate fi descrisã ca percepþia indivizilor de a fi mai apropiaþi de ceilalþi cetãþeni europeni decât de nonEuropeni. Identitatea culturalã se referã la identificarea indivizilor cu
comunitatea europeanã perceputã în primul rând ca grup uman, deci
indiferent de natura sistemului politic. Identificarea culturalã a cetãþenilor cu Europa are în vedere recunoaºterea diversitãþii caracteristicilor
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comune care pot constitui o legãturã între europeni. Percepþia unui
patrimoniu comun, orice formã de istorie comunã, tradiþii morale, religioase, etnice, norme ºi valori filozofice, politice sau morale (Bruter,
2003). În funcþie de circumstanþele politice ºi istorice s-au dezvoltat mai
multe raportãri cu privire la Europa, mai mule înþelesuri împãrtãºite la
nivel colectiv ºi modelate de imaginarul naþional, de mass media, de memoria colectivã ºi de sistemele educaþionale. Sentimentul de identitate
europeanã nu se dezvoltã atât prin expunerea la instituþiile europene,
ci ºi la nivel naþional, prin înglobarea treptatã a europenitãþii sau a ceea
ce înseamnã sã fii european în identitatea naþionalã, plecând de la toate
valorile ºi principiile comune (Risse, 2005). Din acest punct de vedere,
actorii politici, jurnaliºtii, elitele trebuie sã fie în mãsurã sã traducã ideea
culturalã a Europei în naraþiuni care sã aibã rezonanþã publicã, care sã
conecteze credinþele, interesele, valorile ºi normele sistemului Uniunii
Europene la aºteptãrile ºi credinþele publicurilor naþionale (Schudson,
1989). Identitatea europeanã culturalã este privitã ºi ca o dimensiune
“emoþionalã” a identitãþii, o formã soft de identificare europeanã care
mãsoarã apartenenþa emoþionalã a individului la Europa (Moes, 2008,
p.7). Scopul politicilor culturale europene este, de asemenea, dezvoltarea unui sentiment de apartenenþã la o culturã comunã. În tratatele
Uniunii Europene se are în vedere integrarea europeanã prin protecþia
patrimoniilor naþionale, a valorilor artistice, istorice sau arheologice,
având la bazã o politicã de non-discriminare (Tratatul de la Roma, 1957),
iar datoria Comisiei Europene este de a contribui la susþinerea culturilor
statelor membre, respectând diversitatea lor naþionalã ºi regionalã ºi
punând totodatã în prim plan moºtenirea culturalã comunã (Tratatul
de la Maastricht, 1992).
Pe lângã valorile ºi principiile comune care sã susþinã o identitate culturalã, Comisia Europeanã a adãugat un set de accesorii simbolice precum drapelul, imnul, paºaportul sau permisul de conducere European,
vizând consolidarea identitãþii europene în viaþa de zi cu zi a oamenilor
(Cram, 2001). Toate aceste aspecte sunt necesare pentru susþinerea integrãrii europene, pentru crearea acelui noi european comun, fãrã de
care nu putem vorbi de prezenþa unui demos European, atât de necesar
legitimãrii procesului de europenizare ºi evoluþiei acestuia (Cederman,
2001). Deºi cultura oferã un cadru de referinþã pentru auto-definire ºi
pentru definirea relaþiilor sociale, în interacþiunile zilnice cu cei dintr-o
culturã similarã, identitatea culturalã rãmâne neformatã sau nerecunoscutã pe deplin. Identitatea culturalã cu privire la sine ºi la relaþiile
interpersonale este activatã mai ales în relaþia cu alteritatea sau prin conº65
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tientizarea diferenþelor faþã de ceilalþi. Sistemul educaþional, mass media devin astfel mijloace indirecte de contact cu alteritatea, consolidând
semnificaþiile, simbolurile, valorile culturale comune. Identitatea culturalã este adesea privitã, înþeleasã prin raportarea la identitatea naþionalã,
la statul-naþiune, incluzând localizarea geograficã ca un element de bazã,
precum ºi o limbã comunã ºi noþiuni comune ale sinelui (Sussman, 2000).
Dintr-o perspectivã naþionalã care priveºte Uniunea din prisma statului naþiune, identitatea europeanã pare sã fie lipsitã de o bazã unitarã,
întrucât o limbã comunã, o istorie ºi o tradiþie comune aºa cum se pot
identifica în cazul unui stat, lipsesc (Beck, 2003). Europa nu se poate
dezvolta pe modelul statului-naþiune întrucât ar implica un proces de
omogenizare, un proces represiv care ar fi incompatibil cu abordarea
democraticã pe care se bazeazã Uniunea. De asemenea, legitimitatea UE
în acest caz nu s-ar baza pe o solidã identitate culturalã comunã, ci pe
una destul de „subþire” (Llobera, 2003). Viziunea post-naþionalistã, mai
puþin preocupatã de absenþa factorilor culturali ºi etnici comuni, susþine
cã o identitate comunã poate fi dobânditã prin valori politice ºi civice
împãrtãºite la nivelul Uniunii, legãtura dintre teritoriu, suveranitate ºi
identitate devenind astfel mai slabã sau dezintegrându-se. Importanþa
aspectelor identitare culturale ºi civice este distinctã în funcþie de raportarea structurii europene la cea a statului naþiune.
Dintr-o perspectivã post-naþionalã, Europa este un spaþiu teritorial
vag, un spaþiu guvernamental multiplu cu valori universale, cosmopolite,
dincolo de particularismul statului naþiune, care reflectã mai degrabã
ce ar trebui sau ar vrea sã devinã Europa decât ceea ce este (Habermas,
2001a; Beck & Grande, 2007; Antonsich, 2008). Din aceastã perspectivã,
identitatea europeanã ar trebui sã renunþe la referinþele culturale deoarece acestea ar continua sã stârneascã diviziuni ºi ar fi nepotrivite în
contextul unei Europe multiculturale (Derrida, 1992; Gadamer, 1992;
Habermas, 2001b), iar o identitate europeanã construitã dupã modelul
celei naþionale ar fi sortitã eºecului tocmai pentru cã elementele esenþiale precum o limbã comunã, norme de funcþionare, de menþinere a
ordinii civice, o culturã comunã puternicã sau alte elemente caracteristice statului de drept lipsesc (Smith, 1995; Tiersky, 2001). Europa ar
trebui sã reprezinte un fel de “adãpost instituþional” pentru a proteja,
valorifica ºi distribui informaþii despre culturile europene, însã cultura
în sine nu poate reprezenta liantul integrãrii europene întrucât ar putea
pune în pericol tocmai multiplicitatea culturalã ca element cheie al Europei (Sassatelli, 2002, p. 439).
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Fãrã aspectele ce þin de identitatea culturalã, de un rezervor de reflecþii filosofice comune, de justificãri legale, morale, de perspective istorice
comune, se poate pune sub semnul întrebãrii legitimitatea construcþiei
europene, a procesului politic, a normelor ºi deciziilor Uniunii Europene. Deºi se poate vorbi de un echilibru, de o contrabalansare atât a
aspectelor culturale ce þin de unitate ºi diversitate, cât ºi a celor civice,
demersurile pentru evoluþia proiectului European au adus ºi aspecte
problematice ce þin de opoziþia dintre nevoia de mai multã unitate la
nivelul politicii constituþionale, economice, externe ºi de dificultãþile
date de mai multã diversitate prin integrarea de noi state sau prin migrarea cetãþenilor din state în curs de dezvoltare spre cele dezvoltate
(Cerutti, 2003). Trebuie astfel gãsit un echilibru în demersurile viitoare
de evoluþie a UE, dar ºi între perspectiva profund etnocentricã de
definire a identitãþii, ºi cea post-naþionalã care riscã sã transforme identitatea în ceva birocratic, într-o ideologie care sã confere în cel mai bun
caz legitimitate UE sau o identitate colectivã modestã elitelor ºi claselor
profesionale (Delanty & Jones, 2002).
Identitatea europeanã civicã se referã la gradul în care cetãþenii se
simt parte a unui sistem politic european, ale cãrui reguli, legi, drepturi
ºi obligaþii au o influenþã directã la nivelul vieþii lor de zi cu zi (Bruter,
2003). În pofida viziunilor sceptice, se poate vorbi de apariþia ºi dezvoltarea unei identitãþi europene, mai ales în ultimii ani, aceasta nemaiputând fi ignoratã de mediul academic sau politic. Un rol important în
apariþia acestei noi identitãþi politice îl deþin instituþiile, în special prin
generarea de simboluri ale noii comunitãþi politice europene, precum
ºi mass media prin transmiterea de informaþii cu privire la Europa ºi la
integrarea europeanã (Bruter, 2005). În contextul integrãrii, instituþiile
centrale, preluând modelul statelor-naþiune, au încercat sã ofere comunitãþii politice europene un set de simboluri corespunzãtoare precum
ziua europeanã, steagul, imnul, o bancnotã comunã europeanã, încercând astfel sã consolideze sentimentul de apartenenþã a cetãþenilor la
noua comunitate politicã europeanã (Bruter, 2003).
Naþionalismul civic pune accentul pe instituþiile, politicile ºi practicile democratice ºi nu pe un patrimoniu etnic. Pãstrând acelaºi tipar la
nivelul UE, identitatea civicã are în vedere cadrul instituþional ºi politicile comune, europenii identificându-se mai întâi cu guvernele democratice ale propriilor þãri întrucât este necesar ca statele membre sã fie
democraþii liberale ºi apoi cu instituþiile colective europene, cu practicile ºi drepturile stabilite de forul european. Unele dintre instituþiile
europene nici nu sunt prea îndepãrtate de statul-naþiune, precum Con67
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siliul European format din ºefii de stat sau Consiliul de Miniºtri format
din miniºtrii desemnaþi de ºefii de stat, fiind relativ uºor pentru cetãþeni
sã se identifice cu aceste instituþii compuse din lideri familiari ºi care îndeplinesc funcþii esenþiale pentru politica internã. Alte aspecte care pot
contribui la susþinerea identitãþii civice sunt drepturile ºi cãile de atac
juridice stabilite de jurisprudenþa Curþii Europene de Justiþie pentru cetãþenii de rând, realizãrile economice ale UE, aºteptãrile comune cu privire la instituþiile europene ºi la demersurile de viitor ale proiectului
european (Caporaso, 2005).
Totodatã, un rol important este deþinut ºi de interesul pentru Uniune ºi cunoºtinþele cetãþenilor despre problemele ºi aspectele care vizeazã comunitatea europeanã, de încrederea ºi solidaritatea reciprocã
a cetãþenilor, încrederea ºi loialitatea faþã de comunitate, de lideri ºi de
obligaþiile civice rezultate din calitatea de membru (Karolewski & Kaina,
2012). Astfel, esenþa identitãþii civice se aflã în angajamentul cetãþenilor
faþã de valorile comune ale Uniunii exprimate în documentele sale constitutive, în angajamentul faþã de obligaþiile ºi drepturile societãþii civile
ºi faþã de statutul de membru al unui sistem politic comun (Ruiz Jimenez,
Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004). Deºi cetãþenii au drepturi comune cum ar fi spre exemplu dreptul de a vota pentru alegerile pentru
Parlamentul European sau dreptul de muncã în alte state membre, drepturile ºi beneficiile variazã în funcþie de apartenenþa statului la zona euro, la zona Schengen, identitatea civicã fiind perceputã diferit în funcþie
de statele membre avute în discuþie. De asemenea, momentul aderãrii
poate constitui alt factor de influenþã asupra sentimentului identitar,
acesta tinzând sã fie mai pronunþat în cazul statelor membre cu o vechime mai îndelungatã în cadrul Uniunii (Bruter, 2005).
Identitatea civicã, deºi poate susþine o formã de loialitate sau de aºteptãri comune faþã de UE, nu este suficientã în furnizarea angajamentului comun pentru susþinerea integrãrii europene în toate aspectele sale,
incluzând aspecte controversate sau o politicã de redistribuire care poate
stârni nemulþumiri. Pentru a duce integrarea dincolo de nivelul economic, pentru a avea un proiect politic comun, este necesar ca Uniunea sã
se bazeze pe rezerve mai profunde de ataºament, de loialitate ºi susþinere
care pot deriva din sacrificii comune, din scopuri care sã susþinã interesele tuturor statelor membre, dintr-un sentiment al unui „noi” comun
care include ºi o identitate culturalã, dar ºi din aspectele pragmatice, din
avantajele concrete ale integrãrii pentru indivizi, deci dintr-o identitate
instrumentalã (Caporaso, 2005; Bruter, 2005; Ruiz Jimenez, Gorniak,
Kosic, Kiss & Kandulla, 2004).
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Factorii instrumentali joacã un rol important în definirea ºi consolidarea sentimentului de identificare cu Uniunea Europeanã. Identitatea
instrumentalã este determinatã de capacitatea Uniunii de a furniza
bunuri publice ºi beneficii sociale, de a asigura o economie comunã, un
sistem de securitate ºi de bunãstare comun, frontiere ºi armatã comune
(Ruiz Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004; Inthorn, 2006).
Dimensiunea instrumentalã a identitãþii are în vedere ºi ceea ce Habermas (2011) numeºte factorul de impact sau mãsura în care oamenii devin conºtienþi de impactul pe care deciziile comune europene îl au
asupra vieþii lor de zi cu zi. Cu cât aceºtia tind sã devinã mai conºtienþi
de impactul concret al politicilor europene, cu atât vor deveni mai interesaþi ºi vor utiliza drepturile pe care le deþin în calitate de cetãþeni
europeni. Astfel, felul în care cetãþenii percep potenþialele câºtiguri sau
pierderi determinate de integrarea europeanã, poate influenþa identificarea acestora cu UE. Cu cât evaluarea acestora privind politicile europene este mai pozitivã, cu atât creºte ºi probabilitatea ca aceºtia sã se
simtã mai europeni (Castiglione, 2009). Încã de la începutul anilor 1990,
studiile asupra atitudinii publice faþã de UE au avut în vedere percepþia
asupra costurilor ºi beneficiilor integrãrii, aspectele utilitare influenþând
susþinerea cetãþenilor cu privire la demersurile adoptate de Uniunea
Europeanã. Creºterea câºtigurilor materiale într-o þarã, ca urmare a liberalizãrii comerþului la nivelul Uniunii sau ca urmare a altor politici
europene, va determina creºterea sprijinului pentru UE. Astfel, cetãþenii
care beneficiazã direct de aceste avantaje economice, vor prezenta niveluri mai ridicate de susþinere a Uniunii (Gabel & Palmer, 1995; Gabel
& Whitten, 1997; Gabel, 1998).
Consideraþiile utilitare constituie un aspect semnificativ în raportarea cetãþenilor la UE, în estimarea satisfacþiei integrãrii la nivel naþional
ºi la nivel individual (de Vreese, 2010). Evaluarea performanþei guvernelor naþionale ºi a situaþiei economice la nivel naþional pot influenþa
de asemenea sprijinul pentru Uniunea Europeanã (Eichenberg & Dalton, 1993). Prin urmare, „evaluãrile sociotropice” – cele asupra situaþiei
economice a unei naþiuni ºi „evaluãrile egocentrice” – cele asupra situaþiei economice personale a cetãþenilor, vor influenþa evaluarea economicã cu privire la UE ºi estimãrile asupra viitorului proiectului european
(Boomgaarden, Spanje, Vliegenthart, de Vreese, 2011, p. 355). O situaþie economicã slabã, un sistem democratic de o calitate slabã la nivel naþional, fonduri reduse pentru menþinerea bunãstãrii ºi a calitãþii vieþii
împreunã cu alte aspecte asemãnãtoare se vor rãsfrânge asupra evaluãrii
cetãþenilor de tip cost-beneficiu, aceºtia având tendinþa de a se simþi mai
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europeni, de a se axa mai mult pe UE ca entitate care poate aduce rezolvare aspectelor deficitare la nivel naþional. De asemenea, cu cât cetãþenii considerã cã þara lor are o putere redusã de decizie în context
internaþional, cu atât se identificã mai puternic cu Europa (Gabel, 1998;
Ruiz Jiménez et al., 2004; Green, 2007).
Astfel, nivelul de sprijin pentru UE este mai mare în cazul în care opinia faþã de sistemul naþional este una negativã. Pentru cei cu o imagine
negativã privind sistemul politic naþional, procesul de integrare europeanã este preferat corupþiei politice naþionale sau unui stat social nedezvoltat (Sánchez-Cuenca, 2000). Cu toate acestea, indivizii care sunt
capabili sã recunoascã, sã înþeleagã implicaþiile integrãrii europene ºi
felul în care acest proces se rãsfrânge asupra lor, care sunt satisfãcuþi de
modul de funcþionare a instituþiilor naþionale, tind sã sprijine ºi instituþiile europene, evaluarea pozitivã a situaþiei naþionale ºi încrederea în viitorul naþional fiind asociate cu încrederea în UE ºi într-un viitor comun
(Anderson, 1998). Sentimentul de afiliere la comunitatea europeanã, de
ataºament faþã de UE bazat pe o dimensiune instrumentalã este rezultatul unei evaluãri subiective a beneficiilor integrãrii, sentimentul identitar fiind cu atât mai pronunþat cu cât avantajele egaleazã sau depãºesc
costurile implicate în procesul de integrare (Schoen, 2008).
Deºi fiecare formã de identitate colectivã implicã o dimensiune instrumentalã, iar schimbãrile care intervin în perceperea avantajelor pragmatice duc în timp la schimbãri în cadrul identitãþii colective (Risse et.
al., 1999), nu se poate vorbi de o identitate politicã solidã, de o dezvoltare cu adevãrat democraticã la nivel european dacã nu existã o evoluþie
dincolo de aceste interese egocentrice (Eder, 2009). Se poate observa o
prevalenþã a dimensiunilor civice ºi instrumentale ale identitãþii europene la nivelul studiilor efectuate în domeniu (Lacroix, 2002; Mayer &
Palmowski, 2004; Moes, 2008; Eder, 2009, Frunzaru & Corbu, 2011),
identitatea culturalã, istoricã semnificativã abia existând ºi fiind mai degrabã asociatã cu Europa, cu arealul geografic ºi nu cu Uniunea Europeanã ca proiect comun (Bruter, 2005). Cu toate acestea, un proiect
democratic solid care sã se bazeze pe susþinerea cetãþenilor, pe ataºamentul faþã de o comunitate europeanã împãrtãºitã necesitã un echilibru între aspectele instrumentale, utilitariste ºi cele culturale sau axate
pe sentimentul de afiliere la un proiect european comun.
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V. Instrumente ºi circumstanþe care influenþeazã
sentimentul de identitate europeanã
Identitatea poate fi privitã ca un proces de clasificare, de auto-clasificare ºi înþelegere de sine, percepþia de sine ºi sentimentul de apartenenþã
la un grup fiind construite în funcþie de context ºi de diverse elemente
ale lumii exterioare (Bruter, 2005). Identitatea nu este ceva static care
existã ca atare, ci este un fenomen complex întotdeauna construit în
funcþie de mediul social ºi fizic al individului, este parte a unor discursuri culturale, integrând totodatã cerinþe sociale ºi posibilitãþi personale (Calhoun, 1994). Astfel, nu putem vorbi de o identitate europeanã
singularã, puternicã, ci de o multitudine de identitãþi europene care se
completeazã ºi se îmbogãþesc reciproc, acestea fiind atât procese sociale,
cât ºi proiecte politice, implicând laolaltã cetãþenii ºi elitele statelor membre (Katzenstein & Checkel, 2009). Identitatea Europeanã se articuleazã
diferit în funcþie de contextul specific ºi de rolul pe care îl joacã, având,
ca ºi alte tipuri de identitãþi, un caracter flexibil, situaþional influenþat
de experienþele directe sau indirecte la care sunt supuºi indivizii, de interacþiunea cu ceilalþi membri, precum ºi de mijloacele de comunicare
ºi informaþiile transmise de acestea (Smith, 1992, 1993).
Mass media sunt un factor esenþial în procesul de europenizare ºi de
construire a unei identitãþi europene, contribuind în mod substanþial la
creºterea nivelului de înþelegere a problemelor europene prin furnizarea
de informaþii. În funcþie de atenþia acordatã subiectelor europene, de
cadrele utilizate, media pot atrage interesul cetãþenilor, pot creºte implicarea ºi sprijinul public pentru demersurile Uniunii sau pot determina
creºterea euroscepticismului, a reticenþei faþã de un viitor comun european, influenþând astfel perspectivele asupra procesului de europenizare.
Identitatea europeanã poate fi stimulatã sau descurajatã de informaþiile
transmise de mass media, de prezentarea eforturile instituþiilor de a oferi
simboluri comune, de a crea o comunitate politicã, de felul în care sunt
comunicate aspectele ce þin de câºtigurile sau pierderile determinate
de procesul de integrare europeanã (Bruter, 2003). Indivizii se strãduiesc sã obþinã ºi sã menþinã o identitate socialã pozitivã care se bazeazã
pe comparaþii favorabile între grupul propriu ºi alte entitãþi relevante
(Grant, 2010), de aceea o imagine pozitivã a Uniunii Europene ºi a viitorului acesteia, precum ºi o înþelegere clarã a avantajelor, a implicaþiilor pozitive în viaþa de zi cu zi a cetãþenilor constituie un aspect
important în clãdirea fundamentului identitãþii europene.
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Un discurs mediatic naþional sau la nivelul elitelor care înclinã spre
aspecte eurofile sau eurofobe va predispune unele naþiuni sã reacþioneze
pozitiv, în vreme ce altele vor reacþiona negativ sau cu reticenþã faþã de
instituirea unui sistem politic european. Apariþia unei noi puteri hegemonice sau a unui nou proiect regional constituie o provocare pentru
orice stat naþional. Atât la nivelul elitelor, cât ºi la nivelul cetãþenilor este
necesarã perceperea unei anumite autenticitãþi în ceea ce priveºte noua
entitate, o reprezentare bine stabilitã a trecutului care sã se împace cu
o nouã identitate ºi culturã regionalã, mai ales în ceea ce priveºte proiectul european care presupune încorporarea unei noi identitãþi
(Malmborg & Stråth, 2002). Discursurile cu privire la Europa se pot
referi totodatã la Uniunea Europeanã ca entitate care este rezultatul unei voinþe comune de a construi un proiect economic ºi politic comun
bazat pe instituþii, politici ºi valori comune, cât ºi la Europa ca civilizaþie, ca domeniu cultural rezultat al circumstanþelor ºi traiectoriei istorice. A fi european presupune acceptarea diversitãþii, a multitudinii de
culturi ºi limbi adunate într-o comunitate democraticã care vizeazã un
viitor comun. Acest aspect nu exclude viziunile ºi discursurile contradictorii privind ceea ce ar trebui sã fie Europa, fie cã vorbim de opoziþii precum o viziune religioasã faþã de una secularã, de o Europã înþeleasã ca
realitate culturalã faþã de una politicã sau de o viziune centralistã faþã
de una federalistã cu privire la viitorul european (Llobera, 2003).
Alte discursuri au în vedere tocmai existenþa identitãþii europene, posibilitatea de a crea o legãturã identitarã adiþionalã celei naþionale. De
exemplu, în viziunea lui Cris Shore (1993) elementele culturale comune,
valorile împãrtãºite de europeni generate de tradiþia greco-romanã, de
etica iudeo-creºtinã, de umanism, renaºtere, individualism, iluminism,
raþionalism, ºtiinþã, de tradiþia pentru drepturile civile, democraþie ºi stat
de drept nu sunt suficiente pentru a crea o identitate comunã. Limba,
religia, trecutul istoric, miturile, simbolurile ar putea contribui la divizarea europenilor, iar viziunea de tip unitate în diversitate este insuficientã pentru a depãºi contradicþiile, încorporarea tuturor culturilor
naþionale fiind de asemenea consideratã o himerã. Aspecte precum interacþiunea între cetãþeni ai diverselor state, convergenþa la nivelul consumului, mobilitatea forþei de muncã, multilingvismul nu sunt suficient
de dezvoltate pentru a duce la crearea unei noi identitãþi. Cu toate acestea, cercetãrile ultimilor ani atestã existenþa unei identitãþi europene în
diversele sale accepþiuni (ex. Bruter, 2003, 2005, 2009; Diez Medrano,
2003; Habermas & Derrida, 2003; Eriksen & Fossum, 2004; Delanty &
Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 2008).
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Alt aspect la nivel discursiv care poate influenþa percepþia asupra europenizãrii þine de felul în care este încadratã Europa ºi relaþia acesteia
cu identitatea naþionalã. Dacã Europa este vãzutã ca o ameninþare la
adresa identitãþii naþionale, un ataºament naþional ridicat este susceptibil de a se corela cu un nivel scãzut de identificare europeanã. Dacã, în
schimb, Europa este vãzutã ca potenþial avantajoasã pentru statul-naþiune, atunci relaþia este perceputã ca fiind una pozitivã, ducând la o
susþinere crescutã pentru demersul european. Aceste semnificaþii diferã
însã în funcþie de contextele politice disparate, de traiectoriile istorice
ale fiecãrei þãri, relaþia dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã variind în funcþie de statele membre avute în discuþie (Diez Medrano &
Gutierrez, 2001).
Disponibilitatea de a adopta ºi dezvolta o identitate europeanã þine
ºi de o serie de caracteristici individuale, cum ar fi un statut care favorizeazã interacþiunea cu cetãþeni ai altor state membre, beneficierea de
avantaje materiale sau de oportunitãþi profesionale ºi de studiu care
devin accesibile din postura de cetãþean al Uniunii Europene. Cei care
se identificã mai uºor cu Europa sunt adesea cetãþeni tineri cu un statut
profesional bun, cu studii superioare, cetãþeni care vorbesc mai multe
limbi, care cãlãtoresc, care fac parte din organizaþii sau sunt implicaþi
în proiecte europene. Aceºtia au ºanse mai ridicate de a-i percepe pe
ceilalþi europeni ca fiind asemenea lor în urma contactelor directe ºi de
rutinã cu cetãþeni ai altor state membre (Fligstein, 2009). Identitatea europeanã este un proces complex, axat pe evaluarea implicaþiilor economice ºi politice ºi pe estimarea avantajelor aduse de integrare, dincolo
de sentimentul de identificare cu ceilalþi, de apartenenþa la o comunitate europeanã comunã (Sanchez-Cuenca, 2000).
Dimensiunea instrumentalã a identitãþii europene joacã astfel un rol
important în formarea atitudinilor faþã de integrarea europeanã, modelele utilitare arãtând cã sprijinul faþã de integrare are adesea la bazã
un calcul individual asupra costurilor ºi beneficiilor aduse de calitatea
de membru UE, o evaluare sociotropicã ºi egocentricã a consecinþelor
integrãrii (Gabel, 1998; Hooghe & Marks, 2005). Beneficiile integrãrii
sunt resimþite diferit în funcþie de fiecare stat. De exemplu, avantajele
date de o politicã de securitate comunã sunt evaluate diferit de naþiunile care deþin capacitãþi militare pentru a-ºi proteja securitatea naþionalã ºi care vor beneficia astfel mai puþin de pe urma politicilor comune,
comparativ cu þãrile care au forþe militare mici sau care se confruntã cu
ameninþãri la adresa securitãþii naþionale (Carrubba & Singh, 2004).
Evaluãrile cetãþenilor pot fi atât generale, cât ºi axate pe un domeniu
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specific. Felul în care este perceputã activitatea, performanþa instituþiilor europene ºi încrederea în acestea, preocupãrile legate de procesul
democratic la nivelul UE, de capacitatea Uniunii de a fi receptivã la cerinþele ºi nevoile cetãþenilor, la gestionarea afacerilor ºi politicilor curente, toate acestea au un impact asupra atitudinilor ºi asupra sprijinului
pentru integrare. În contextul integrãrii europene, oportunitãþile de finanþare sunt de asemenea folosite pentru a încuraja formarea ºi consolidarea identitãþii europene (Schoen, 2008).
Având în vedere importanþa factorilor instrumentali, poate una dintre cele mai importante provocãri o constituie obþinerea sprijinului
cetãþenilor în condiþii de crizã care scad încrederea indivizilor în UE,
care determinã statele membre sã se reorienteze spre propriile graniþe
atunci când vine vorba de mãsuri de redresare a situaþiilor dificile sau
de recuperare economicã, de valorizarea crescutã a problemelor naþionale în detrimentul celor europene. În cazul crizei economice, condiþiile nefavorabile îi determinã pe cetãþeni sã-i „pedepseascã” pe cei
însãrcinaþi cu luarea mãsurilor corespunzãtoare rezolvãrii situaþiilor
problematice prin retragerea sprijinului pentru procesul de integrare
(Van der Eijk, Franklin, Demant, Van der Brug, 2007, pp. 2-3). Având
în vedere cã proiectul european s-a bazat mai ales pe instrumente economice ºi cã actuala crizã economicã a determinat un nivel ridicat al
ºomajului, scãderea salariilor, lipsa de investitori, mãsuri de austeritate,
pierderi financiare, creºtere economicã redusã, menþinerea optimismului cetãþenilor ºi a toleranþei pentru mãsuri ineficiente este o sarcinã
dificilã (Tsoukalis & Emmanouilidis, 2011). În plus, cetãþenii au tendinþa de a evalua viitorul UE în funcþie de situaþia economicã la nivel naþional ºi personal, insatisfacþia economicã transpunându-se în lipsa de
susþinere pentru demersul comun european (Wu, Stevenson, Chen &
Güner, 2002).
Criza euro are un impact crescut la nivelul proiectului european
întrucât UE este un actor global important ºi una dintre superputerile
economice, jucând un rol de lider în cadrul negocierilor comerciale internaþionale, în elaborarea politicilor sau în misiuni de menþinere a
pãcii. Deºi UE nu este o superputere militarã ºi rãmâne dependentã de
SUA, îºi menþine statutul prin puterea sa economicã, deoarece este unul
dintre cei mai mari exportatori de bunuri ºi servicii. Prin urmare, criza
euro are un impact puternic, afectând tocmai sectorul din care UE îºi
extrage capitalul sãu de putere (Fraser, 2007). Criza a subliniat însã necesitatea unei reacþii unitare ºi a coordonãrii politice mai ales din punct
de vedere geopolitic, deoarece Uniunea Europeanã trebuie sã poatã
74

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 75

IDENTITATEA EUROPEANÃ – DE LA CONSTRUCT LA ASUMARE

acþiona ca un singur actor politic dacã se doreºte un viitor comun la nivelul statelor membre (McNamara, 2010: 22). În plus, un motiv care a
stat la baza crizei a constat în lipsa de competenþã a UE de a armoniza
economiile naþionale care au avut nivel diferit de competitivitate determinat de dificultãþile financiare. Prin urmare, problema reprezentatã de
lipsa capacitãþilor politice de reglementare la nivelul UE necesitã rezolvare, poate printr-un proiect constituþional în vederea unei evoluþii
comune atât la nivel economic, cât ºi politic (Habermas, 2012).
Criza a evidenþiat, de asemenea, necesitatea unor reforme reale în
cadrul Uniunii, în scopul de a sprijini politicile actuale sã se plieze pe
mecanismele globalizãrii. Statele membre nu pot concura individual cu
marile puteri economice, iar pe lângã o piaþã unicã, este nevoie ºi de o
cale politicã unitarã. Pe lângã problemele scoase la luminã, un impact
important al crizei este tocmai cel la nivelul percepþiei cetãþenilor, la nivelul sentimentului de identificare cu UE, criza ridicând nivelul de euroscepticism cu privire la un viitor european comun, punându-se pe
alocuri în discuþie însãºi existenþa proiectului sau restructurarea zonei
euro. Se impun astfel mãsuri de restaurare a încrederii la nivel general
pentru a putea fi menþinut sprijinul cetãþenilor (Verhofstadt, 2012). Evaluarea negativã a situaþiei economice pe timp de crizã atât la nivel personal, cât ºi la nivel de stat, determinã extinderea insatisfacþiei ºi a viziunii
negative ºi asupra UE (Boomgaarden, Spanje, Vliegenthart, de Vreese,
2011). Cu toate acestea, scenariile pot fi diferite în funcþie de fiecare stat.
De exemplu, statele cu economii emergente care au aderat la Uniunea
Europeanã în ultimele douã valuri, au o imagine mai degrabã mesianicã
a Uniunii, vãzând în aceasta un salvator pentru problemele naþionale ºi
pentru slaba dezvoltare. Deºi problemele economice cauzate de crizã au
redus euro-optimismul, aceste state membre ar putea vedea în continuare UE ca o soluþie pentru problemele naþionale (Pelinka, 2009).
Evenimentele recente din cadrul Uniunii ridicã mari semne de întrebare asupra viitorului Uniunii, a capacitãþii de rezolvare a situaþiei economice problematice ºi a disponibilitãþii spre colaborare ºi sacrificiu în
rândul statelor membre, a relaþiilor cu Rusia, a drepturilor egale pentru toþi cetãþenii, a evitãrii conflictelor religioase ºi gestionãrii atacurilor
teroriste, ºi mai ales a cooperãrii statelor membre în ciuda tuturor discrepanþelor ºi conflictelor. O parte din evenimentele esenþiale cu care
s-a confruntat Uniunea în ultimul timp sunt: situaþia economicã dificilã,
criza profundã la nivel economic a unor state precum Grecia, Cipru,
Spania, Portugalia, scandalurile privind dreptul de muncã al românilor
ºi bulgarilor în alte state membre ºi continua amânare a aderãrii la spa75
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þiul Schengen ca urmare a opoziþiei din partea altor þãri europene, discuþiile privind ieºirea Marii Britanii din UE ºi scepticismul ridicat la nivelul þãrii. Alte evenimente includ conflictul ruso-ucrainean ºi slaba
gestionare a situaþiei din partea UE, alegerile europarlamentare ºi ascensiunea grupurilor radicale, precum ºi situaþii recente ca atentatele de la
Paris, disputele stârnite de declaraþiile premierului grec Alexis Tsipras
la adresa Spaniei ºi Portugaliei ca vinovaþi de eºecurile negocierilor Greciei cu Eurogrupul, alegerile elene ºi încercarea de a evita prima ieºire
istoricã din zona euro, creºterea sentimentului anti-euro la nivelul Uniunii, criticarea sancþiunilor impuse Rusiei, ºi protestele din Marea Britanie cu privire la modul în care sunt trataþi imigranþii români ºi bulgari.
De asemenea, criza actualã din Grecia ºi posibila sa ieºire din zona euro au dat naºtere la dezbateri aprinse cu privire la proiectul european,
atât din perspectivã economicã, cât ºi politicã.
În concluzie, fãrã eforturi solide în vederea cooperãrii, a încercãrii
de a gãsi soluþii mutual benefice, o discuþie privind identitatea europeanã ar fi lipsitã de valoare, neavând tocmai fundamentul pe care sã
se construiascã. Nu se poate vorbi nici de un proiect european trainic
care sã se bucure de susþinerea cetãþenilor dacã nu existã o legãturã de
ataºament faþã de un viitor comun care sã ducã inclusiv la acceptarea
mãsurilor de redistribuire în cadrul noului sistem politic ºi sã evolueze
dincolo de interesele egoiste private. Aspectele civice, culturale ºi instrumentale ale identitãþii ar trebui sã se compenseze reciproc pentru a
menþine un echilibru ºi a crea acel sentiment de apartenenþã la un „noi”
comun european.

VI. Consideraþii finale
Identitatea europeanã este un element esenþial în evoluþia dimensiunii politice a Uniunii, mai ales în condiþiile în care demersurile ºi
iniþiativele europene au o influenþã crescutã în viaþa cetãþenilor. Cercetãrile din sfera ºtiinþelor politice s-au axat mai mult pe atitudinea ºi
sprijinul cetãþenilor europeni pentru procesul de integrare decât pe
identificarea acestora cu noua entitate politicã (Inglehart, 1997), însã
cercetãrile recente aratã cã nu se poate vorbi de o legitimitate realã, durabilã a proiectului european fãrã o identitate complementarã (Bruter,
2005). Deºi nu se poate vorbi de un consens cu privire la rolul identitãþii
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europene, vãzutã fie ca având un rol esenþial în dezvoltarea instituþiilor politice europene (Bruter, 2005; Herrmann & Brewer, 2004), fie ca
având un impact redus pentru integrarea socialã (Grundy & Jamieson,
2007), identitatea europeanã în diferitele sale accepþiuni este un concept real a cãrui existenþã nu mai poate fi negatã (ex. Bruter, 2003, 2005,
2009; Diez Medrano, 2003; Habermas & Derrida, 2003; Eriksen & Fossum, 2004; Delanty & Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 2008), cu
implicaþii în felul cetãþenilor de a se raporta la procesul integrãrii.
Identitatea europeanã este o construcþie în curs de definire, constând
cu precãdere într-un sentiment de afiliere la Uniunea Europeanã. Întrucât nu se poate face abstracþie de statul naþiune, vãzutã din prisma
identitãþilor multiple (Bruter, 2004; Risse, 2003), identificarea cu Uniunea Europeanã urmeazã celei naþionale, aflându-se într-un raport de
complementaritate ºi dobândind o amploare mai micã sau mai mare
în funcþie de context ºi de caracteristici individuale (Wiener, 1998;
Duchesne, 2008). Fie ca identitate individualã fie colectivã, ea adaugã
astfel identitãþii naþionale un sentiment de europenitate, de apartenenþã
la comunitatea europeanã (a se vedea Augoustinos & Walker, 1995;
Thompson, 1995; Gripsrud, 2007).
Reprezentãrile identitãþii europene sunt multiple, ele fiind în acord
cu ideea fiecãruia despre Uniune, despre ce înseamnã sã fii european,
determinând astfel modalitãþi distincte de raportare la comunitatea europeanã ºi la sentimentul identitar conex. Aceste multiple reprezentãri
pot coexista ºi pot activa sentimente identitare diferite în funcþie de context, indivizii definindu-ºi identitatea în mai multe feluri, þinând cont de
nevoile particulare, de importanþa acordatã acestora, de fondul social,
etnic, de grupurile din care fac parte, de alegerile personale, asumându-ºi multiple identitãþi, succesiv sau în acelaºi timp (Fry & Lewis, 2008).
De altfel, identitatea nu are o naturã staticã, ci constã într-un proces constant de negociere ºi evoluþie care sã corespundã nevoilor indivizilor.
Aspectele contextuale capãtã o importanþã ridicatã mai ales având în vedere situaþia actualã tensionatã de la nivelul Uniunii deoarece aspectele
materiale, sociale, culturale care se rãsfrâng asupra indivizilor sunt resimþite ºi la nivelul sentimentului de afiliere la comunitatea europeanã.
Chestiunea identitãþii poate fi luatã în discuþie pe fondul problemelor
cu care se confruntã Uniunea, pe fondul crizei care pune sub semnul
întrebãrii viitorul proiectului european ºi care se rãsfrânge totodatã asupra statelor membre, asupra vieþii de zi cu zi a cetãþenilor. Dat fiind cã
anumite împrejurãri particulare pot implica activarea puternicã a uneia
dintre identitãþi, cealaltã poate fi perceputã prin prisma dialecticii iden77
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titate – alteritate, deci într-un raport de opoziþie, de conflict (Outhwaite,
1999), iar sentimentul de identitate europeanã comunã se poate diminua în situaþii de crizã sau dacã oamenii percep anumite inegalitãþi în
termeni de beneficii ºi obligaþii (Stråth, 2010). Astfel, aspectele identitare
devin chestiuni sensibile care trebuie gestionate cu grijã de oficialii europeni. Riscând sã subestimeze componenta identitarã, aceºtia pot periclita viitorul proiectului european, care nu-ºi poate dezvolta latura sa
politicã fãrã acordul, fãrã implicarea ºi susþinerea cetãþenilor. Fãrã aceastã componentã identitarã, Uniunea ar putea pãºi în viitor pe un teren
minat în demersurile sale de evoluþie în plan politic.
De altfel, sprijinul pentru integrarea europeanã ºi legitimitatea democraticã a Uniunii sunt dependente de dezvoltarea unui ataºament colectiv mai puternic faþã de Europa (a se vedea Beus, 2001; Decker, 2002).
Prin urmare, instituþiile europene au datoria de a dezvolta acest sentiment de afiliere, întrucât succesul proiectului european depinde de dezvoltarea unei identitãþi împãrtãºite de cetãþenii Uniunii, deºi nu se va
putea vorbi în nici un caz de reprezentãri comune la nivel individual.
Cetãþenii pot adera mai mult sau mai puþin la oricare din laturile identitãþii europene, fie ea conceputã în accepþiunea sa culturalã, civicã sau
instrumentalã. În plus, identitãþile colective puternice sunt un lucru rar
în orice societate modernã, mai ales într-un context transnaþional caracterizat de aspecte problematice ºi în care statele membre au experienþe
naþionale diferite în funcþie de rolul ºi statutul lor în cadrul Uniunii. Deºi
aspectele identitare civice ºi instrumentale predominã în rândul cetãþenilor (a se vedea Caporaso, 2005; Bruter, 2005; Ruiz Jimenez, Gorniak,
Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), este necesar ca Uniunea sã se bazeze pe
rezerve mai profunde de ataºament, de loialitate ºi susþinere care pot deriva din sacrificii comune, din scopuri care sã susþinã interesele tuturor
statelor membre, dintr-un sentiment al unui noi comun care include ºi
o identitate culturalã. Ataºamentul doar faþã de dimensiunea instrumentalã a identitãþii face ca cetãþenii sã devinã foarte vulnerabili la schimbãrile care intervin în perceperea avantajelor pragmatice, acest lucru
fiind cu atât mai semnificativ în contextul actual al crizei. Prin urmare,
nu se poate vorbi de o identitate solidã, de o dezvoltare temeinicã, dacã
nu se depãºeºte acest nivel al intereselor imediate.
Un aspect problematic este faptul cã, deºi existã un suport general
pentru integrarea europeanã, doar un procent redus de cetãþeni se identificã cu Europa, ei manifestând doar o identitate naþionalã, dar apreciind anumite beneficii care vin odatã cu statutul de membru al Uniunii
Europene. Acest aspect nu prea îmbucurãtor este corelat cu un nivel de
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informare ºi înþelegere scãzut cu privire la Uniunea Europeanã ºi la mecanismele sale de funcþionare (a se vedea Diez Medrano, 2003; Risse,
2005). Dacã la nivelul elitelor sau al oficialilor europeni, Uniunea Europeanã pare un proiect cât se poate de concret, la nivelul cetãþenilor
aspectele europene par mai dificil de conºtientizat, fãcând astfel mai dificilã dezvoltarea sentimentul de identitate europeanã. O poziþie mai clar
conturatã faþã de Uniune ar putea creºte printr-o prezenþã crescutã a
acesteia în viaþa cetãþenilor ºi, totodatã, printr-o prezenþã mai ridicatã la
nivel de discurs mediatic care sã susþinã conºtientizarea acestei prezenþe.
Media deþin astfel un rol central în informarea cetãþenilor, în construirea la nivel discursiv a imaginii Uniunii, în crearea atitudinilor faþã
de Uniunea Europeanã ºi a bazelor care sã constituie premisele de pornire în formarea sau consolidarea unui sentiment identitar european.
Informaþiile despre Uniune ºi familiarizarea cu aspectele europene nu
duc în mod automat la o identitate europeanã, un aspect important
jucându-l modul de încadrare ºi natura semnificaþiilor ataºate Europei
care pot susþine fie euroentuziasmul, fie atitudinile sceptice. Devine semnificativã aici interdependenþa între identitatea europeanã ºi sfera publicã europenizatã, cetãþenii având nevoie de un context, de un cadru
în care sã poatã dezbate problemele comune, în care sã-ºi poatã forma
propriile viziuni ºi sentimente faþã de Uniune în urma deliberãrii, a interacþiunii cu ceilalþi cetãþeni. Europenizarea sferelor publice naþionale
ar aduce Uniunea mai aproape de cetãþeni, ar transforma-o din ceva abstract în ceva concret, cu implicaþii în planul real, care totodatã ar putea
determina modificãri în planul identitar. În fond, sentimentul de identitate europeanã se dezvoltã prin înglobarea treptatã a europenitãþii sau
a ceea ce înseamnã sã fii european în identitatea naþionalã, iar aici elitele
ºi sistemul mediatic deþin un rol cheie.
Cu cât cetãþenii sunt mai angrenaþi în realitatea europeanã, cu atât
poate creºte ºi nivelul de înþelegere ºi de implicare. Prin urmare, ºansele ca acest sentiment de identitate sã se contureze este mai ridicat în rândul celor cu un nivel crescut de interacþiune cu aspectele concrete ale
Uniunii în plan politic, economic, social, la nivel de educaþie sau doar
de interacþiune cu cetãþeni ai altor state membre. De aceea, o analizã al
cãrei subiect sã fie tinerii cu studii superioare care au nenumãrate oportunitãþi de a interacþiona cu alþi cetãþeni ai Uniunii, de a beneficia de
oportunitãþile oferite de integrare, de a adera la valorile Uniunii fãrã sã
fie încãrcaþi de anumite credinþe limitative angrenate în planul trecutului european, este o etapã necesarã pentru a vedea care este poziþia acestora, care este interesul pentru problematicile europene, cum percep
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calitatea de european sau ce înseamnã pentru ei identitatea europeanã.
Acest demers este cu atât mai semnificativ cu cât viitorul Uniunii se
bazeazã în mare parte pe generaþiile tinere care nu au un puternic sentiment naþional, care privesc trans-naþionalitatea ca pe ceva firesc.
Fãrã o identitate europeanã, eforturile Uniunii de a instituþionaliza
soluþii politice comune, proceduri ºi uneori, angajamente foarte scumpe cum sunt cele privind situaþia Greciei, ar putea eºua. Existã deci mult
interes pentru formarea unei identitãþi europene care sã asigure un fundament, o bazã care sã permitã acceptarea mai uºoarã a sacrificiilor fãcute în vederea obþinerii unui bine comun. Un proiect european trainic
care sã se bucure de susþinerea cetãþenilor necesitã existenþa unui ataºament faþã de un viitor comun sau a unui sentiment de afiliere la comunitatea europeanã.
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Media – roluri ºi atribuþii
în procesul de europenizare
I. Instrumente mediatice
în susþinerea europenizãrii
Mass media sunt un factor esenþial în procesul de europenizare ºi contribuie în mod substanþial la creºterea nivelului de înþelegere a problemelor europene prin furnizarea de informaþii, însã în aceeaºi mãsurã,
în funcþie de atenþia acordatã subiectelor europene, de cadrajele utilizate, pot atrage interesul cetãþenilor, pot creºte implicarea ºi sprijinul
public pentru demersurile Uniunii sau pot determina creºterea euroscepticismului, a reticenþei faþã de un viitor comun european, influenþând astfel perspectivele procesului de europenizare. Instrumentele
principale prin care media intervin în construirea reprezentãrilor legate
de Uniune sunt stabilirea agendei publice ºi utilizarea cadrajelor. Potrivit teoriei agenda setting existã o strânsã corelaþie între atenþia acordatã
de media unor subiecte în pofida altora ºi pãrerea publicului cu privire
la temele respective ºi la importanþa acestora. În acest fel, mass media
pot influenþa opinia publicã prin selectarea ºi evidenþierea unor aspecte
în detrimentul altora sau prin acoperirea anumitor teme ºi ignorarea
altora. Importanþa perceputã a fi alocatã unor subiecte determinã ierarhizarea acestora pe agenda publicã, oamenii dezbãtând mai mult pe seama acelor informaþii aduse în prim plan de media ºi adoptând ordinea
de prioritãþi prezentatã. Mass media desemneazã prioritatea subiectelor
de discuþie de pe ordinea de zi ºi organizeazã mental lumea în locul pu-
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blicului, orientând atenþia mai mult asupra unor subiecte decât asupra
altora. Astfel, ele pot facilita sau împiedica formarea anumitor mize care
pot cãpãta o vizibilitate crescutã (McQuail & Windahl, 2004).
Apar, de asemenea, inter influenþe la nivelul agendei media, agendei publice sau agendei politice. În cazul fiecãrui tip de agendã se pot
identifica mai multe dimensiuni: agenda media – vizibilitatea (acoperirea
ºi proeminenþa conferite unui subiect), tãcerea audienþei (relevanþa conþinutului în raport cu nevoile publicului), valenþa (calificativul favorabil
sau nu acordat unui subiect); agenda publicului – familiaritatea (gradul
de preocupare a publicului faþã de un anumit subiect), tãcerea personalã (interesul ºi relevanþa temei pentru un individ), favorabilitatea; agenda politicã – susþinerea, probabilitatea acþiunii (acþiune în legãturã cu o
problemã), libertatea de acþiune (evantaiul posibilelor acþiuni guvernamentale). În acord cu aceste dimensiuni, media îndeplinesc funcþii de
selectare, ierarhizare ºi structurare a timpului acordat fiecãrei probleme,
influenþând modul în care acestea sunt percepute (Drãgan, 2007). Se
poate discuta ºi despre anumiþi paºi parcurºi în procesul construcþiei mediatice a agendei: media fac cunoscute anumite evenimente sau activitãþi
ºi le menþin acest statut, subiectele puse în discuþie beneficiazã de modalitãþi diferite de prezentare pentru a capta atenþia; informaþiile prezentate sunt decodificate ºi supuse unui set de explicaþii, limbajul utilizat
influenþeazã maniera în care publicul înþelege ºi acordã atenþie unui
subiect; media leagã evenimentele aflate în centrul atenþiei de simboluri
interpretative al cãror înþeles poate fi uºor recunoscut; efectele construirii agendei sunt accelerate atunci când se apeleazã la persoane publice
pentru a promova sau discuta anumite subiecte (Lang & Lang, 2002).
Astfel, fenomenul agenda-setting are în vedere transferarea proeminenþei subiectelor din media la nivelul percepþiei cetãþenilor, importanþa
conferitã subiectelor în evaluãrile individuale fiind într-o relaþie direct
proporþionalã cu amploarea subiectelor în media (McCombs & Shaw,
1972). Agenda-setting este un model axat pe accesibilitatea informaþiei,
pe locul ocupat de un subiect atât la nivelul media, cât ºi în mintea indivizilor, subiectele proeminente tinzând sã fie mai uºor accesate la nivelul memoriei ºi cu o ºansã mai ridicatã de a influenþa deciziile sau
judecãþile cetãþenilor (Price & Tewksbury, 1997). Efectele modelului se
bazeazã pe aspectele cantitative ale acoperirii mediatice, o frecvenþã de
raportare mai mare a unor evenimente, crescând ºansele ca acestea sã
fie discutate de cãtre public (Scheufele, 2000).
Proeminenþa subiectelor în media ºi efectele aferente constituie primul nivel al agenda-setting. Evoluþiile la nivelul cercetãrii modelului au
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dus la studierea proeminenþei atributelor subiectelor, acesta constituind
al doilea nivel al agenda-setting, având la bazã supoziþia cã evidenþierea
anumitor atribute ale subiectelor în media va influenþa nivelul de proeminenþã al acestora la nivelul percepþiei publicurilor (Shaw & McCombs,
1977). Primul nivel este asociat cu puterea conferitã opiniilor privind
anumite subiecte din media, deci cu felul în care o problemã câºtigã
atenþia oamenilor, în timp ce al doilea nivel este asociat cu direcþionarea
unei opinii, cu modalitatea în care se formeazã impresiile privind subiectele în cauzã (McCombs, 2004). În consecinþã, mass-media ne spun la
ce anume sã ne gândim ºi apoi cum sã ne gândim la respectivele subiecte, accentul pus pe anumite subiecte sprijinind conºtientizarea ºi evaluarea acestora în rândul cetãþenilor, iar evidenþierea anumitor atribute
ducând la consolidarea atitudinilor (McCombs & Reynolds, 2002). Existã, de asemenea, o corespondenþã între valenþa încadrãrilor media (în
termeni de pozitiv, negativ, neutru) ºi valenþa descrierilor utilizate de
publicuri (McCombs, Lopez-Escobar & Llamas, 2000). Efectele agenda-setting sunt cu atât mai ample cu cât publicul nu are o experienþã
directã cu subiectele abordate în media, cu cât nivelul de cunoºtinþe
prealabile este mai scãzut (Zucker, 1978).
Cercetarea în domeniu are în vedere ºi factorii care contribuie la
selectarea, ierarhizarea ºi focalizarea difuzãrii informaþiei, deci la ºlefuirea agendei, precum ºi la influenþele pe care agendele media le exercitã
una asupra celeilalte (Du, 2012). Odatã cu noile transformãri tehnologice, studiile din aceastã arie au în vedere tot mai des întrebarea dacã se
mai poate vorbi despre efecte ale agenda-setting, deoarece creºterea numãrului de surse media duce la fragmentarea audienþei ºi, deci, la o expunere mult mai selectivã (Bennett & Iyengar, 2008, Chaffee & Metzger,
2001). Astfel, în viitor, discuþia despre efectele stabilirii agendei ar putea
avea în vedere mai degrabã sensul de influenþã dinspre publicuri spre
media, deoarece publicul ar putea deveni cel care sã sugereze media
despre ce anume sã vorbeascã ºi abia ulterior subiectele ajunse pe agenda media sã fie fãcute vizibile de acestea (Chaffee & Metzger, 2001;
Du, 2012).
Prin agenda-setting, media pot favoriza procesul de europenizare a
societãþii la nivelul dezbaterilor publice ºi al sferei publice naþionale, dincolo de cadrul instituþional supus reglementãrilor oficiale. Mass media
naþionale au un rol major în distribuirea de informaþii ºi ºtiri referitoare
la UE în ansamblu, la instituþiile europene, la politicile, declaraþiile oficiale, la oficialitãþile politice, la poziþiile statelor membre cu privire la
deciziile ºi evoluþiile importante din cadrul Uniunii. Media au responsa83
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bilitatea de a disemina informaþii despre problemele ºi evenimentele
care au loc la nivelul UE, altfel cetãþenii gãsindu-se în imposibilitatea de
a participa la dezbateri, de a atribui responsabilitatea politicã la nivelul
instituþiilor UE ºi al actorilor europeni sau de a dobândi ºi consolida sentimentul unei identitãþi comune (Schifirneþ, 2011).
În ceea ce priveºte rolul semnificativ al mass media în procesul de
europenizare, au fost fãcute unele diferenþieri cu privire la modul în care
sunt acoperite ºi distribuite subiectele europene rezultând trei modele,
în funcþie de nivelul de europenizare:
– apariþia unei sfere publice europene supranaþionale: presupune interacþiunea dintre actori ºi instituþii din cadrul UE pe tematici europene, prin
intermediul mass media cu acoperire europeanã;
– europenizarea verticalã : presupune legãturi de comunicare între nivelul european ºi cel naþional ºi cuprinde douã fluxuri de comunicare,
unul de jos în sus, din partea actorilor naþionali cãtre actorii europeni în
scopul de a rezolva diferitele cereri, ºi un altul de sus în jos, de la actorii
europeni cãtre nivelul naþional, prin care se intervine în politicile interne, în dezbaterile publice, sub scutul reglementãrilor europene ºi al
intereselor comune; mass media acordã, de asemenea, o mai mare atenþie politicilor, poziþiilor, declaraþiilor venite de la Bruxelles, problemelor
UE ºi actorilor europeni;
– europenizarea orizontalã : presupune legãturi de comunicare între diferite state membre, cu o diferenþiere între o variantã slabã în care mass
media naþionale acoperã dezbaterile sau subiectele abordate în alte state
membre, chiar dacã nu existã implicaþii naþionale ale problemelor, ºi o
variantã mai puternicã în care autoritãþile naþionale se adreseazã în mod
explicit actorilor din alte state membre sau se referã la declaraþiile oficialilor europeni ºi la politicile adoptate în aceste þãri (Koopmans &
Erbe, 2003, pp. 6-7).
Îmbinând aceste dimensiuni, Michael Brüggemann ºi Katharina
Kleinen-von Königslöw (2009, pp. 29-30) dezvoltã alte patru tipuri de
europenizare:
1. Europenizarea cuprinzãtoare (comprehensive Europeanization) – cuprinde atât nivelul vertical, cât ºi pe cel orizontal;
2. Europenizarea segmentatã (segmented Europeanization) – predominarea
nivelului vertical, o atenþie crescutã acordatã Uniunii ca entitate singularã ºi nu statelor membre care o compun;
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3. Europenizarea fãrã Uniunea Europeanã (Europeanization aloof from the
EU ) – prevalenþa nivelului orizontal, a schimburilor comunicaþionale între statele membre;
4. Sfera publicã parohialã (a parochial public sphere) – lipsa atât a nivelului vertical, cât ºi a celui orizontal de europenizare, dominând nivelul
naþional.
Procesul de europenizare se poate dezvolta printr-o creºtere la nivel
de raportare ºi distribuire a subiectelor europene prin intermediul mass
media naþionale. Faptul cã oficialii UE intrã în dezbatere cu protagoniºti
din alte state, diferiþi actori din statele membre iau parte la dezbateri
privind problemele comune ºi se pun de acord asupra soluþiilor, subiecte
similare sunt discutate simultan în mass media din mai multe state ale
Uniunii Europene, protagoniºti din cadrul UE din diferite state interacþioneazã prin intermediul mass media naþionale în urma investigaþiilor
mediatice naþionale, politicile de la Bruxelles sunt prezente pe agenda
de ºtiri din statele membre, toate aceste aspecte pot fi considerate indicatori ai procesului de europenizare (Machill, Beiler & Fischer, 2006).
Numai prin distribuirea mai multor subiecte europene nu se poate vorbi,
însã, despre un sistem de comunicare europenizat sau despre un public
european, în special în cazul în care mesajele rãspândite promoveazã o
perspectivã naþionalã ºi rãmân ataºate punctelor de vedere locale. O comunicare europenizatã presupune difuzarea unei perspective europene
asupra faptelor ºi întâmplãrilor care depãºesc interesul naþional ºi impactul la nivelul þãrii în discuþie (Van de Steeg, 2002). Un alt aspect care
conteazã în termeni de acoperire mediaticã este atitudinea negativã sau
pozitivã faþã de subiectele prezentate, întrucât modalitatea de prezentare
tinde sã influenþeze susþinerea cetãþenilor pentru integrarea în Uniunea
Europeanã (de Vreese, Banducci, Semetko & Boomgaarden, 2006).
Limitele procesului de europenizare în termeni de extindere pot fi
date de lipsa de interes a cetãþenilor în ceea ce priveºte subiectele europene ºi de predominarea abordãrilor naþionale în cazul problemelor
Uniunii, lipsind perspectiva europeanã. Sfera publicã europeanã are însã la bazã premisa cã publicul de obicei nu devine interesat de problemele europene pentru cã acestea au un impact la nivel naþional sau sunt
iniþiate ºi legate de scandaluri ºi de campanii politice, ci manifestã un
interes general determinat de nevoia frecventã de informaþii din aceastã
arie. Un sistem de comunicare europenizat presupune aceeaºi premisã
(Lauristin, 2007).
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Când vine vorba de interesul cetãþenilor ºi de atenþia pe care o conferã subiectelor europene, se poate distinge între mai multe tipuri de
distanþare faþã de consumul masificat, standardizat al media: cei care
privesc, dar nu vãd; privesc doar ceea ce meritã a fi privit în funcþie de
interes; privesc mai mult pentru cã sunt forþaþi de alþii; privesc pentru
cã le place ºi sunt mândri de acest lucru (Drãgan, 2007). Cum agenda
publicului ºi agenda media sunt interconectate, în condiþiile în care
într-un stat membru existã un nivel scãzut de identificare cu Uniunea
Europeanã, entitãþile media nu vor acoperi la fel de mult subiectele europene întrucât vor presupune cã este puþin probabil ca acestea sã vândã
ºi sã atragã atenþia ºi interesul publicurilor (Brüggemann & Königslöw,
2009). Se poate vorbi aici ºi de procesul de gatekeeping, de rolul media
în trierea subiectelor, indicând ce meritã vãzut ºi ce nu pe baza opiniei
de moment cu privire la rolul pe care media ar trebui sã-l joace ºi pe
baza necesitãþii de a capta atenþia audienþei (Dobrescu & Bârgãoanu,
2003), cu precizarea cã audienþa capãtã un rol din ce în ce mai proeminent. În acest sens, trebuie avutã în vedere ºi teoria disonanþei cognitive care enunþã faptul cã oamenii vor sã-ºi menþinã sistemul cognitiv
– atitudini, cunoºtinþe, convingeri într-o stare de echilibru; ei urmãresc
simplificarea realitãþii ºi evitarea sau ignorarea a tot ceea ce contravine echilibrului cognitiv (Festinger, 1962). Mai ales în contextul dezvoltãrii mediului online, oamenii au tendinþa de a limita comportamentul
lor de navigare la conþinutul care se potriveºte intereselor pre-existente
(Mageec & Wojdynski, 2012), preferând mesajele media care mai degrabã le consolideazã opiniile existente decât le contestã, alegerile lor
în materie de conþinut mediatic reflectându-le astfel atitudinile partizane
(Knobloch-Westerwick, 2012).
Expansiunea rapidã a mediului de ºtiri online ºi fragmentarea accentuatã au dus la un comportament de consum mediatic foarte insular,
evitarea defensivã devenind o practicã din ce în ce mai comunã în epoca
internetului (Garrett, Carnahan & Lynch, 2013). Expunerea selectivã le
permite consumatorilor sã se înconjoare cu informaþii care sã le susþinã
ideologiile la care aderã, opiniile ºi credinþele, însã totodatã pot alege
sã ignore complet ºtirile de naturã politicã, de exemplu în condiþiile în
care paleta de opþiuni de divertisment este din ce în ce mai ridicatã în
media (Arceneaux, Johnson & Cryderman, 2013). Mai ales în condiþiile în care ºtirile de naturã politicã sunt percepute ca fiind disonante,
cu cât conflictul este perceput a fi mai inconfortabil la nivel psihic, cu
atât va creºte motivaþia de a elimina, de a evita sau schimba elementul
cognitiv supãrãtor (Oshikawa, 1968). Obiºnuinþa este un alt factor care
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influenþeazã alegerile oamenilor în materie de consum mediatic. Oamenii percep elementele pe care le-au mai ales deja în trecut ca fiind
mai atractive, fiind tentaþi sã le aleagã în continuare pe baza influenþei
alegerilor trecute, ale credinþelor, comportamentelor sau preferinþelor
anterioare, percepând totodatã elementele concurente ca fiind mai puþin atrãgãtoare (Salti et al., 2014). Nivelul de cunoºtinþe poate interveni
când vine vorba de tendinþe de consum mediatic, de alegeri ºi atitudini
politice. De cele mai multe ori, cetãþenii au un nivel redus de cunoºtinþe
cu privire la Uniunea Europeanã ºi la politicile sale, comunicarea jucând
astfel un rol esenþial în reducerea decalajului dintre elite ºi mase la nivel informativ (Tilley & Wlezien, 2008).
Ceea ce se comunicã despre Uniunea Europeanã, imaginea Uniunii,
elementele de identitate transmise prin intermediul ºtirilor capãtã un
rol semnificativ. Adesea, informaþiile despre Uniune sunt percepute ca
fiind greoaie, ca fiind mai dificil de înþeles datoritã complexitãþii lor sau,
deopotrivã, din dorinþa de a le face mai accesibile, acestea ajung de
multe ori sã fie mult simplificate ori axate pe aspecte mai puþin relevante,
dar care au capacitatea de a atrage atenþia publicurilor. În procesul de
triere intervin factori precum frecvenþa, intensitatea sau depãºirea pragului normal de importanþã, claritatea, consonanþa, caracterul neaºteptat,
continuitatea, referirile la personalitãþi, la actori politici internaþionali,
la lucruri negative. Mass media sunt predispuse sã aleagã acele aspecte
care includ surpriza, conflictele, relevanþa localã, încãlcarea normelor,
judecãþile morale sau opiniile personalitãþilor. Informaþiile trebuie sã fie
actuale, interesante, simple, precise, accesibile, vandabile, schematice,
dramatice, centrate pe acþiune, cu impact vizual ºi potenþial de divertisment, criterii mai dificil de întrunit când vine vorba de Uniunea Europeanã. Adesea ºtirile sunt superficiale din cauza restricþiilor legale, de
timp, de spaþiu, din cauza politicii editoriale, a stilului de redactare specific, a imposibilitãþii prezentãrii punctelor de vedere complexe sau contradictorii. În toate aceste criterii de selecþie intervine ºi subiectivitatea,
experienþa ºi pregãtirea jurnaliºtilor. Media se concentreazã pe aspecte
care pot fi cu uºurinþã transformate în imagini simbolice, care genereazã
discuþii, dezbateri, care atrag atenþia (Bârgãoanu, 2006).
Cu toate acestea, decalajul dintre Uniune, dintre instituþiile europene
ºi cetãþenii statelor membre poate fi redus prin comunicare ºi prin
adaptarea comunicãrii europene la nivelul naþional, deci prin intermedierea media. Avem de-a face astfel cu douã trepte de comunicare, de
la instituþiile ºi canalele oficiale de comunicare ale Uniunii, la media
naþionale ºi apoi la indivizi. În modelul fluxului în doi paºi elaborat de
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Elihu Katz ºi Paul Lazarsfeld, mesajele rãspândite de media nu mai exercitã influenþa direct asupra indivizilor, acestea fiind trecute prin filtrul
liderilor de opinie care devin nu doar reþele informaþionale, ci ºi reþele
de prelucrare, exercitându-ºi influenþa personalã la nivelul grupurilor
(Dobrescu & Bârgãoanu, 2003, p. 187). Raportând modelul la cele douã
trepte de comunicare de la instituþiile europene ºi instanþele de comunicare de la nivelul Uniunii, la media naþionale ºi apoi la cetãþeni, putem
sesiza rolul media de reþele informaþionale ºi de prelucrare a mesajelor
europene, rolul instanþelor media ºi al jurnaliºtilor de lideri de opinie
la nivelul unui stat membru care constituie în fond un grup din ansamblul Uniunii. La nivelul grupului constituit din indivizii unui stat membru informaþiile ajung fragmentate, interpretate, evidenþiind anumiþi
actori sau cadraje, iar prin astfel de prelucrãri mediatice informaþiile
ajung distorsionate ºi menite a susþine formarea unor opinii concordante
cu direcþia promovatã prin produsele media.
Astfel, media devin elemente de amplificare ºi diseminare a mesajelor Uniunii ºi a mesajelor despre Uniune, menite a implica cetãþenii ºi
a suscita interesul, a isca dezbateri publice fãrã de care nu mai putem
vorbi de legitimarea construcþiei europene. Instanþele mediatice stabilesc
agenda publicã ºi locul deþinut de UE pe aceastã agendã, determinând
totodatã ºi locul Uniunii pe agenda dezbaterilor cetãþenilor. Miza europenizãrii sferelor publice naþionale o constituie apropierea cetãþenilor
de ideea de Uniune Europeanã ºi de viziunea unui parcurs comun, în
vederea câºtigãrii încrederii ºi sprijinului acestora pentru mãsurile ºi politicile europene. Uniunea nu poate face paºii urmãtori spre definirea
unei identitãþi comune, spre o uniune politicã fãrã a deveni un proiect
al cetãþenilor ºi nu doar al elitelor, fãrã a fi legitimatã de propriii cetãþeni.
De asemenea, fãrã a deveni ºi o uniune politicã, Uniunea Europeanã nu
va putea face faþã fenomenelor globale unde, pentru a fi privitã ca un
actor singular, Uniunea are nevoie de o singurã poziþie. Uniunea Europeanã este supusã pregnant în ultimul timp unor încercãri menite a
testa însãºi consistenþa ºi viabilitatea proiectului european, nedepãºirea
acestor praguri putându-se solda cu destrãmarea construcþiei Uniunii.
Criza euro este una dintre cele mai importante provocãri curente întrucât solicitã mãsuri prompte ºi ameninþã unul dintre pilonii care stau
la baza Uniunii, uniunea economicã, având ca liant moneda unicã europeanã, ceilalþi doi piloni constând în politica externã ºi de securitate
comune ºi cooperarea în domeniile interne ºi în justiþie (Caragea, 2009).
Dacã primul pilon devine ºubred sau este chiar eliminat prin colapsul
euro, nu se mai poate vorbi de continuarea proiectului ºi de consolidarea
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celorlalþi piloni. Pe lângã pericolul la care este supusã uniunea economicã, proiectul european se confruntã ºi cu un deficit democratic ºi implicit un deficit de legitimitate, ambele generate la rândul lor de un
deficit de comunicare. Astfel, devine necesar un proces de legitimare a
demersurilor europene pentru a dobândi susþinerea publicã ºi a reduce
distanþa dintre Uniune ºi cetãþenii sãi, iar în acest proces media naþionale
devin un factor cheie. Mai ales în contextul crizei actuale, este nevoie
de implicarea cetãþenilor ºi responsabilizarea lor, de atragerea acestora
spre problemele majore ale Uniunii prin consultarea lor, dându-le sentimentul de participare la decizii, de încredere în demersurile liderilor
europeni ºi de aici rolul semnificativ al media ºi nevoia de europenizare
a sferelor publice naþionale.

II. Încadrarea mediaticã – definirea cadrajelor
ºi a efectelor aferente
Mass media pot contribui la formarea opiniei publice cu privire la
subiectele europene, pot avea un rol important în dezvoltarea unui cadru comun de referinþã, de evaluare ºi interpretare a evenimentelor
europene, precum ºi de oferire a unor cadre comune de dezbatere. Utilizarea cadrajelor media ajutã la modelarea percepþiilor cetãþenilor, la
setarea unor tipare de interpretare, mai ales în condiþiile în care cetãþenii depind de cele mai multe ori de media pentru a obþine informaþii
cu privire la Uniunea Europeanã, pentru a înþelege ºi a-ºi construi opinii
cu privire la evenimentele care au loc (de Vreese, Peter & Semetko,
2001). A încadra înseamnã a selecta anumite aspecte ale realitãþii percepute ºi a le face mai proeminente în cadrul mesajelor, ducând astfel
la problematizarea unor aspecte în pofida altora, la interpretãri cauzale, definiri din anumite perspective, evaluãri ºi recomandãri. Robert
Entman (1993, p. 52) distinge patru funcþii îndeplinite de cadrajele media: definesc problemele (descriu ceea ce un agent cauzal face, costurile implicate ºi beneficiile, evalueazã problema în termeni de valori comune
sau raportându-se la o paradigmã comunã); stabilesc cauzele (identificã
factorii care determinã problema); judecã aspectele morale (evalueazã agenþii cauzali ºi efectele); sugereazã soluþii (propun remedii, detaliazã motivele ºi efectele posibile ale acestora).
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Cadrajele mediatice sunt ca niºte tipare de gândire, seteazã parametrii în care audienþele dezbat evenimentele publice prin selecþia, accentuarea ºi excluderea, interpretarea ºi prezentarea informaþiilor (Gan,
Teo & Detenber, 2005). Un cadru reprezintã ideea sau povestea centralã
care organizeazã cursul evenimentelor, care le conferã un sens, o explicaþie, care indicã esenþa problemei (Gamson & Modigliani, 1989, p. 143).
Cadrajele se constituie ca o grupare de argumente care definesc o problemã dintr-o anumitã perspectivã, propuse iniþial fie de susþinãtori, fie
de opozanþi ai subiectului (Matthes, 2012). În cadrul ºtirilor, cadrajele
pot fi identificate ºi analizate pe baza prezenþei sau absenþei anumitor
cuvinte cheie, imagini, surse ale informaþiilor, fraze care oferã un cadru
tematic de interpretare a evenimentelor, alegerea adjectivelor ºi a altelor
elemente de limbã, citate, metafore, exemple, titluri ºi subtitluri, fotografii (Entman, 1993; Gamson & Modigliani, 1989; Tankard, 2001).
Definirea problemei este una dintre trãsãturile cele mai importante
ale cadrajelor ºi poate fi captatã la nivelul cuvintelor cheie sau al argumentelor, alãturi de interpretarea cauzalã conferitã de cadraj, de evaluarea moralã, de recomandãri sau soluþii pentru problema sau aspectele
descrise (Entman, 1993). Încadrarea mediaticã este un proces care constã în construirea cadrajului (frame building) ºi stabilirea cadrajului (frame
setting), aceasta incluzând interacþiunea dintre cadrajele mediatice ºi predispoziþiile audienþei, sugerând anumite judecãþi, atribute sau decizii,
evidenþiindu-le, în vreme ce alte aspecte sunt lãsate în fundal (Scheufele,
2000). Se poate vorbi ºi de o serie de factori determinanþi ai cadrajelor
media precum caracteristicile contextului sau ale sistemului mediatic
care le creeazã – factori care þin de nivelul individual (caracteristicile personale ale jurnaliºtilor), factori organizaþionali (constrângeri organizaþionale, norme ºi valori jurnalistice, convenþii de raportare ºi practici de
rutinã mediaticã), factori ce þin de sistem (sistemul mediatic, modelul
dominant de presã, tipul de sistem electoral ºi guvernamental), factori
care împreunã influenþeazã modalitatea de încadrare utilizatã de media
(Benford & Snow, 2000).
Se pot distinge mai multe tipuri de cadraje, dintre care menþionam
cadrajele episodice ºi cele tematice. Potrivit autorilor Shanto Iyengar ºi
Donald Kinder (1987, p. 14) când ºtirile sunt relatate în forma unor evenimente specifice cu ilustrarea de cazuri particulare, avem de-a face cu
tipul de încadrare episodicã, iar când subiectul ºtirilor este plasat într-un
context mai general, cu încadrarea tematicã. Dacã încadrarea episodicã
aduce în prim-plan evenimente concrete care ilustreazã anumite subiecte, încadrarea tematicã face apel la dovezi individuale sau colective. Ca90
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drajele mediatice tematice duc la schimbarea opiniei pe termen scurt pe
când cele episodice, prin angajarea diferitor sentimente, pot genera aceste schimbãri pe termen mult mai lung (Gross, 2008). Tipul de încadrare
episodicã tinde sã încurajeze audienþa sã atribuie caracteristici interne
unor probleme sociale, în vreme ce cadrajele tematice, având în vedere
aspectele sociale, politice sau forþele economice tind sã încurajeze privitorii sã atribuie o cauzã externã situaþiilor prezentate (Iyengar, 1991).
Claes de Vreese (2005, p. 55) face o altã diferenþiere între cadrajele
generice (generic frames) – aplicabile la o varietate largã de subiecte, ele
transcendând limitele tematice sau chiar limite legate de timp ºi contexte
culturale, ºi cadrajele specifice (issue-specific frames) – care se referã doar la
anumite subiecte, având o legãturã directã cu evenimentele analizate.
Se mai poate distinge ºi între cadre de tip advocacy ºi cadre jurnalistice,
care se suprapun cu cele de fond ºi cele de procedurã. Dacã primele au
în vedere mai degrabã caracteristicile unei probleme ºi aspectele pe care
un actor doreºte sã le promoveze, celelalte se concentreazã de exemplu
pe strategii politice (Entman, 2004). Efectele acestor cadraje asupra emoþiilor au o relevanþã crescutã mai ales în context politic, în literatura de
profil arãtându-se impactul asupra emoþiilor cetãþenilor. Emoþiile de furie ºi dezgust duc la schimbãri în evaluarea performanþei mandatelor
prezidenþiale ºi guvernamentale (Conover & Feldman, 1986) sau, în contextul Uniunii Europene, a activitãþii actorilor europeni.
În ceea ce priveºte cadrajele generice s-au identificat mai multe tipuri
predominant utilizate în construirea ºtirilor:
– cadrajul conflictului : sugereazã existenþa unui conflict între indivizi,
grupuri sau instituþii ca o modalitate de a capta interesul audienþei; este
utilizat cu precãdere în cazul alegerilor electorale.
– cadrajul interesului uman: conferã o faþã umanã sau un unghi emoþional în prezentarea unui eveniment sau a unei probleme; se referã la
un efort de a personaliza ºtirile, de a dramatiza ºi adãuga emoþii subiectelor prezentate, în scopul de a capta ºi reþine interesul publicului.
– cadrajul consecinþelor economice : pune accentul pe consecinþele economice pe care un subiect, un eveniment le poate genera în rândul indivizilor, grupurilor, organizaþiilor, regiunilor sau þãrilor.
– cadrajul moralitãþii : trateazã subiectele din prisma implicaþiilor religioase sau morale.
– cadrajul responsabilitãþii : analizeazã situaþiile, problemele cu scopul
de a identifica responsabilii sau de a indica soluþiile posibile ºi instanþele
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care ar trebui sã le genereze ºi sã le aplice (Semetko & Valkenburg, 2000,
pp. 95-96).
Aceste tipuri de cadraje au fost subiectul a numeroase cercetãri, cele
mai utilizate fiind cadrajul conflictului, cadrajul economic ºi cel al interesului uman (Neuman, Just & Crigler, 1992; Semetko & Valkenburg,
2000; de Vreese, Peter & Semetko, 2001; de Vreese, 2004; Mutz & Reeves,
2005). Prezenþa conflictului este adesea un criteriu esenþial pentru ca
un subiect sã ajungã o ºtire, nu doar pentru cã astfel de abordãri atrag
audienþele, ci pentru cã o poveste în care sunt prezente ambele viziuni
oponente face mai uºoarã respectarea standardelor profesionale ale unei
raportãri echilibrate (McManus, 1994).
Demersul în analiza cadrajelor poate fi întreprins pe baza unor grile
prestabilite, dar ºi prin identificarea posibilelor cadraje fãrã un tipar de
analizã, definind noi tipologii, fiind nevoie însã de îndeplinirea unor criterii pentru a putea vorbi de cadraje. Astfel, un cadraj ar trebui sã acopere aspecte lingvistice ºi conceptuale identificabile, sã poatã fi remarcat
în activitatea jurnalisticã ºi distins de alte tipuri de cadraje, sã poatã fi
observat în cadrul mai multor cercetãri care sã-i confere validitate reprezentativã, nu sã fie doar o presupunere a celui care analizeazã (de
Vreese, 2005).
Încadrarea informaþiilor are efecte asupra publicurilor prin influenþarea schemelor de interpretare, a consideraþiilor care le vin în minte
dupã expunerea la un anumit cadraj media, în fond a opiniilor pe un
anumit subiect. De asemenea, existã o diferenþiere între efectele cadrajelor de tip echivalenþã ºi cele de tip accentuare, respectiv equivalence
framing ºi emphasis framing (Entman, Matthes & Pellicano, 2009, p. 181).
Prima categorie include efectele care determinã oamenii sã-ºi modifice
preferinþele atunci când subiectele sunt prezentate diferit, dar rãmân
în mod logic echivalente la nivel de mesaj sau când are loc utilizarea
aceleiaºi informaþii într-o luminã pozitivã sau negativã. Cea de-a doua
apare atunci când se pune accentul pe unele aspecte în pofida altora,
acest lucru determinând indivizii sã se concentreze mai mult pe unele
consideraþii, iar seturile de informaþii nu sunt în mod logic identice favorizând astfel un mod de a gândi, o perspectivã asupra altora prin
omiterea cadrajelor opuse (Entman, Matthes & Pellicano, 2009). Prin
urmare, efectele cadrajelor se referã la efecte de comunicare ce nu se
datoreazã diferenþelor în ceea ce se comunicã, ci mai degrabã variaþiilor în modul în care o anumitã informaþie este prezentatã, variaþii ce
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þin fie de valenþã, fie de accentul pus pe unele aspecte în pofida altora,
în funcþie de tipul de cadraj.
Cercetarea cu privire la framing se raporteazã la douã tradiþii de
gândire distincte. O primã abordare este cea psihologicã, aceasta corespunzând framing-ului de tip echivalenþã ºi având la bazã douã tipuri
de presupuneri – cadrajul se referã la modurile diferite de prezentare
a aceloraºi informaþii, iar interpretarea informaþiilor este determinatã
de contextul în care sunt încadrate. Cea de-a doua tradiþie de gândire
are în vedere orientarea sociologicã, mai permisivã, corespunzãtoare încadrãrii de tip accentuare – ca informaþie care transmite diferite perspective asupra unui eveniment. Observarea efectelor încadrãrii mediatice
prin intermediul cercetãrii este mai dificilã din perspectiva acestei abordãri mai largi (Scheufele & Iyengar, 2011). Primul tip de încadrare poate
fi asociat cu ceea ce Claes de Vreese ºi Hajo Boomgaarden (2003, p. 363)
denumesc “valence framing” – cadrajul valenþei fiind un indicator pentru ceea ce este bun ºi ceea ce este rãu, conþinând implicit elemente pozitive ºi negative, ori cu încadrarea în termeni de risc sau oportunitate
(Jackson & Dutton, 1988), pierdere sau câºtig (Levin et al., 1986). În contextul politicii europene, ameninþãrile, riscurile ºi beneficiile sunt adesea evidenþiate. Cele mai comune aspecte þin de pericolul perceput la
nivel cultural, la nivel de identitate naþionalã ºi relevanþa pentru sprijinirea Uniunii Europene, sau impactul beneficiilor personale asupra
susþinerii integrãrii europene (Gabel & Palmer, 1995; McLaren, 2002).
Rãspunsurile generate de informaþia pozitivã sau negativã sunt asimetrice, informaþia negativã având un impact mai ridicat asupra atitudinilor decât cea pozitivã ºi fiind totodatã mai uºor de reamintit (Soroka,
2006). Mesajele pozitive pot avea efecte benefice la nivel de învãþare ºi
cunoaºtere, de mobilizare, pe când mesajele negative pot duce la o creºtere a cinismului în rândul publicului ºi servesc mai degrabã la demobilizarea cetãþenilor (de Vreese & Semetko, 2002). Efectele media nu pot
fi analizate sau luate în considerare separat de aspecte ce þin de orientarea, de atitudinile utilizatorilor media înainte de expunerea la diverse
cadraje (Scheufele, 2000). De asemenea, se poate face o distincþie între
cadrajele media ºi cadrajele audienþei care sunt tipare cognitive sau scheme mentale ale indivizilor (Scheufele, 1999). Cadrajele media sunt mai
eficiente dacã rezoneazã cu opiniile ºi credinþele anterioare ale indivizilor, iar potenþialul lor de influenþã creºte dacã sunt în acord cu mediul cultural din care ei fac parte (Hanggli & Kriesi, 2010; Schemer et
al. 2012).
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În ceea ce priveºte relaþia conceptului de „framing” cu cel de „agenda-setting” ºi „priming”, încã din 1990, literatura de specialitate are
în vedere douã ºcoli de gândire. O primã grupare percepe efectele de
priming (amorsaj) ºi cele de framing ca fiind subsumate conceptului de
agenda-setting ºi ideii de proeminenþã. Media influenþeazã percepþiile
publicului prin evidenþierea importanþei subiectelor, prin reactualizarea
conexiunilor la nivelul cogniþiilor cu informaþiile preexistente, acesta
reprezentând primul nivel al agenda-setting, ºi prin evidenþierea atributelor subiectului, acesta fiind cel de-al doilea nivel al agenda-setting.
Astfel, efectele determinate de agenda-setting si priming prin accentuarea ºi ierarhizarea informaþiilor sunt adesea grupate cu efectele cadrajelor media, toate concentrându-se de fapt pe procesele cognitive care
leagã stimulii media de rãspunsurile publicului. A doua ºcoalã de gândire percepe efectele cadrajelor ca fiind determinate de variaþiile în modul de prezentare a unor informaþii despre acelaºi subiect, efecte care
sunt distincte de cele ale modelelor agenda-setting ºi priming (Scheufele
& Iyengar, 2011).
Efectele generate de setarea agendei, priming ºi framing pot fi diferenþiate în „accessibility effects” (pot influenþa percepþia receptorilor asupra unor subiecte chiar dacã aceºtia nu au mai auzit pânã atunci de
aspectele evidenþiate) ºi „applicability effects” (acestea opereazã diferit în
funcþie de publicuri ºi de schemele mentale preexistente ale receptorilor), (Scheufele & Iyengar, 2011, pp. 13-14). Încadrarea repetitivã a
unui subiect din aceleaºi perspective duce la un nivel mai ridicat ºi mai
constant de accesibilitate care, la rândul sãu, creºte aplicabilitatea cadrajului utilizat (Chong & Druckman, 2007). Efectele cadrajelor media au
în vedere felul în care media modeleazã ºi pune în context o ºtire pornind de la cadre familiare de referinþã ºi de la structuri latente de sens,
cadrele acestea fiind preluate de publicuri ca referinþe de interpretare, de examinare ºi înþelegere a realitãþii sociale. Încadrarea mediaticã
implicã organizarea ºi analizarea informaþiilor din surse disparate ºi
fragmentate în aºa fel încât sã poatã fi create cunoºtinþe pertinente cu
privire la o situaþie, un mod de comunicare ºi interpretare a unui subiect
(Cullen, 2003).
Efectele cadrajelor nu pot fi însã legate direct de sugestie sau de persuasiune deoarece implicaþiile la nivel psihologic depind de mai mulþi
factori individuali când vine vorba de rãspunsurile cognitive ºi de interpretãrile generate (Carter, 2013). Cadrajul ºi mecanismele sale funcþioneazã printr-un proces psihologic prin care indivizii în mod constant ºi
liber consimþit au în vedere anumite consideraþii sugerate de tipul de
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încadrare. Mai mulþi cercetãtori susþin cã efectele cadrajelor sunt determinate de modificarea accesibilitãþii diferitelor consideraþii (Chong &
Druckman, 2007; Iyengar, 1991; Zaller, 1992). Efectele framing-ului diferã însã de cele ale priming-ului ºi ale persuasiunii. Dacã efectele priming-ului au la bazã un model axat pe accesibilitate, framing-ul determinã
schimbãri la nivelul atitudinilor prin variaþii în modul de prezentare a
unui subiect (Miller & Peterson, 2004; Krosnick, 1998).
Cadrajele sunt un mijloc prin care se induce o anumitã opinie, de aici
rezidând importanþa factorului psihologic. Modelul tipic de persuadare
implicã o sursã care transmite un mesaj despre un anume comportament
cãtre o audienþã, audienþã în rândul cãreia se vor înregistra schimbãri
atitudinale sau comportamentale, dacã mesajul este înþeles sau crezut
(Zaller, 1992). Dacã în cazul persuasiunii mesajul afecteazã opinia deoarece conþine informaþie negativã sau pozitivã despre un anume subiect
care nu se regãseºte în modul de raportare sau în credinþele preexiste,
cadrajele opereazã prin activarea informaþiei deja existente, înmagazinatã în memoria de lungã duratã. Nu este neapãratã nevoie ca aceste
cadraje sã furnizeze informaþii noi despre un subiect, dar pot avea o influenþã decisivã asupra opiniilor prin efectul lor în ceea ce priveºte felul
în care percepem relevanþa unor raportãri alternative la subiect sau felul
în care cântãrim aspectele care pot descrie un subiect (Nelson, Oxley
& Clawson, 1997).
Alt aspect ce þine de efectele încadrãrii mediatice ºi de durata influenþei este factorul timp. Rezultatele cercetãrilor care urmãresc efectele
cadrajelor media în timp aratã cã efectele cele mai puternice se resimt
în prima sãptãmânã de la expunere, acestea extinzându-ºi influenþa pânã
la trei sãptãmâni. Unele studii au arãtat cã efectele cadrajelor s-au disipat numai dupã zece zile sau douã sãptãmâni de la expunerea iniþialã
(Druckman & Nelson, 2003; de Vreese, 2004; Tewksbury et al., 2008; de
Vreese, 2012). Efectele încadrãrii mediatice depind ºi de importanþa
acordatã informaþiei, de cât de puternice sunt credinþele preexistente
legate de o anumitã problemã, indivizii fiind afectaþi diferit de informaþiile primite în funcþie de interesul, de ataºamentul faþã de subiectul în
cauzã (Haider-Markel & Joslyn, 2001). Persoanele cele mai motivate pot
respinge cu mai multã uºurinþã cadrajele la care sunt expuse decât cele
cu o motivaþie mai scãzutã. Motivaþia personalã determinã o atenþie crescutã privind pertinenþa informaþiilor primite ºi o mai mare concentrare
în evaluarea puterii de convingere a informaþiilor (Druckman, 2004;
Chong & Druckman, 2007).
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Atitudinile mai importante pentru indivizi sunt mai uºor accesibile
ºi sunt mai rezistente în faþa schimbãrii. Când indivizii se confruntã cu
un cadraj care vizeazã un subiect cu o importanþã crescutã pentru ei,
aceºtia pot accesa mai uºor informaþia pe care o deþin despre respectivul
subiect. În plus, importanþa alocatã subiectului îi determinã sã stocheze
o cantitate mai ridicatã de informaþii, informaþii consistente cu poziþia
adoptatã, pe care ulterior le utilizeazã în luarea de decizii ºi în menþinerea atitudinilor deja existente. Prin urmare, atitudinile cu o importanþã ridicatã pentru subiect sunt mai solide, mai elaborate ºi, în consecinþã,
mai puþin susceptibile de a fi supuse influenþei efectelor cadrajelor mediatice (Jacks & Devine, 2000; Bizer & Krosnick, 2001).
Pentru ca un subiect sã devinã semnificativ este necesar ca individul
sã-i asocieze un nivel crescut de interes care determinã apoi diferenþierea
ºi întãrirea opiniei. De asemenea, interesul este determinat ºi de semnificaþia ºi interesul faþã de subiect atribuite de grupuri cu care individul
se identificã. Cu cât subiectul devine mai important, cu atât mai consistente vor deveni ºi atitudinile faþã de acesta (Gamson & Modigliani,
1989). Astfel, în cazul Uniunii, dacã se poate vorbi de un sentiment identitar, de afilierea la comunitatea europeanã, ºi subiectele care vizeazã
Uniunea ar putea cãpãta o valoare crescutã pentru individ ºi o importanþã aparte. Nivelul de interes ºi preocuparea faþã de un subiect nu sunt
însã independente de contextul în care se regãseºte individul. Unele
subiecte sunt considerate relevante ºi devin ºtiri importante, în vreme
ce altele obþin doar o atenþie moderatã sau redusã, în funcþie ºi de interesul ºi atenþia acordate de cãtre elite ºi de cât de dezbãtute ajung sã
fie. Astfel, indivizii sunt mai înclinaþi sã adune informaþie relevantã ºi sã
acorde atenþie subiectelor intens mediatizate ºi totodatã discutate de elite
(Haider-Markel & Joslyn, 2001). Deºi este mai probabil ca indivizii sã fie
expuºi unei cantitãþi mai mari de informaþie ºi totodatã mai multor
cadraje mediatice dacã subiectul este unul de interes pentru elite, asta
nu înseamnã cã indivizii vor adopta automat subiectele de pe agenda
elitelor pe agenda personalã. Expunerea crescutã la informaþii, la consideraþii despre subiect, îi va determina în schimb sã considere subiectele respective ca fiind mai importante (Zaller, 1992).
În contextul cercetãrii cadrajelor media s-a descoperit cã expunerea
la cadre multiple ºi concurente motiveazã cetãþenii sã acorde mai multã
atenþie tipului de încadrare. Expunerea continuã la un subiect îi determinã pe indivizi sã gãseascã conexiuni între acesta ºi interesele lor individuale sau între subiect ºi propriile valori (Chong & Druckman, 2007).
În cazul Uniunii Europene se poate observa relevanþa ridicatã a vizibilitãþii
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subiectelor în media ºi a atenþiei acordate acestora de cãtre elite pentru
a se putea vorbi apoi ºi de un interes crescut în rândul cetãþenilor.
Media pot avea o influenþã substanþialã atunci când conþinutul este
prezentat constant dintr-o perspectivã unilateralã. Expunerea la mesaje concurente, contradictorii, care prezintã aspecte opuse ale aceluiaºi
subiect duce la o anulare a potenþialelor efecte media (Peter, 2004; de
Vreese & Boomgaarden, 2006). Încadrarea de tip competitiv creºte influenþa convingerilor personale ºi, prin urmare, contribuie la scãderea
efectelor cadrajelor media (Hansen, 2007). Încadrarea este inevitabilã
în contextul unei realitãþi cu multiple perspective care adesea nu pot fi
accesate sau înþelese în întregime. Procesul de încadrare devine mai vizibil atunci când aveam de-a face cu evenimente controversate în care
diverºi actori, în încercarea lor de a conferi un sens celor întâmplate,
propun ºi promoveazã anumite cadre de interpretare. Se poate vorbi ºi
de reîncadrare atunci când se descoperã elemente noi care contrazic aspectele deja prezentate (Birkland & Lawrence, 2009).
Literatura de specialitate prezintã o serie de factori la nivel individual care modereazã efectele cadrajelor mediatice cum ar fi cunoºtinþele
unei persoane sau valorile sale, precum ºi factori contextuali cum ar fi
caracteristicile sursei ºi credibilitatea acesteia, comunicarea interpersonalã ºi expunerea la cadraje competitive (Druckman, 2001; Shen &
Edwards, 2005; Chong & Druckman, 2007). O serie de studii s-au axat
pe modul în care cunoºtinþele politice influenþeazã magnitudinea efectelor cadrajelor precum ºi procesarea efectivã a acestora. Rezultatele nu
indicã un consens din acest punct de vedere, indicând fie efecte mai ridicate în rândul celor cu un nivel mai redus de cunoºtinþe politice (Schuck
& de Vreese, 2006), fie din contra, mai slabe din cauza lipsei de interes
(Nelson et al., 1997). Unii cercetãtori sugereazã cã indivizii cu un nivel
mai scãzut de cunoºtinþe politice sunt mai expuºi efectelor cadrajelor
deoarece nu au aceleaºi resurse pentru a putea produce argumente sau
pentru a contracara încadrarea oferitã de un mesaj (Haider-Markel &
Joslyn, 2001; Schuck & de Vreese, 2006). În cazul în care sunt expuºi la
încadrãri competitive, din cauza inabilitãþii de a integra sau contraargumenta în faþa informaþiilor oferite, în lipsa cunoºtinþelor privind subiectele implicate, indivizii vor reþine mai degrabã informaþia care le-a fost
oferitã cel mai recent (Chong & Druckman, 2008).
O altã perspectivã susþine cã doar indivizii cu un oarecare nivel de
sofisticare politicã pot fi influenþaþi de cadrajele din ºtiri, pentru cã aceºtia posedã stocul de informaþii adecvat pentru a înþelege ºi procesa un
mesaj încadrat. Indivizii cu un nivel ridicat de cunoºtinþe au o mai mare
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varietate de considerente disponibile, care le permit sã proceseze ºi sã integreze mai rapid ºi mai eficient aspectele prezentate prin intermediul
cadrajelor. Ei pot integra mai uºor aspectele prezentate în reprezentãrile
mentale pe care deja le deþin, mai ales atunci când sunt expuºi unor
cadre repetitive (Druckman & Nelson, 2003). Aspectele evidenþiate prin
intermediul unui cadraj nu pot avea efect asupra atitudinilor dacã acestea nu sunt disponibile la nivelul memoriei, dacã nu sunt susþinute de cunoºtinþe. Cei cu un nivel ridicat de sofisticare politicã au un stoc solid
de informaþii care pot rezona cu informaþiile oferite prin intermediul
cadrajelor, iar acestea tind sã devinã astfel mai accesibile în cazul evaluãrii unui subiect (Chong & Druckman, 2007). Cu toate acestea, un nivel ridicat de cunoºtinþe este asociat de obicei cu atitudini consolidate
care sunt rezistente la influenþa media (Lecheler et al., 2009). Efectele
cadrajelor diferã de la individ la individ, în funcþie de cunoºtinþele personale, de caracteristicile ºi experienþa cu problema în cauzã. Adesea,
nu încadrarea, ci interacþiunea dintre cadraje ºi experienþele anterioare
ale indivizilor duc la modelarea atitudinilor (D’Angelo & Kuypers, 2010).
În ceea ce priveºte tematicile europene, diferitele cadraje utilizate în
funcþie de sistemele specifice de mass media ºi de contextele politice sunt
susceptibile de a provoca moduri distincte de a vorbi despre Europa. Influenþa media are loc la nivelul cadrajelor folosite; printr-o încadrare
pozitivã a temelor europene se poate obþine susþinerea publicã, crearea
unui ataºament faþã de Uniune sau dimpotrivã, prin conferirea unui
cadraj negativ se poate ajunge la pierderea încrederii în structurile europene (Boþan, 2011). De exemplu, efectele încadrãrii de tip oportunitate sau de risc au fost analizate în legãturã cu susþinerea publicã pentru
extinderea UE în 2004 (Schuck & de Vreese, 2006), aratându-se faptul
cã încadrarea mediaticã a avut un efect proeminent. Cadrajul de tip
oportunitate sau beneficii a determinat un nivel mai ridicat de susþinere
pentru extinderea UE faþã de cei care au avut de-a face cu ºtiri încadrate
în termeni de risc sau pierderi. Cadrajul riscului a avut o influenþã mai
ridicatã în rândul celor cu un nivel mai redus de cunoºtinþe politice sau
cunoºtinþe legate de UE.
De asemenea, indivizii sunt mai înclinaþi spre risc atunci când decizia este discutatã în termeni de potenþiale pierderi, ºi potrivnici riscului
când decizia este discutatã în termeni de potenþiale câºtiguri. Cetãþenii
europeni se bucurã de costuri ºi beneficii diferite de pe urma integrãrii
europene, în funcþie de diferitele circumstanþe socio-economice care pot
cauza variaþii la nivelul susþinerii proiectului european (Schuck & de
Vreese, 2006). Astfel, dintr-o perspectivã utilitarã, în funcþie de resurse
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individuale precum venitul, educaþia, ocupaþia, proximitatea faþã de
regiunile de graniþã, susþinerea faþã de integrarea europeanã poate varia
(Gabel, 1998). Cu toate acestea, în ceea ce priveºte cadrajul beneficiilor,
s-a constatat cã, atunci când subiectele europene sunt încadrate în termeni de beneficii, oamenii percep într-o mãsurã mai mare calitatea þãrii
lor de membrã a Uniunii Europene ca fiind beneficã. Efectele cadrajului sunt însã mai mult la nivel de percepþii asupra beneficiilor decât la
nivelul general al susþinerii proiectului european (Vliegenthart, Schuck,
Boomgaarden & de Vreese, 2008).
Tot în legãturã cu Uniunea Europeanã s-au analizat ºi efectele de mobilizare ºi demobilizare generate de utilizarea cadrajului conflictului ºi
cadrajului strategiei (strategy framing), în contextul alegerilor europarlamentare din 2009. Utilizarea cadrajului conflictului a determinat mobilizarea votanþilor, pe când cadrajul strategiei ºi o expunere mai mare la
ºtiri nu au avut acelaºi impact. Impactul cadrajului conflictului a fost mai
ridicat în þãrile în care Uniunea Europeanã este evaluatã într-un mod
mai pozitiv (Schuck, Vliegenthart, de Vreese, 2011). ªtirile care se axeazã pe ilustrarea neînþelegerilor, pe conflict ºi diferenþe de opinii între
actorii politici pot determina mobilizarea alegãtorilor, deoarece se aratã
de fapt cã existã o mizã, iar ºtirile care au în prim plan prezentarea strategiilor electorale, motivaþiile ºi implicaþiile acþiunilor politice pot determina un efect demobilizator, alegãtorii tinzând sã devinã mai sceptici faþã
de politicã. Având în vedere cã marea majoritate a cetãþenilor europeni
primesc informaþii despre Uniunea Europeanã sau despre alegerile europarlamentare din media, influenþa asupra mobilizãrii sau demobilizãrii
cetãþenilor devine din ce în ce mai importantã (Schuck, Vliegenthart,
de Vreese, 2011; de Vreese, 2005).
În afara contextului alegerilor, cadrajul conflictului poate determina
scãderea susþinerii faþã de UE ºi diminuarea percepþiilor asupra beneficiilor, deoarece se evidenþiazã neînþelegerile ºi, prin urmare, inabilitatea
Uniunii de a acþiona eficient (Vliegenthart, Schuck, Boomgaarden & de
Vreese, 2008). Tot în afara contextului electoral, expunerea la o încadrare axatã pe strategiile utilizate în domeniul politic duce la dezvoltarea cinismului, mai ales printre cei care deþin un nivel mai ridicat de
cunoºtinþe politice, însã efectele se diminueazã dupã o sãptãmânã de la
expunere (de Vreese, 2004).
Media pot atrage sprijinul prin prezentarea perspectivelor pozitive,
rezultatelor, beneficiilor, oportunitãþilor datorate statutului de stat membru al UE sau dimpotrivã, pot creºte nivelul scepticismului prin accentuarea aspectelor negative, a deficienþelor sistemului, prin indicarea
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unor posibili responsabili, însã dincolo de mesajele pozitive sau negative, intervin în conturarea opiniilor publice prin felul în care ambaleazã
informaþia, prin aspectele pe care le subliniazã, cât ºi prin cele pe care
le omit. Pot consolida procesul de europenizare prin raportarea crescutã
la nivel informativ despre subiectele europene, prin adoptarea unei perspective europene menþinute prin conexiunea permanentã la mesajele
ºi tematicile care constituie preocupãrile UE, prin abordarea aspectelor
ce þin de celelalte state membre ºi de interesul comun dat de traseul integrãrii europene. Cu toate acestea, media pot constitui un impediment
în acest proces de europenizare prin menþinerea perspectivelor
naþionale, prin lipsa de conectivitate la comunicarea europeanã, fie ea
la nivelul instituþiilor sau al statelor membre, prin selectarea tematicilor
strict din perspectiva interesului intern ori prin menþinerea atitudinii
sceptice cu privire la orice evoluþie comunã în cadrul construcþiei europene. Îndeplinirea atribuþiilor media în menþinerea unui discurs europenizat, în transnaþionalizarea comunicãrii poate avea un impact crescut
în procesul de europenizare, de construire a unei identitãþi europene
ºi de consolidare a bazelor pentru un traseu comun la nivel european
ºi, astfel, analiza activitãþii media, a utilizãrii cadrajelor mediatice ne poate da mãsura nivelului de europenizare, în aspecte care þin de comunicare, de identitate ºi de atitudinea faþã de UE ºi viitorul acesteia.

III. Impactul media asupra interesului cetãþenilor
ºi a sentimentului de apartenenþã
la comunitatea europeanã
Mass media pot contribui la europenizarea ºi transnaþionalizarea sferelor publice naþionale prin acoperirea subiectelor europene ºi discutarea
lor dintr-o perspectivã europeanã. Prin implicarea cetãþenilor, prin oferirea unui suport de informaþii, a monitorizãrii instituþiilor europene ºi
a politicilor adoptate se poate reduce discrepanþa dintre cetãþeni ºi elite
privind accesul la informaþii relevante, la aspecte privind procesele decizionale. Rolul media este fundamental în acest proces, aducând-i împreunã la nivelul dezbaterii deopotrivã pe cei implicaþi în procesele
decizionale ºi pe cetãþeni, deschizând arealul politic european spre evaluare ºi susþinând implicarea cetãþenilor chiar în timp ce evenimentele
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au loc, prin instrumente simple precum ºtirile, comentariile, forumurile
de discuþie (Goudenhooft, 2014). Cu toate acestea, la nivelul discursului mediatic, identificarea ca un „noi” comun european aproape lipseºte,
îngreunând astfel demersul de susþinere a formãrii sau consolidãrii unei
identitãþi europene (Wessler et al., 2008). În fond, pe lângã demersurile
ºi proiectele iniþiate de elite ºi instituþii, identitatea politicã europeanã
este modelatã ºi politizatã prin practicile sociale ºi culturale de zi cu zi,
prin mesajele care înglobeazã referiri la un „noi” comun ºi elemente care
sã susþinã aspectele identitare (Jones & Subotic, 2011). Contribuþia media în procesul de europenizare este una importantã ºi ca sursã a sentimentului de apartenenþã la comunitatea europeanã, media fiind nu doar
un loc de promovare a ideii de unitate, de ataºament faþã de Uniune, ci
ºi un loc de manifestare a identitãþii naþionale în raport cu cea europeanã, de formare ºi dezvoltare a identitãþilor colective (Gripsrud, 2007).
Media, prin stabilirea agendei, sunt considerate un liant important
între politica europeanã ºi cetãþeni, mai ales în cazul unei Uniuni Europene percepute adesea ca fiind distantã ºi abstractã (Machill, Beiler
& Fischer, 2006). Media pot consolida procesul de europenizare prin
prezentarea Uniunii ca o entitate importantã care influenþeazã viaþa de
zi cu zi a cetãþenilor, prin rãspândirea de idei despre formele de guvernare potrivite, prin accentuarea ideii de implicare ºi a nevoii de participare din partea cetãþenilor. Având în vedere cã cetãþenii se bazeazã în
cea mai mare mãsurã pe media când vine vorba de a-ºi aduna informaþiile despre Uniune, acestea deþin o responsabilitate crescutã în procesul
de europenizare, deºi ºtirile europene încã au o poziþie puternicã în fluxul ºtirilor în general (Urbániková & Volek, 2014).
În consolidarea procesului de integrare se poate vorbi de mai tipuri
de europenizare: pozitivã (schimbãri la nivelul statelor membre ca urmare a cerinþelor impuse de instituþiile europene), negativã (schimbãri
în plan intern ca urmare a redistribuirii puterii ºi a capacitãþii actorilor
de a folosi noile posibilitãþi aduse de politicile UE), de cadru (schimbãri
ale planului intern prin modificãri la nivelul aºteptãrilor ºi convingerilor care la rândul lor influenþeazã strategiile ºi modelele instituþionale),
(Knill & Lehmkuhl, 1999, p.1). În tot acest proces de schimbare este
nevoie de sprijinul elitelor ºi al media pentru a susþine europenizarea,
pentru a-i implica pe cetãþeni ºi a obþine sprijinul acestora, sprijin fãrã
de care nu se poate vorbi de un viitor al proiectului european. Astfel,
un prim pas în implicarea cetãþenilor, în favorizarea unui sentiment de
apartenenþã la comunitatea europeanã este creºterea prezenþei aspectelor legate de UE în viaþa de zi cu zi a cetãþenilor prin intermediul me101
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dia ºi, totodatã, europenizarea sferelor publice naþionale (Maier & Risse,
2003). Pe lângã rolul sãu în formarea opiniei publice, o sfera publicã
europenizatã poate susþine formarea unei identitãþi colective europene
(Joss, 2002).
O sferã publicã funcþionalã trebuie sã fie populatã de cãtre media
care au puterea de a ajunge la un public cât mai numeros, ca apoi sã
obþinã implicarea acestuia în dezbateri ºi acþiuni, împãrtãºirea ºi promovarea opiniilor vehiculate în spaþiul mediatic (Koopmans, Neidhardt
& Pfetsch, 2000). O sferã publicã europenizatã devine o condiþie necesarã pentru o mai bunã guvernare, pentru legitimarea sistemului politic
european în curs de dezvoltare ºi pentru atragerea participãrii cetãþenilor, iar media stau la baza formãrii unui spaþiu comun de dezbatere
(Trenz, 2005). O astfel de sferã publicã ar fi relevantã pentru susþinerea
integrãrii europene prin facilitarea participãrii la deciziile colective, prin
producerea ºi promovarea unui imaginar social ºi cultural cu privire la
Uniunea Europeanã, fãcând-o în acest fel sã parã mai realã în faþa indivizilor prin favorizarea unui areal de dezbatere comun care sã asigure premisele unei atitudini solidare între cetãþenii europeni (Calhoun, 2003).
Creºterea vizibilitãþii subiectelor europene este o condiþie esenþialã
pentru europenizarea discursului mediatic ca prim pas în europenizarea sferei publice sau a susþinerii formãrii unei identitãþi colective. Europenizarea sferelor publice naþionale se axeazã pe acoperirea mediaticã
a subiectelor europene, a actorilor europeni ºi a deciziilor luate de aceºtia, ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã ºi nu naþionalã
(Kunelius & Sparks, 2001). Se poate vorbi de o perspectivã europeanã
atunci când participanþii discutã probleme comune din postura de europeni, când întâmplãrile privesc comunitatea europeanã ºi sunt relevante la nivel european ºi nu doar la nivelul statelor membre individuale
(Risse, 2010). Astfel, europenizarea sferelor publice naþionale prin intermediul media se poate realiza dacã media naþionale îºi îndreaptã
atenþia dinspre politica localã spre arena politicã europeanã (Koopmans
& Pfetsch, 2007). Inclusiv dezbaterile controversate despre politicile europene pot creºte nivelul de proeminenþã al subiectelor europene la nivelul statelor membre, aducându-i pe europeni împreunã, angrenându-i
în dezbatere, determinându-i sã se implice (Risse, 2003). Cu toate acestea, o vizibilitate mai ridicatã a actorilor pro-europeni ºi a ºtirilor pozitive creºte susþinerea pentru integrarea europeanã, în vreme ce ºtirile
negative favorizeazã evaluãri negative cu privire la Uniunea Europeanã
ºi, prin urmare, reduc susþinerea pentru proiectul european (de Vreese,
Banducci, Semetko & Boomgaarden, 2006). Pe lângã cantitatea de in102
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formaþie oferitã, nu se poate face abstracþie de modul în care sunt încadrate subiectele europene ºi de efectele cadrajelor mediatice asupra
felului în care este privitã ºi evaluatã Uniunea Europeanã.
Se poate vorbi deci de un discurs europenizat dacã media îºi îndreaptã atenþia spre problemele Uniunii ºi spre evenimente ºi actori ale
altor state membre, abordându-le dintr-o perspectivã a intereselor europene ºi nu doar locale, iar cetãþenii sunt conºtienþi de relevanþa acestor
subiecte ºi interesaþi de cursul evenimentelor. Un alt aspect este dat de
sincronizare, de faptul cã acele subiecte europene sunt acoperite ºi în
spaþiile mediatice din alte state membre, din perspective de dezbatere
similare care sã le ofere cetãþenilor europeni o bazã comunã de evaluare ºi interpretare. Vizibilitatea subiectelor se poate asigura prin capacitatea media de a evidenþia problematicile europene în pofida altor
aspecte incluse pe agenda media. Totodatã este necesarã ºi includerea
perspectivelor actorilor europeni în cadrul dezbaterilor, pentru a preveni ca discutarea problemelor sã rãmânã în plan naþional (Pfetsch,
Adam & Eschner, 2008).
Încadrarea mediaticã nu poate fi însã separatã de contextul local, adesea cadrajele reflectând aºteptãrile pe termen lung cu privire la impactul integrãrii europene asupra colectivitãþilor naþionale (Diez-Medrano,
2003). De asemenea, opiniile elitelor naþionale, satisfacþia naþionalã cu
privire la democraþie, la situaþia economicã, tradiþiile cu privire la politicile naþionale afecteazã modul de reprezentare a Europei (Peter & de
Vreese, 2004). Încadrarea predominant europeanã sau predominant
naþionalã este influenþatã de natura problemei discutate, domeniile care
necesitã o competenþã ridicatã cum ar fi cel economic sau politic beneficiind adesea de o încadrare europeanã, de referiri la instituþii ºi actori europeni, pe când domeniile unde puterea de decizie este pãstratã
mai degrabã la nivel local sunt încadrate dintr-o perspectivã naþionalã
(Koopmans, 2007).
Nivelul de integrare este alt factor care poate influenþa felul în care
sunt redate ºtirile despre Uniunea Europeanã ºi perspectivele abordate,
europenizarea prin media devenind un element de legãturã între aspectele politice ºi economice ale integrãrii ºi ale implicãrii þãrii în proiectul european. Media din þãrile foarte implicate în procesul de integrare
europeanã ºi de dezvoltare a Uniunii atribuie mai multã vizibilitate ºi
proeminenþã subiectelor europene, actorilor europeni ºi statelor membre ºi totodatã abordeazã alte perspective de dezbatere faþã de statele
care nu au o poziþie clarã în ceea ce priveºte procesul de europenizare
sau faþã de statele care nu au aderat încã la Uniunea Europeanã. As103
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pectele legate de structura instituþionalã ºi de evoluþia democraþiei la
nivel naþional influenþeazã procesul de europenizare, fiind o condiþie
esenþialã pentru dezvoltarea unei sfere publice naþionale europenizate
în condiþiile în care actorii politici sunt nevoiþi sã iasã în public, sã obþinã
voturile electoratului european (Pfetsch, Adam & Eschner, 2008).
Sfera publicã se dezvoltã în condiþiile în care oamenii dezbat probleme controversate cu privire la problemele lor comune, iar identitãþile
colective ale participanþilor sunt definite sau redefinite în cadrul acestui areal de dezbatere. O sferã publicã comunã se aflã într-o relaþie de
interdependenþã cu o identitate europeanã comunã, cele douã susþinându-se reciproc (Risse, 2010). Formarea unei identitãþi europene poate fi favorizatã de informaþiile furnizate de media, dar ºi de eforturile
instituþiilor de a dezvolta politici ºi simboluri care sã susþinã afilierea la
o comunitate europeanã comunã (Bruter, 2003). Un interes scãzut din
partea publicului pentru problematicile europene determinã media sã
aloce mai puþinã atenþie subiectelor europene. Este astfel necesarã prezenþa unui anumit nivel de interes din partea publicului pentru ca media
sã se îndrepte mai mult spre subiectele europene ºi sã susþinã procesul
de europenizare. Mãsura în care cetãþenii devin interesaþi de problemele
europene este determinatã de relevanþa lor în viaþa de zi cu zi a indivizilor, de modalitatea în care acestea le pot sau nu afecta în vreun fel
existenþa (Koopmans et.al., 2000). Instituþiile europene au arãtat un interes crescut pentru necesitatea de a face indivizii, ºi în special tinerii,
sã devinã mai conºtienþi de aspectele europene ºi de ce înseamnã sã fii
european, educaþia jucând un rol important. Cu toate acestea, statele
membre sunt reticente în a da autoritate Uniunii în a modela sau forma cadrul instituþional pentru educaþie, instituþiile de învãþãmânt, controlul asupra acestora fiind o chestiune sensibilã tocmai pentru cã este
strâns legatã de cultura localã, de identitatea naþionalã. Tinerii trebuie
totuºi sã-ºi mãreascã interesul pentru problematica europeanã, pentru
instituþiile care au capacitatea de a decide ºi de a implementa deciziile
luate la nivel european (Olsen, 2002).
Interesul ºi implicarea crescutã a cetãþenilor sunt esenþiale pentru
diminuarea deficitului democratic. Uniunea Europeanã nu poate fi cu
adevãrat democraticã atâta timp cât caracteristici esenþiale precum identitatea colectivã, limba, cultura rãmân adânc înrãdãcinate în politica
naþionalã ºi nici nu se poate vorbi de un demos unitar dincolo de statul
naþiune. Cu toate acestea, publicul european este cel care solicitã un nivel crescut de democraþie la nivel european, care aprobã viziunea unui
proiect comun, deºi pãstreazã aceastã îngrijorare a unei insuficiente
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practici democratice la nivelul guvernãrii europene ºi la nivel instituþional. Se revine astfel tot la rolul media ºi la favorizarea europenizãrii sferelor publice naþionale prin creºterea nivelului de comunicare în rândul
instituþiilor politice europene, prin acoperirea subiectelor europene la
nivelul Uniunii ºi la nivel de state membre, implicând actori europeni
în dezbateri ºi oferind cadre de interpretare asemãnãtoare cetãþenilor
europeni. Altã modalitate de reducere a deficitului democratic este datã
de creºterea atenþiei acordate de audienþe aspectelor legate de Uniune,
a conºtientizãrii politicilor europene ºi a comunicãrii privind guvernanþa
europeanã la nivel supranaþional, naþional sau local. Este nevoie de implicarea actorilor instituþionali în încercarea de a rezolva acest deficit,
dar totodatã este necesar ºi ca aceste eforturi sã rezoneze în plan extern,
în rândul publicului care se adreseazã actorilor ºi instituþiilor europene
(Trenz & Eder, 2004). În contextul deficitului democratic, al ignorãrii
aspectelor legate de Uniune, cetãþenii ajung sã-ºi formeze opiniile despre UE, sã evalueze starea proiectului european pe baza satisfacþiei sau
insatisfacþiei cu privire la politica naþionalã ºi la starea economicã localã
(Anderson, 1991).
Rolul media în rezolvarea aspectelor legate de absenþa unui public
european, de deficitul democratic dobândeºte o semnificaþie aparte, þinând cont cã cetãþenii sunt dependenþi de informaþiile conferite de media. Cetãþenii sunt însã de pãrere cã media alocã prea puþinã atenþie
evenimentelor europene, subiectele europene fiind insuficient acoperite. Deficitul la nivelul publicului european se poate adânci, dacã deciziile politice sunt luate în continuare la nivelul instituþiilor europene
însã media nu informeazã suficient publicul cu privire la procesele decizionale ºi la implicaþiile acestora. Dacã deciziile europene ºi discuþiile
despre procesele decizionale sunt luate în considerare doar într-o micã
mãsurã de cãtre media, publicul nu va fi suficient informat cu privire la
aspecte care îl influenþeazã în mod direct, nu va avea resursele necesare
sã înþeleagã aceste implicaþii sau sã se implice în dezbateri ºi procese decizionale viitoare. Europenizarea poate avea loc astfel prin acoperirea
mai amplã la nivelul media a proceselor decizionale, a actorilor implicaþi ºi a efectelor deciziilor ºi evenimentelor europene (Machill, Beiler
& Fischer, 2006).
Europenizarea discursului mediatic poate fi evaluatã prin prezenþa
unor indicatori: „protagoniºti ai Uniunii Europene intrã în dezbatere cu
protagoniºti ai altor state membre” (se are aici în vedere europenizarea
orizontalã, cconexiunile de comunicare între protagoniºti din diferite
state membre ale UE prin intermediul mass-media naþionale; Uniunea
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nu este înþeleasã ca un guvern central ci ca o multitudine de guverne
ale statelor membre care sunt în contact ºi acordã atenþia necesarã celorlalte guverne pentru a putea ajunge la decizii de comun acord în forumurile decizionale centrale); „protagoniºti din diferite state ale Uniunii
participã la dezbateri cu privire la aceleaºi subiecte ºi sunt de acord cu
privire la delimitarea problemelor” (problemele sunt discutate simultan
în media din mai multe state membre, dezbaterile semãnând între ele);
„protagoniºtii din statele membre intrã în dezbateri cu protagoniºti la
nivelul Uniunii Europene (poate fi asociat cu europenizarea verticalã;
existã legãturi de comunicare între planul naþional ºi cel european, acestea reflectându-se în raportarea naþionalã); „protagoniºtii dezbat obiective uniforme ºi le abordeazã din perspectiva întregii zone a Uniunii
Europene” (Díez-Medrano, 2003, p. 193). Existenþa unora din aspectele
menþionate poate indica prezenþa tendinþelor de europenizare care susþin apoi implicarea publicului ºi creºterea interesului cetãþenilor pentru
problematica europeanã. Totodatã, nu trebuie ignoratã importanþa evenimentelor pentru planul naþional, impactul asupra cetãþenilor ºi de aici,
rolul media în modelarea atitudinilor faþã de Uniune, prin adaptarea
acoperirii problemelor europene la cerinþele ºi nevoile locale (Risse et
al., 2001).
Impactul media asupra interesului cetãþenilor ºi a sentimentului de
apartenenþã la comunitatea europeanã este unul ridicat, media fiind cele
care pot controla, amplifica sau reduce tendinþele de europenizare prin
acordarea unei vizibilitãþi crescute subiectelor europene, a protagoniºtilor europeni ºi perspectivelor transnaþionale de dezbatere ºi interpretare a subiectelor. Odatã cu prezenþa Uniunii pe agenda media ºi pe
agenda cetãþenilor se poate vorbi de formarea ºi modelarea interesului
cetãþenilor pentru problematica europeanã, pentru implicaþiile evenimentelor în plan local ºi în plan naþional, pentru felul în care pot fi afectaþi ca cetãþeni europeni de deciziile comune la nivelul Uniunii. Fãrã o
prezenþã crescutã a UE în media ºi fãrã un interes din partea cetãþenilor
nu se poate dezvolta nici sentimentul de afiliere la comunitatea europeanã, sentimentul de identitate europeanã, a unui noi comun ataºat
identitãþilor naþionale.
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IV. Discursul mediatic europenizat
ºi limitele acestuia. Aspecte contradictorii
ºi piedici în procesul de europenizare
Subiectele europene sunt considerate complexe ºi neinteresante pentru media (de Vreese, 2003). În contextual actual axat pe creºterea audienþelor ºi pe atragerea de profit este dificil pentru jurnaliºti sã aibã
timpul necesar pentru a aduna informaþii sau pentru a acoperi subiecte
complexe precum cele europene. Mai mult, competiþia ridicatã care susþine tendinþa spre senzaþionalism ºi trivializare duce la scãderea interesului faþã de subiectele europene din partea jurnaliºtilor. În astfel de
condiþii, cetãþenii ajung sã fie slab informaþi cu privire la Uniunea Europeanã ºi, totodatã, mai puþin implicaþi în soarta proiectului european
(Urbániková & Volek, 2014). Deºi subiectele europene obþin atenþia
media atunci când este vorba de evenimente cheie pentru proiectul european, în perioadele neutre interesul mediatic pentru Uniunea Europeanã scade, subiectele europene ajungând de multe ori absente de
pe agenda media (Norris, 2000; Peter & de Vreese, 2004, de Vreese et
al., 2006).
Dacã Uniunea Europeanã nu este accesibilã cetãþenilor obiºnuiþi, nu
va putea beneficia de sprijinul popular ºi astfel se va confrunta în continuare cu un deficit democratic ºi cu un deficit de comunicare rezultant al eºecului de a conecta instituþiile europene cu cetãþenii Uniunii
(Meyer, 1999). Pentru a putea depãºi aceste deficite, în literatura de
specialitate se vorbeºte de necesitatea unei sfere publice europene. Cercetãrile cu privire la acest concept au dus la existenþa a douã opinii divergente – cei care susþin cã o astfel de sferã s-ar afla într-un stadiu
incipient de dezvoltare (Trenz, 2004; Machill, Beiler & Fischer, 2006) ºi
cei care îi neagã existenþa (Peter, Semetko & de Vreese, 2003; Peter &
de Vreese, 2004). Cei care cred în existenþa unei astfel de sfere publice
au în vedere o sferã publicã europeanã ca rezultat al europenizãrii sferelor publice naþionale în care nu mass media transnaþionale deþin rolul
esenþial, ci media naþionale a cãror raportare devine una transnaþionalã.
Europenizarea societãþii poate avea loc în mãsura în care practicile europene sunt încorporate în viaþa de zi cu zi a indivizilor ºi nu doar prin
transformãri instituþionale impuse la nivel european (Schifirneþ, 2011).
Implicarea cetãþenilor în dezbateri este un alt criteriu esenþial pentru consolidarea unei sfere publice europene, însã participarea acesto107
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ra ar trebui sã porneascã de la o perspectivã europeanã ºi nu naþionalã
pentru a se putea dezvolta o sferã publicã europenizatã (Risse, 2003).
Pentru a adera la valorile ºi practicile europene, cetãþenii trebuie angrenaþi în procesul de schimbare, implicaþi în dezbateri ºi procese decizionale printr-un efort din partea elitelor ºi a media în urma cãruia sã
obþinã suportul informaþional necesar. Prima condiþie pentru a putea
vorbi de schimbare este existenþa unei nepotriviri între instituþii, procese sau politici la nivel european ºi la nivel intern, iar în procesul de
schimbare un rol declanºator îl joacã actorii individuali, instituþiile, sistemul politic ºi capacitatea sa administrativã sau sistemul mediatic (Börzel
& Risse, 2000).
Europenizarea poate avea loc prin „absorbþie” (statele membre încorporeazã politicile ºi practicile europene fãrã o modificare substanþialã
a instituþiilor ºi practicilor existente), prin „adaptare” (adaptarea politicilor, instituþiilor sau practicilor deja existente), prin „transformare”
(înlocuirea proceselor, politicilor sau instituþiilor cu altele noi sau modificarea substanþialã a acestora) (Börzel & Risse, 2000, p. 15). În oricare din formele sale, schimbarea nu poate fi susþinutã pe termen lung
fãrã acordul cetãþenilor, iar un prim pas în aprobarea, în sprijinirea
schimbãrilor este conºtientizarea ºi înþelegerea acestora, media fiind fundamentale în acest proces. Media pot acorda mai multã atenþie instituþiilor europene ºi deciziilor luate de acestea, urmãrind îndeaproape
forumurile decizionale de la Bruxelles (europenizare verticalã) ºi evenimentelor care au loc în celelalte state membre (europenizare orizontalã). Cum puterea de la nivelul statelor membre este din ce în ce mai
mult transferatã cãtre instituþiile europene ºi deciziile luate de aceºtia
afecteazã viaþa de zi cu zi a cetãþenilor, este de aºteptat ca ºi interesul
pentru Uniune ºi activitatea sa sã creascã ºi sã ducã astfel la o mai mare
acoperire mediaticã a subiectelor europene ºi la creºterea implicãrii în
dezbaterile generate. Cum activitatea fiecãrui stat membru poate avea
o influenþã directã asupra celorlalte în urma interdependenþei crescute
în cadrul Uniunii Europene, mass media acordã mai multã atenþie statelor membre, evenimentelor ºi dezbaterilor din cadrul acestora, sau pot
organiza dezbateri comune, prezenta interviuri ori cita liderii europeni
(Koopmans & Erbe, 2003).
În aceste tendinþe de europenizare pot interveni însã variabile care
încetinesc procesul cum ar fi diferenþele dintre sistemele mediatice la
nivelul Europei care vor determina moduri diferite de a vorbi despre
Europa. De asemenea, diferitele contexte politice sunt susceptibile de
a influenþa perspectivele de dezbatere, alãturi de aspecte legate de bene108
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ficiile sau de poziþia fiecãrui stat membru (Brüggemann & Kleinen-von
Königslöw, 2009). Alþi factori se pot întâlni la nivelul fiecãrui stat membru; de exemplu structura instituþionalã ºi gradul de dispersare al puterii
care, cu cât este mai ridicat, cu atât mai încet este procesul de adaptare
sau de implementare a unor politici europene; cultura ºi politica organizaþionalã ºi locul ocupat de consens sau politici axate pe cooperare;
atitudinea faþã de redistribuirea resurselor; atitudinea faþã de procesul
de învãþare care poate ajuta la redefinirea intereselor ºi preferinþelor
actorilor interni în aºa fel încât sã susþinã procesul de europenizare
(Adshead, 2013).
Procesul de europenizare nu poate fi separat de poziþia statului membru, de istoria sa, de relaþia cu celelalte state din cadrul Uniunii. Ca foste state comuniste, România ºi Bulgaria au optat, odatã cu aderarea la
Uniunea Europeanã, pentru redefinirea lor ca state, ca naþiuni ºi au fost
nevoite sã adopte politici ºi practici care sã reflecte poziþia Uniunii ºi a
statelor membre iniþiatoare. Atitudinea celor douã þãri, poziþionarea lor
în cadrul Uniunii a fost profund determinatã ºi condiþionatã de dorinþa
acestora de a nu mai fi lãsate în urmã împreunã cu blocul statelor esteuropene. Aceastã atitudine le-a determinat sã fie mai înclinate spre conformism, spre recunoºtinþa de a beneficia de avantajul de a fi parte din
comunitatea europeanã, ceea ce a asigurat Uniunii o mai mare putere
de negociere, de impunere a unor condiþii. A contat aici ºi sentimentul
de insecuritate dat de moºtenirea culturalã atât dinspre Occident, cât ºi
dinspre Orient, explicându-se astfel refuzul contemporan de a se alinia
la orice ar putea pune în pericol procesul de europenizare, vãzut ca o
ultimã ºansã de a încheia procesul de modernizare. Pentru statele foste comuniste, tranziþia a însemnat democratizare plus europenizare, de
aceea acestea au fost mai lente în îndeplinirea criteriilor tratatelor europene, în încercarea de sincronizare cu Vestul european, fiind monitorizate îndeaproape (Arfire, 2011).
Misiunea Uniunii de a schimba aspecte ce þin de contextul ºi politicile statelor membre îºi gãseºte legitimarea în valori larg acceptate,
precum pace, libertate, democraþie, statul de drept, drepturile omului,
solidaritatea socialã, dezvoltarea durabilã ºi buna guvernare. Implementarea ºi promovarea acestora are loc prin difuzarea de informaþii, de proceduri, prin transfer, iar media sunt un factor important în asigurarea
tranziþiei societãþii (Manners, 2006). Europenizarea înseamnã astfel cât
de mult reuºesc statele periferice sã adere la valorile europene ºi sã aplice
normele ºi standardele impuse de statele de bazã ale Uniunii. Spaþiul european estic este o invenþie vesticã, pentru cã nu se poate vorbi de Euro109
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pa fãrã partea sa esticã. În spaþiul est-european, de altfel, mediul politic
este impregnat de credinþe, de idei care susþin faptul cã întotdeauna au
aparþinut, au reprezentat, au protejat ºi conservat cultura europeanã ºi
valorile sale, prin urmare acestea îºi revendicã acum locul în familia
europeanã, ºi nu ca state periferice, ci dorindu-ºi un statut la fel ca al
celorlalte state membre. Ele îºi doresc recunoaºterea statutului de þãri
europene ºi totodatã extinderea sensului europenitãþii, a ceea ce înseamnã sã fii european. Sensul Europei este dat de un construct relaþional
ca urmare a interacþiunii dintre planul domestic ºi cel internaþional, care
modeleazã felul în care un stat se priveºte pe sine ºi felul în care este
privit de ceilalþi europeni, statutul acordat, dar ºi propria interpretare
ºi renegociere cu privire la acest statut (Jones & Subotic, 2011).
Nu pot fi ignorate nici condiþiile actuale care îºi lasã amprenta asupra
integrãrii europene ºi, mai ales, felul în care criza economicã afecteazã
modul în care este privitã Europa, cadrajele media utilizate în reprezentarea Uniunii ºi atitudinile cetãþenilor. Actuala crizã economicã a iscat
nu doar dezbateri politice intense, reevaluarea noþiunilor de solidaritate
europeanã, de valori europene, dar a atras ºi atenþia asupra diferenþelor
semnificative la nivel politic, economic ºi cultural în rândul statelor membre. Cu toate acestea, criza a dus la o repoziþionare a Europei în lume,
evidenþiind puterea instituþiilor de a transforma problemele economice
ºi politice interne în probleme comune europene, care au întãrit de asemenea spaþiul european în a aborda problemele venite din afarã (Moisio
et al., 2012).
Aspectele problematice la nivelul Uniunii au determinat creºterea
nivelului de euroscepticism în rândul cetãþenilor, atitudinea acestora devenind din ce în ce mai criticã. Opiniile cetãþenilor cu privire la Uniune
capãtã o importanþã crescutã în modelarea proiectului european, mai
ales cã, fãrã acordul ºi susþinerea acestora, nu se poate vorbi de un viitor
politic al Uniunii (Hooghe & Marks, 2009). De asemenea, este posibil
ca unii cetãþeni sã se opunã doar anumitor elemente ale proiectului european, ca de exemplu pierderea suveranitãþii naþionale în favoarea Uniunii, în vreme ce sprijinã alte aspecte precum cooperarea economicã
dintre statele membre. Deºi atitudinea din partea cetãþenilor a fost mai
degrabã una de consens tacit la începuturile proiectului, pe mãsurã ce
acesta evolueazã se poate vorbi tot mai mult de un dezacord care constrânge dezvoltarea politicã a Uniunii (van Spanje & de Vreese, 2011).
Respingerea proiectului european mai poartã denumirea de euroscepticism hard, în vreme ce respingerea sau obiecþiile faþã de anumite aspecte
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ale proiectului poartã denumirea de euroscepticism soft (Szczerbiak &
Taggart, 2003).
Euroscepticismul este un fenomen atitudinal cu mai multe niveluri,
care se poate baza pe aspecte legate de eficacitatea sistemului politic, de
reacþii generalizate din partea autoritãþilor politice, de susþinere generalã sau difuzã cu privire la sistemul politic european ºi calitatea de stat
membru, de identitatea europeanã generalizatã, de sprijinul utilitar sau
afectiv. Identitatea europeanã este esenþialã în diferenþierea atitudinilor.
De exemplu, europenii critici pot combina identitatea europeanã cu
scepticismul, însã euroscepticii convinºi nu se raporteazã la nici un ataºament faþã de comunitatea politicã europeanã (Webels, 2007). Se poate
vorbi de euroscepticism bazat pe aspecte utilitare, identitare, politice sau
culturale. Evaluarea integrãrii este diferitã în funcþie de estimãrile de tipul cost-beneficii, iar aspecte precum venitul, ocupaþia, cunoºtinþele politice, legãtura cu pieþele strãine, afecteazã atitudinea faþã de integrare
(Gabel & Palmer, 1995), aceste aspecte cãpãtând o importanþã crescutã
în timpul recesiunii.
În contextul dominat de crizã, atitudinile sceptice faþã de Uniune atât
din partea propriilor cetãþeni, cât ºi din partea actorilor internaþionali
sunt mai greu de controlat. Uniunea Europeanã trebuie sã fie credibilã
ºi de încredere pentru a putea fi o putere mondialã, însã adesea felul
de a negocia a fãcut sã fie privitã ca inconstantã sau nu întotdeauna de
încredere (Scheipers & Sicurelli, 2007). Europenii sunt adesea prea slab
informaþi ca urmare a slabei implicãri ºi a interesului scãzut pentru tematicile europene, ceea ce face puþin probabile deciziile solide sau opinii
argumentate cu privire la ce anume susþin sau resping, ce atitudine au
despre Uniune ºi procesul de integrare (McLaren, 2007), revenindu-se,
astfel, la rolul media ºi la datoria de a furniza informaþiile necesare cu
privire la evenimentele europene.
Dincolo de implicarea media în procesul de europenizare, de asigurarea vizibilitãþii subiectelor europene sau a perspectivelor europene de
dezbatere ºi interpretare, discursul mediatic europenizat îºi gãseºte limitele în principal în lipsa de interes a cetãþenilor, în restricþiile redacþionale, în nivelul de complexitate al subiectelor abordate, în inabilitatea
de a explica cum anume evenimentele care au loc la nivel european
afecteazã Uniunea, dar totodatã ºi viaþa de zi cu zi a cetãþenilor. Fãrã interes din partea populaþiei, fãrã implicarea cetãþenilor în dezbateri sau
procese decizionale, toate aceste aspecte devin irelevante, lipsa interesului ºi a implicãrii constituind piedici majore în procesul de europenizare, care nu pot fi totuºi tratate separat de activitatea media, ele
111

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:27 PM

Page 112

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

fiind într-o relaþie de interdependenþã cu modul de implicare al media
naþionale în procesul de europenizare.

V. Consideraþii finale
Mass media sunt un liant important între politica europeanã ºi cetãþeni, consolidând procesul de europenizare prin rãspândirea de informaþii ºi ºtiri referitoare la Uniunea Europeanã, la instituþiile, politicile
ºi actorii europeni, la poziþiile statelor membre cu privire la deciziile ºi
evoluþiile importante din cadrul Uniunii. Având în vedere cã cetãþenii
se bazeazã în cea mai mare mãsurã pe media când vine vorba de a-ºi
aduna informaþiile despre Uniune, media deþin o responsabilitate crescutã în acest proces de europenizare. Prin agenda-setting media pot
favoriza procesul de europenizare a societãþii la nivelul dezbaterilor publice ºi al sferei publice naþionale. Se poate discuta despre un discurs
europenizat, dacã media îºi îndreaptã atenþia asupra problematicilor europene, abordându-le dintr-o perspectivã a intereselor europene ºi nu
doar locale, sincronizându-se cu spaþiile mediatice din alte state membre în care subiectele europene sunt acoperite din perspective de dezbatere similare, care sã le ofere cetãþenilor europeni o bazã comunã de
evaluare ºi interpretare. Este necesar deci ca cetãþenii sã fie conºtienþi
de relevanþa acestor subiecte ºi interesaþi de cursul evenimentelor.
Creºterea vizibilitãþii subiectelor europene este o condiþie esenþialã
pentru europenizarea discursului mediatic ca prim pas în procesul de
europenizare, dar totodatã este necesarã ºi prezenþa sprijinului ºi interesului din partea cetãþenilor. Se poate vorbi, de asemenea, de o inter-influenþã între agenda media ºi agenda publicului, vizibilitatea ºi
proeminenþa subiectelor europene pe agenda media determinând atragerea interesului publicului spre problematicile europene, media indicând importanþa acestora ºi crescând ºansa ca acestea sã fie preluate
pe agenda conversaþiilor interpersonale, iar cetãþenii, prin interesul ºi
implicarea lor, determinând media sã acorde mai multã atenþie subiectelor europene care pot avea implicaþii la nivelul vieþii de zi cu zi. Cu
toate acestea, numai prin distribuirea mai multor subiecte europene nu
se poate vorbi despre un sistem de comunicare europenizat sau despre
un public european, în special în cazul în care mesajele rãspândite
rãmân ataºate punctelor de vedere locale, fiind necesarã prezenþa unei
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perspective europene asupra faptelor ºi întâmplãrilor care depãºesc interesul naþional ºi impactul la nivelul unui stat membru (a se vedea Van
de Steeg, 2002; Koopmans & Erbe, 2003; Machill, Beiler & Fischer, 2006,
Lauristin, 2007). Decalajul dintre Uniune, dintre instituþiile europene
ºi cetãþenii statelor membre poate fi redus prin comunicare ºi prin
adaptarea comunicãrii europene la nivelul naþional, deci prin intermedierea media, iar subiectele europene, imaginea Uniunii, elementele de
identitate transmise prin intermediul ºtirilor capãtã un rol semnificativ.
Avem de-a face astfel cu douã trepte de comunicare, de la instituþiile ºi
canalele oficiale de comunicare ale Uniunii, la media naþionale ºi apoi
la indivizi. Raportând modelul fluxului comunicãrii în doi paºi la cele
douã trepte de comunicare de la instituþiile europene ºi instanþele de
comunicare de la nivelul Uniunii, la media naþionale ºi apoi la cetãþeni,
putem sesiza rolul media de reþele informaþionale ºi de prelucrare a
mesajelor europene, rolul instanþelor media ºi al jurnaliºtilor de lideri
de opinie la nivelul unui stat membru care constituie în fond un grup
din ansamblul Uniunii.
Astfel, media devin elemente de amplificare ºi rãspândire a mesajelor
europene menite a implica cetãþenii ºi a suscita interesul, a isca dezbateri publice fãrã de care nu se poate vorbi de legitimarea construcþiei
europene. Prin urmare, media stabilesc agenda publicã ºi locul deþinut
de UE pe aceastã agendã, determinând totodatã ºi locul Uniunii pe agenda dezbaterilor cetãþenilor. Miza europenizãrii sferelor publice naþionale
o constituie apropierea cetãþenilor de ideea de Uniune Europeanã ºi de
viziunea asupra unui parcurs comun, în vederea câºtigãrii încrederii ºi
sprijinului acestora pentru mãsurile ºi politicile europene. Uniunea nu
poate face paºii urmãtori spre definirea unei identitãþi comune, spre o
uniune politicã fãrã a deveni un proiect al cetãþenilor ºi nu doar al
elitelor, fãrã a fi legitimatã de propriii cetãþeni.
Mai ales în contextul crizei actuale, este nevoie de implicarea cetãþenilor ºi responsabilizarea lor, de atragerea acestora spre problemele
majore ale Uniunii prin consultarea lor, dându-le sentimentul de participare la decizii, de încredere în demersurile liderilor europeni. Pe lângã
setarea agendei, utilizarea cadrajelor media ajutã la modelarea percepþiilor cetãþenilor prin influenþarea schemelor de interpretare, la setarea
unor tipare de interpretare, contribuind la formarea opiniei publice cu
privire la subiectele europene, având un rol important în dezvoltarea
unui cadru comun de referinþã, de evaluare, interpretare ºi dezbatere a
evenimentelor. Cercetarea privind încadrarea mediaticã se raporteazã la
douã tradiþii de gândire distincte, cea psihologicã corespunzãtoare cadra113
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jului de tip echivalenþã ºi cea sociologicã, corespunzãtoare cadrajului de
tip accentuare, lucrarea de faþã aderând la cea de-a doua perspectivã
asupra cadrajelor, mai permisivã, considerând cadrajul ca informaþie
care transmite diferite perspective asupra unui eveniment, evidenþiind
totodatã anumite aspecte, în timp ce altele sunt ignorate (Scheufele &
Iyengar, 2012). Efectele cadrajelor în procesul de europenizare, de construire a imaginii Uniunii europene sau de rãspândire a unor elemente
care sã susþinã formarea unei identitãþi europene sunt moderate de diverºi factori precum nivelul de sofisticare politicã, interesul ºi importanþa
acordatã subiectelor, factorul timp, expunerea la cadraje repetitive sau
la cadraje competitive, tipul de cadraj predominant ºi rezonanþa acestuia la nivelul schemelor mentale ºi formãrii indivizilor; caracteristicile, valorile ºi experienþele anterioare ale cetãþenilor (a se vedea Gamson &
Modigliani, 1989; Jacks & Devine, 2000; Bizer & Krosnick, 2001; HaiderMarkel & Joslyn, 2001; Druckman, 2001; Shen & Edwards, 2005; Chong
& Druckman, 2007; Schuck & de Vreese, 2006; Lecheler et al., 2009;
D’Angelo & Kuypers, 2010).
Þinând cont de aceºti factori mediatori, diferitele cadraje utilizate în
media sunt susceptibile de a provoca moduri distincte de a vorbi despre
Uniunea Europeanã. Media pot atrage sprijinul cetãþenilor prin evidenþierea aspectelor pozitive ale integrãrii, rezultatelor, beneficiilor, oportunitãþilor datorate statutului de stat membru al UE sau, dimpotrivã, pot
creºte nivelul scepticismului prin accentuarea aspectelor negative, a deficienþelor sistemului. Totodatã, media pot consolida procesul de europenizare prin acoperirea subiectelor europene, prin adoptarea unei
perspective europene, sau pot împiedica avansarea procesului de europenizare prin menþinerea perspectivelor naþionale, prin lipsa de conectivitate la comunicarea europeanã, fie ea la nivelul instituþiilor sau al
statelor membre, prin selectarea tematicilor strict din perspectiva interesului intern. În acest context, o analizã a implicãrii media în procesul
de europenizare, de construire a unei identitãþi europene prin felul în
care sunt acoperite ºi încadrate subiectele europene ne poate da indicii
preþioase cu privire la evoluþia demersului de europenizare a sferei publice naþionale ºi la felul în care se oferã o bazã pentru susþinerea implicãrii cetãþenilor.
Contribuþia media în procesul de europenizare este una importantã
ºi ca sursã a susþinerii dezvoltãrii sentimentului de apartenenþã la comunitatea europeanã, media fiind totodatã un loc de manifestare a
identitãþii naþionale în raport cu cea europeanã (Gripsrud, 2007). Alte
atribuþii þin de rezolvarea aspectelor legate de absenþa unui public eu114
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ropean ºi de deficitul democratic ºi de legitimitate la nivelul Uniunii.
Dacã Uniunea Europeanã nu este accesibilã cetãþenilor obiºnuiþi, nu va
putea beneficia de sprijinul acestora în demersurile viitoare, iar decalajul dintre instituþiile europene, dintre elite ºi cetãþenii nu va permite dezvoltarea unui sentiment de afiliere la un proiect comun în care cetãþenii
europeni sunt implicaþi ºi au capacitatea de a influenþa ºi dezbate în legãturã cu deciziile care în fond au un impact asupra vieþii lor. Discursul
mediatic europenizat nu poate avea un ecou, nu poate avea efectele
scontate fãrã prezenþa unui interes din partea cetãþenilor. Fãrã implicarea cetãþenilor în dezbateri sau procese decizionale, toate aceste aspecte devin irelevante, ele fiind într-o relaþie de interdependenþã. Se
impune astfel analiza activitãþii mediatice în procesul de europenizare
în oglindã cu analiza locului ocupat de Uniunea Europeanã pe agenda
conversaþiilor personale, a interesului ºi atitudinii cetãþenilor faþã de
proiectul european ºi de evoluþia politicã acestuia, care poate fi construitã prin consolidarea unor sfere publice naþionale europenizate ºi a
prezenþei unui sentiment de identitate, de afiliere la comunitatea europeanã.
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Uniunea Europeanã – de la
discursul media
la agenda cetãþeanului. Paºi spre
o identitate europeanã
I. Argument
Uniunea Europeanã ºi-a propus, la nivelul politicilor de comunicare,
susþinerea formãrii unei sfere publice europene care sã permitã angrenarea cetãþenilor în dezbateri, care sã poatã creºte nivelul de interes
ºi de implicare a cetãþenilor în chestiunile care þin de Uniune. Aceste
demersuri ar perimte transformarea UE într-un proiect care sã fie mai
aproape de cetãþenii sãi, care sã-i includã. Astfel, s-ar putea rezolva deficitele de legitimitate ºi democraþie la nivel european, iar Uniunea ºi-ar
putea dezvolta dimensiunea politicã, o dimensiune care nu poate evolua
în absenþa acordului ºi susþinerii din partea cetãþenilor. Publicul european ºi opiniile cetãþenilor dobândesc un rol în creºtere, putând influenþa acþiunile ºi deciziile europene, iar viitorul Uniunii nu poate avea
loc fãrã o politicã centratã pe indivizi. În acest demers de europenizare
a sferelor publice, media deþin un rol esenþial prin asigurarea informaþiilor relevante proceselor deliberative, prin oferirea unor perspective europene de dezbatere ºi prin promovarea aspectelor care pot susþine
dezvoltarea unei identitãþi europene.
În acest context, lucrarea îºi propune sã determine în ce mãsurã
media naþionale contribuie la europenizarea sferei publice naþionale ºi
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influenþeazã cetãþenii români cu privire la dezvoltarea unei identitãþi europene. Totodatã, se urmãreºte care este locul ocupat de UE pe agenda conversaþiilor interpersonale, care este interesul cetãþenilor pentru
tematica europeanã ºi dacã se poate vorbi de o inflenþã media la nivel
de preluare a subiectelor ºi cadrajelor media în cadrul discuþiilor. Pentru a se putea vorbi de existenþa unei sfere publice europenizate este
necesarã atât analiza discursului mediatic, cât ºi a interesului ºi implicãrii
cetãþenilor în dezbateri pe teme europene. În ceea ce priveºte identitatea europeanã, analiza are în vedere pe de o parte influenþa activitãþii
mediatice ºi pe de altã parte, factorii ºi contextele care pot favoriza
asumarea unei identitãþi europene în rândul cetãþenilor, precum ºi relaþia dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã sau excludere.

II. Aspecte metodologice
Studiul empiric a vizat analiza implicãrii media în procesul de europenizare ºi de creare a unei identitãþi europene în paralel cu determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale ºi a interesului
cetãþenilor. Obiectivele care au ghidat demersul de cercetare sunt urmãtoarele:
O.1. Analiza activitãþii mediatice în procesul de europenizare a sferei publice naþionale cu determinarea cadrajelor utilizate ºi a modelului de sferã publicã europeanã în care poate fi încadratã þara noastrã.
O.1.1. Analiza modului de reflectare a tematicilor europene în mass
media din România într-o perioadã în care au loc evenimente importante pentru Uniunea Europeanã din 2013, urmãrindu-se coordonate
precum vizibilitatea, proeminenþa subiectelor europene, actorii predominanþi ºi cadrajele media utilizate.
O.1.2. Analiza modului de reflectare a subiectelor europene în timpul campaniei europarlamentare din 2014, în mass media din România,
urmãrindu-se vizibilitatea ºi proeminenþa subiectelor europene, actorii
predominanþi ºi cadrajele media utilizate.
O.1.3. Analiza comparativã a modului de reflectare a tematicilor europene în cele douã perioade selectate pentru analizã pentru a vedea
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dacã existã o evoluþie în procesul de europenizare a sferei publice naþionale la nivelul discursului mediatic.
O.2. Determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale urmãrind efectele media care au loc la nivelul opiniilor ºi dezbaterilor cetãþenilor ºi ale formãrii unei sfere publice europenizate.
O.2.1. Analiza poziþiei ocupate de subiectele europene pe agenda
conversaþiilor interpersonale, urmãrindu-se interesul pentru tematicile
europene, implicarea în dezbateri, preluarea subiectelor, a perspectivelor promovate de media ºi a cadrajelor utilizate în cadrul discuþiilor.
O.2.2. Abordarea comparativã a analizei activitãþii mediatice ºi a cercetãrii efectuate în rândul tinerilor în vederea identificãrii corespondenþelor la nivel de subiecte abordate în dezbateri, perspective ºi cadraje
utilizate.
O. 3. Determinarea factorilor care faciliteazã afilierea la o identitate
europeanã, a modului în care aceasta este perceputã în rândul tinerilor
ºi a raportului în care se aflã cu identitatea naþionalã.
O.3.1. Analiza factorilor ºi a contextelor care favorizeazã asumarea
sau afirmarea unei identitãþi europene la nivelul cetãþenilor români.
O.3.2. Analiza modului în care tinerii percep ºi definesc identitatea
europeanã.
O.3.3. Analiza naturii relaþiei dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã sau excludere.
Studiul empiric este ghidat de urmãtoarele întrebãri de cercetare:
1. În ce mãsura ºtirile europene din mass media româneºti contribuie
la crearea unei sfere publice naþionale europenizate ºi influenþeazã cetãþenii români cu privire la dezvoltarea unei identitãþi europene?
Europenizarea sferelor publice naþionale are în vedere acoperirea
mediaticã a subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã, discutarea în media a întâmplãrilor care privesc comunitatea europeanã ºi sunt relevante la nivel european ºi nu doar la nivelul
statelor membre individuale, precum ºi promovarea actorilor europeni.
Contribuþia media în procesul de europenizare include ºi susþinerea dezvoltãrii sentimentului de apartenenþã la comunitatea europeanã. La nivelul analizei media s-au urmãrit astfel coordonate precum vizibilitatea
subiectelor europene, proeminenþa acestora, prezenþa actorilor europeni la nivelul ºtirilor, cadrajele media utilizate ºi mai ales prezenþa cadrajelor specifice care au vizat regãsirea elementelor care pot susþine laturile
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identitãþii europene culturale, civice sau instrumentale la nivelul ºtirilor.
Aceste coordonate rezprezintã indici ai europenizãrii discursului mediatic, ai susþinerii europenizãrii sferei publice naþionale ºi dezvoltãrii
unui sentiment de identitate europeanã.
2. În ce mãsurã ºi cu ce încadrare se regãsesc subiectele europene
prezentate în media pe agenda conversaþiilor interpersonale?
Discursul mediatic europenizat nu poate constitui un indiciu suficient
pentru europenizarea sferei publice naþionale fãrã interesul cetãþenilor
pentru problematica europeanã, fãrã implicarea acestora în dezbateri
ºi abordarea evenimentelor din perspectiva impactului european, ºi nu
doar a celui naþional. Studiul empiric a urmãrit dacã se poate vorbi de
o corespondenþã între agenda media ºi agenda cetãþenilor, analiza activitãþii mediatice în procesul de europenizare fiind analizatã în oglindã
cu analiza locului ocupat de Uniunea Europeanã pe agenda conversaþiilor personale, a interesului ºi atitudinii cetãþenilor faþã de proiectul
european. S-a urmãrit ºi influenþa media în determinarea agendei cetãþenilor ºi a perspectivelor de dezbatere ºi evaluare a subiectelor europene.
3. Care sunt factorii care faciliteazã afilierea la o identitate europeanã
la nivelul cetãþenilor români?
Cercetarea a avut în vedere identificarea factorilor de naturã culturalã, civicã ºi instrumentalã care pot favoriza apariþia sentimentului de
europenitate precum ºi preponderenþa acestora. Cetãþenii pot experimenta diferit identificarea cu ceilalþi europeni sau afilierea la comunitatea europeanã, alocând poate o importanþã mai mare sau mai micã
unei categorii de factori. Literatura de specialitate indicã preponderenþa
factorilor pragmatici în susþinerea identitãþii europene (Caporaso, 2005;
Bruter, 2005; Ruiz Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), cercetarea vizând analiza acestei tendinþe. Factorii care determinã sentimentul de europenitate sunt în strãnsã legãturã cu modul în care cetãþenii
percep ºi definesc identitatea europeanã, studiul integrând ºi acest palier
de cercetare.
4. Care sunt contextele/situaþiile în care cetãþenii români îºi asumã
sau afirmã o identitate europeanã?
Potrivit teoriei identitãþilor multiple, indivizii pot accesa sau îºi pot
asuma mai multe identitãþi în funcþie de context, identitatea fiind un
construct social supus schimbãrii ºi evoluþiei, ºi negociat în cadrul interacþiunilor (Van Mol, 2011; Smith, 2011). Cetãþenii pot experimenta sentimentul de europenitate prin conºtientizarea ºi beneficierea de avantaje
ale integrãrii, prin interacþiunea cu ceilalþi europeni care poate înlesni
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conºtientizarea asemãnãrilor dintre europeni, prin intermediul cãlãtoriilor sau a diferitelor evenimente. Prin intermediul cercetãrii calitative
s-a urmãrit sondarea acestor aspecte pentru a determina contextele care
pot favoriza în mod preponderent accesarea unui sentiment de europenitate.
5. Care este natura relaþiei dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã sau excludere?
Identitatea europeanã poate fi privitã ca opusul celei naþionale, ca o
nouã formã de identitate care se dezvoltã odatã cu evoluþia procesului
de europenizare, sau ca identitate complementarã celei naþionale potrivit teoriei identitãþilor multiple (Bruter, 2004; Risse, 2003). Analiza a vizat
determinarea raportului dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã
în termeni de coexistenþã sau excludere aºa cum este resimþit la nivel
cetãþenilor.
Cercetarea a avut la bazã o serie de premise: a) cu cât cetãþenii români sunt mai informaþi în legãturã cu problematica europeanã cu atât
se simt mai europeni; b) interpretarea/înþelegerea integrãrii României
în UE în termeni preponderant pozitivi favorizeazã identificarea cetãþenilor români cu comunitatea europeanã; c) nivelul crescut de culturã ºi
educaþie al cetãþenilor români precum ºi un nivel crescut de mobilitate
în cadrul UE sporesc asumarea identitãþii europene. Literatura de specialitate indicã posibilitatea mai ridicatã a dezvoltãrii sentimentului de
identitate europeanã în rândul cetãþenilor cu un nivelul de educaþie ridicat, care au un contact crescut cu ceilalþi cetãþeni europeni, care vorbesc
limbi strãine, cãlãtoresc, beneficiazã mai mult de avantajele integrãrii sau
care fac parte dintr-o elitã specializatã pe anumite arii de interes la nivel european, dar ºi în rândul tinerilor care nu au încãrcãtura istoricã
datã de conflictele armate dintre statele europene (Arts & Halman, 2006;
Bruter, 2005; Green, 2007; Fligstein, 2008; Favell, 2008).
De asemenea, creºterea vizibilitãþii subiectelor europene este o condiþie esenþialã pentru europenizarea discursului mediatic, dar, totodatã,
ºi pentru atragerea interesului cetãþenilor privind problematica europeanã, pentru înþelegerea ºi conºtientizarea efectelor integrãrii la nivelul publicurilor (Brüggemann, 2005; de Vreese, 2007; Habermas, 2011).
Astfel, are loc creºterea nivelului de implicare a cetãþenilor în aspecte
ce þin de Uniunea Europeanã ºi favorizarea apariþiei sentimentului de
europenitate. Prin informare cu privire la evenimentele europene ºi la
efectele acestora la nivel european, cetãþenii se pot simþi parte a unui
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întreg, se pot identifica cu un noi comun care sã permitã apariþia sentimentului de identitate europeanã.

Cercetarea cantitativã
Cercetarea a vizat analiza implicãrii media naþionale în procesul de
europenizare, a modului în care susþin formarea unei sfere publice
naþionale europenizate ºi crearea unei identitãþi europene. În vederea
analizei activitãþii mediatice în procesul de europenizare a sferei publice
s-a utilizat cercetarea cantitativã ºi anume analiza de conþinut pe baza
unei grile prestabilite, având drept unitate de înregistrare ºtirea. Corpusul analizat cuprinde 11.310 ºtiri – totalitatea ºtirilor publicate în douã
perioade cu evenimente importante pentru Uniunea Europeanã, respectiv perioada 1-31 martie 2013 ºi perioada 25 aprilie – 25 mai, în cadrul principalelor portaluri online de ºtiri din România: hotnews.ro ºi
ziare.com (conform trafic.ro, la capitolul trafic în categoria ºtiri/mass-media la momentul analizei, portalul ziare.com ocupã locul 4, pe când
hotnews.ro ocupã locul 6, acestea fiind surclasate doar de ediþii online
ale ziarelor). Având în vedere faptul cã subiectele europene obþin atenþia
media atunci când este vorba de evenimente cheie pentru proiectul european, însã în perioadele neutre interesul mediatic pentru Uniunea Europeanã scade, subiectele europene ajungând de multe ori absente de
pe agenda media (Norris, 2000; Peter & de Vreese, 2004, de Vreese et
al., 2006), au fost selectate în vederea analizei perioade cu evenimente
importante la nivelul Uniunii pentru o mai mare acurateþe a cercetãrii.
ªtirile au fost codate de un numãr de 12 studenþi ai Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA, care au fost instruiþi în mai multe etape
pentru perioada de codare. Fiecare grup, constituit din 6 studenþi, a
luat parte la o perioadã de pretestare în care au primit explicaþii, precum ºi un manual de codare cu descrierea detaliatã a grilei de analizã
ºi a schemei de categorii.
Analiza a vizat într-o primã etapã intervalul 1-31 martie 2013, perioadã care a cuprins evenimente importante la nivelul Uniunii Europene,
precum respingerea bugetului UE pentru 2014-2020, criza din Cipru ºi
respingerea planului de salvare propus de UE ºi de FMI, amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen ca urmare a opoziþiei Germaniei ºi Finlandei din cadrul consiliului JAI din 7-8 martie 2013, discuþii
despre posibila ieºire din UE a Marii Britanii în semn de opoziþie faþã
de regimul bonusurilor impus de UE. A fost analizat un corpus de 6226
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de ºtiri publicate în perioada menþionatã, dintre care 2200 de ºtiri pe
hotnews.ro ºi 4026 de ºtiri pe ziare.com.
Cea de-a doua parte a analizei a vizat intervalul 25 aprilie – 25 mai
2014, perioadã în care s-au petrecut mai multe evenimente importante
la nivelul UE precum alegerile europarlamentare, criza din Ucraina, referendumurile organizate de separatiºtii pro ruºi în Donetk ºi Lugansk
care au fost contestate de autoritãþile de la Kiev, dar ºi de Uniunea Europeanã ºi de þãri din Occident, anunþul trimis la Bruxelles de cãtre Guvernul României cu privire la data þintã pentru aderarea României la
zona euro – 1 ianuarie 2019, liberalizarea vizelor în Uniunea Europeana
pentru moldoveni, alegerile prezidenþiale din Ucraina. A fost analizat
un corpus de 5084 de ºtiri publicate în perioada menþionatã, dintre care
2146 de ºtiri pe hotnews.ro ºi 2938 de ºtiri pe ziare.com.
Cercetarea a vizat modul în care au fost acoperite subiectele europene prin analiza vizibilitãþii ºi proeminenþei ºtirilor despre UE, a actorilor ºi a cadrajelor utilizate.
Întrebãrile de cercetare care stau la baza analizei:
IC1: Cât de vizibile sunt ºtirile despre subiectele europene faþã de celelalte tipuri de ºtiri distribuite de portalurile analizate?
S-a urmãrit identificarea nivelului de atenþie acordat în media pentru subiectele europene prin analiza numãrului de articole ºi editoriale
alocat acestor teme în comparaþie cu numãrul de materiale alocat altor
domenii, precum ºi care sunt subiectele europene preponderente.
IC2: Cât de proeminente sunt ºtirile despre subiectele europene în cadrul
site-urilor analizate comparativ cu celelalte ºtiri?
Faptul cã media alocã atenþie subiectelor europene ºi distribuie informaþiile aferente nu poate constitui o dovadã a europenizãrii discursului mediatic fãrã o analizã a interesului cetãþenilor, a implicãrii lor,
aceste aspecte fiind determinate prin stabilirea proeminenþei subiectelor
ºi anume prin determinarea numãrului de vizualizãri înregistrat ºi a
numãrului de comentarii corespunzãtoare ºtirilor ºi editorialelor publicate, aceste aspecte determinând alegerea mediului online spre analizã
ºi nu canalele TV de exemplu, care nu permit astfel de mãsurãtori. Pentru a putea vorbi despre europenizarea sferei publice este necesar ca
subiectele promovate în media sã suscite la dezbateri, sã creeze mediul
de formare a opiniilor publice. Prin analiza proeminenþei s-au identificat subiectele de interes pentru cetãþeni, subiectele care au determinat angajarea acestora în dezbateri cu posibilitatea determinãrii dacã
acestea au beneficiat de o contextualizare internã sau europeanã, cu ale
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cuvinte dacã interesul este determinat de probleme care privesc Uniunea
Europeanã sau tot de planul naþional.
IC3: Care sunt actorii cei mai vizibili în cadrul ºtirilor despre subiectele europene?
S-a urmãrit dacã existã anumite tipuri de actori care predominã în
cadrul subiectelor europene fie ei actori interni, actori europeni, actori
internaþionali non-UE, þãri, organizaþii, instituþii naþionale sau europene,
oficiali ai statelor membre sau oficiali UE aceste aspecte constituind indicatori pentru prevalenþa dimensiunii orizontale sau verticale a europenizãrii sau pentru europenizarea cuprinzãtoare (Koopmans & Erbe,
2003, Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009).
IC4: Care sunt tipurile de cadraje preponderent utilizate în acoperirea ºtirilor
legate de UE?
S-a analizat prezenþa cadrajelor generice în acoperirea subiectelor europene – cadrajul conflictului, cadrajul interesului uman, al consecinþelor economice ºi cadrajul responsabilitãþii, precum ºi cadraje specifice
care au în vedere influenþa activitãþii mediatice în favorizarea apariþiei
unui sentiment de afiliere la comunitatea europeanã – cadraj legat de
identitatea europeanã civicã, identitatea europeanã instrumentalã ºi
identitatea europeanã culturalã.
Cercetarea cantitativã a fost efectuatã pe baza unei grile de codare
prestabilite, cuprinzând patru secþiuni:
Secþiunea A – Informaþii generale, unde au fost completate informaþii
legate de portal, subiectul ºi titlul ºtirii, data publicãrii, numãrul de cuvinte al articolului, tipul de ºtire (articol sau editorial), numãrul de
vizualizãri ºi comentarii, domeniul ºi tipul de subiect. Aceastã secþiune
a fost completatã pentru toate cele 11.310 ºtiri publicate în perioadele
analizate.
Secþiunea B – Informaþii despre subiectele europene, unde au fost
completate informaþii legate de subtemele abordate în cadrul ºtirilor europene, atitudinea faþã de Uniunea Europeanã, contextualizarea internã
sau europeanã a subiectelor ºi dacã ºtirile fac referire la impactul deciziilor europene asupra cetãþenilor. Aceastã secþiune precum ºi cele care
urmeazã au fost completate doar pentru subiectele legate de Uniunea
Europeanã ºi statele membre, un total de 1469 de ºtiri.
Secþiunea C – Actori (persoane, grupuri sau instituþii prezentate ºi
menþionate sau citate în cadrul ºtirilor), unde au fost completate informaþii legate de actori UE, actori interni, instituþii naþionale, instituþii
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europene, organizaþii, actori individuali, actori din statele membre UE,
actori internaþionali non-UE/instituþii, actori internaþionali non-UE/
persoane, þãri, cetãþeni ai diverselor þãri.
Secþiunea D – Cadraje generice, unde s-au completat informaþii despre tipul de cadraj legat de dimensiunea economicã, cadrajul legat de
stabilirea responsabilitãþii, cadrajul legat de conflict ºi cadrajul legat de
valori umane.
Secþiunea E – Cadraje specifice, unde s-au completat informaþii despre tipul de cadraj legat de identitatea europeanã civicã, cadrajul legat
de identitatea europeanã instrumentalã ºi cadrajul legat de identitatea
europeanã culturalã.
Analiza cadrajelor s-a realizat prin construirea de seturi de trei sau
patru întrebãri binare pentru fiecare tip de cadraj, un singur cadraj specific având doar douã întrebãri binare. Fiecare întrebare binarã a fost
codatã cu cifra unu pentru prezenþa elementelor ºi zero pentru absenþa
lor. Douãzeci ºi una de întrebãri au fost codate în acest fel. Pentru a
vedea evoluþia cadrajelor pe parcursul perioadei analizate s-au calculat
medii pentru fiecare zi cuprinsã în corpusul de analizã. S-au calculat ºi
medii generale pentru întreaga perioadã analizatã pentru a vedea preponderenþa cadrajelor utilizate în media. Valorile mediilor se pot încadra doar între 0 – prezenþa cadrajului nu s-a înregistrat în niciunul din
aspectele mãsurate ºi 1 – prezenþa cadrajului s-a înregistrat în toate aspectele mãsurate.
Din categoria cadrajelor generice s-a urmãrit prezenþa cadrajelor
legate de stabilirea responsabilitãþii – dacã ºtirea sugereazã cã structurile
guvernamentale au puterea de a atenua problemele economice ºi cã responsabilitatea revine sectorului guvernamental/factorilor politici, unei
anumite industrii sau instituþii ºi dacã ºtirea sugereazã asumarea responsabilitãþii pentru gãsirea soluþiilor; cadraje legate de dimensiunea economicã – ºtirea face referire la pierderi, câºtiguri financiare, estimãri cu
privire la costurile implicate de situaþia economicã, socialã ºi politicã, la
consecinþe economice care ar putea deriva din anumite mãsuri sau din
lipsa lor; cadraje legate de conflict – ºtirea sugereazã conflicte/neînþelegeri între partide, grupuri de interes, indivizi sau þãri, sugereazã conflicte/neînþelegeri în interiorul unui partid sau þãri, reproºuri între
partide, þãri, grupuri de interese, sugereazã existenþa unor tabere/grupuri de interese; cadraje legate de valori umane – ºtirea face referire la
modul în care este afectat cetãþeanul simplu, la reacþia oamenilor obiºnuiþi în faþa evenimentelor, ºtirea oferã un chip uman subiectului, ape125
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leazã la descrierea stãrilor, sentimentelor (Semetko & Valkenburg, 2000,
pp. 95-96).
În ceea ce priveºte cadrajele specifice, s-a urmãrit dacã în media se
face referire la aspecte care ar putea susþine în timp formarea unei identitãþi europene civice, instrumentale sau culturale prin oferirea unei baze
informaþionale. S-a avut în vedere conceptul de identitate europeanã
înþeles în termeni civici (sentimentul de afiliere la UE ca un cadru instituþional, economic ºi politic, implicarea la nivel de îndatoriri cetãþeneºti,
asumarea sau conºtientizarea drepturilor, libertãþilor dar ºi a obligaþiilor), instrumentali (evaluarea statutului de membru al UE din perspectiva posibilelor câºtiguri sau pierderi la nivel personal) ºi în termeni
culturali (afilierea la tradiþiile ºi valorile europene, la istoria comunã, la
limbã, religie, simboluri comune), (Bruter, 2005, p. 103; Ruiz Jiménez,
Górniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004, p. 3).
Astfel, pentru cadrajul legat de identitatea europeanã civicã s-a urmãrit dacã ºtirile fac referire la apartenenþa sau la sentimentul de apartenenþã la cadrul instituþional, politic sau economic al UE, dacã se fac
referiri la drepturile, obligaþiile sau libertãþile cetãþenilor, la valorile democratice la nivelul UE sau al statelor membre, iar pentru cadrajul legat
de identitatea europeanã instrumentalã la avantajele integrãrii europene
precum libertatea de a cãlãtori, menþinerea pãcii, dobândirea de noi
drepturi ºi beneficii sau cooperarea la nivel economic ºi politic, încheierea rivalitãþii între statele europene, la abilitatea UE de a oferi beneficii
precum stabilitate socialã, bunuri publice, un sistem comun de asigurãri
sociale, graniþe comune, economie sau armatã comune. Prin cadrajul
legat de identitatea europeanã culturalã s-a urmãrit dacã în cadrul ºtirilor se fac referiri la UE ca la un întreg sau ca la un continent cu o civilizaþie comunã þãrilor membre, dacã se fac referiri la tradiþii culturale
comune, la valori religioase, la valori culturale ºi la simboluri comune.

Cercetarea calitativã
În vederea identificãrii factorilor ºi contextelor care faciliteazã asumarea unei identitãþi europene, a determinãrii relaþiei dintre identitatea
naþionalã ºi cea europeanã ºi a modului în care cetãþenii înþeleg identitatea europeanã, a determinãrii locului UE pe agenda conversaþiilor
interpersonale, a interesului ºi a implicãrii în dezbateri, a efectelor mediatice în inducerea perspectivelor prin care cetãþenii se raporteazã la
Uniune ºi a subiectelor preluate în dezbateri, s-a utilizat cercetarea calitativã, efectuându-se 39 de interviuri în profunzime, semi-structurate.
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Un prim set de 20 de interviuri a fost condus în perioada 25 martie
– 7 aprilie 2013, urmat de un set de 19 interviuri în perioada 26 mai –
8 iunie 2014, ambele seturi fiind conduse într-un interval de douã sãptãmâni de la încheierea perioadei selectate pentru analiza media, având
în vedere durata limitatã a efectelor cadrajelor (Druckman & Nelson,
2003; de Vreese, 2004; Tewksbury et al., 2008; de Vreese, 2012). S-a ales
metoda interviului pentru a putea sonda în profunzime aspecte legate
de cunoºtinþele, atitudinile ºi experienþele subiecþilor cu privire la Uniunea Europeanã axate atât pe contactul direct, cât ºi pe informaþiile mediate. Interviurile au durat în jur de 50 de minute fiecare ºi au fost
realizate în rândul studenþilor masteranzi pentru a vedea în ce mãsurã
un public cu un anumit specific – tânãr, educat, este interesat de tematicile europene, se implicã în dezbateri ºi preia cadrajele, perspectivele
ºi subiectele promovate în media. Alte aspecte urmãrite au fost modul
în care aceºtia înþeleg identitatea europeanã, dacã sunt anumiþi factori
sau contexte care o faciliteazã ºi în ce relaþie se aflã sentimentul identitar european cu identitatea naþionalã. Eºantionul a fost ales ºi datoritã
premisei cã tinerii educaþi, care vorbesc limbi strãine, care cãlãtoresc ºi
interacþioneazã cu strãini sunt mai în mãsurã sã se perceapã ca europeni ºi deci sã manifeste un interes pentru Uniunea Europeanã (Arts &
Halman, 2006; Green, 2007; Fligstein, 2009).
Întrebãrile de cercetare care au ghidat demersul au fost:
IC1: Care sunt subiectele care au suscitat interesul cititorilor, care i-au determinat sã intre în dezbateri ºi în ce mãsurã coincid acestea cu subiectele mediatizate în cadrul portalurilor analizate?
La nivelul interviurilor s-a urmãrit determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor interpersonale ºi a interesului cetãþenilor pentru problematica europeanã. Având în vedere cã în cadrul analizei media s-au
urmãrit coordonate precum vizibilitatea ºi proeminenþa subiectelor europene, prezenþa actorilor europeni la nivelul ºtirilor, cadrajele media
utilizate, ancheta pe bazã de interviu a urmãrit dacã se poate vorbi de
o corespondenþã între agenda media ºi agenda cetãþenilor, precum ºi
între perspectivele de interpretare ºi încadrare a subiectelor europene
în media ºi a felului în care aceste perspective se regãsesc la nivelul cetãþenilor.
IC2: La ce actori se face preponderent referire – naþionali, europeni, state membre, persoane, instituþii europene, comparativ cu actorii predominanþi în cadrul
ºtirilor?
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Dacã în cadrul analizei media s-a urmãrit dacã preponderenþa anumitor tipuri de actori în cadrul subiectelor europene fie ei actori interni,
actori europeni, actori internaþionali non-UE, þãri, organizaþii, instituþii
naþionale sau europene, oficiali ai statelor membre sau oficiali UE, la
nivelul interviurilor s-a avut în vedere percepþia cetãþenilor cu privire la
actorii cei mai vizibili în media, precum ºi raportarea tinerilor la tipurile
de actori în cadrul discuþiilor.
IC3: Care sunt cadrajele utilizate în discuþii ºi în ce mãsurã corespund cadrajelor predominante din cadrul ºtirilor?
Analiza media a inclus determinarea cadrajelor preponderente la nivelul subiectelor europene, urmãrindu-se atât prezenþa cadrajelor generice (cadrajul conflictului, cadrajul interesului uman, al consecinþelor
economice ºi cadrajul responsabilitãþii), cât ºi a cadrajelor specifice (cadraj legat de identitatea europeanã civicã, identitatea europeanã instrumentalã ºi identitatea europeanã culturalã). Intervievaþii au fost întrebaþi
despre cadrajele percepute ca fiind predominante la nivelul ºtirilor, precum ºi despre tipul de abordare predominant la nivelul discuþiilor sau
al evaluãrii subiectelor europene.
IC4: Care sunt factorii care favorizeazã apariþia unui sentiment de afiliere la
comunitatea europeanã?
Pentru fiecare cetãþean ideea de europenitate, de identittae europeanã este înþeleasã ºi experimentatã în mod diferit. Intervievaþii au fost
întrebaþi despre modul în care înþeleg europenitatea ºi despre factorii
care au determinat în cazul lor apariþia sentimentului de identificare cu
ceilalþi europeni. S-a urmãrit, totodatã, ºi preponderenþa factorilor de
naturã culturalã, civicã sau instrumentalã în favorizarea accesãrii identitãþii europene.
IC5: În ce contexte îºi asumã cetãþenii o identitate europeanã ºi în ce raport
se aflã aceasta faþã de identitatea naþionalã?
Cetãþenii pot experimenta sau îºi pot asuma sentimentul de europenitate în diferite contexte, cercetarea urmãrind identificarea acestor contexte, precum ºi a situaþiilor care contribuie cel mai mult la favorizarea
dezvoltãrii identitãþii europene. Analiza a vizat ºi determinarea felului
în care cetãþenii percep raportul dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã sau de excludere, precum ºi a felului în care vãd evoluþia identitãþii europene.
Ghidul de interviu cuprinde o serie de întrebãri generale despre intervievaþi ºi obiceiurile lor de consum mediatic precum aspecte legate
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de vârstã, profesie, domeniu de studiu, limbi strãine cunoscute, sursele
obiºnuite de informare ºi timpul alocat acestora. Alt set de întrebãri
vizeazã interesul pentru problematica europeanã ºi aspecte privind
acoperirea mediaticã a subiectelor europene, care au în vedere urmãtoarele aspecte: dacã subiecþii sunt interesaþi de subiectele europene;
dacã au cunoºtinþe despre instituþiile europene ºi rolul acestora la nivelul Uniunii; dacã citesc/urmãresc informaþii cu privire la evenimentele
europene; care sunt evenimentele, aspectele care îi preocupã; dacã au
urmãrit subiecte europene în ultima lunã ºi cam cu ce frecvenþã; care
au fost actorii mai vizibili la nivelul ºtirilor; care este perspectiva de abordare a subiectelor europene perceputã ca fiind dominantã în media ºi
din ce perspectivã discutã ºi evalueazã ei subiectele europene; care este
percepþia asupra felului în care media abordeazã impactul aspectelor europene asupra cetãþeanului obiºnuit ºi care este imaginea (preponderent pozitivã sau negativã) pe care media o creeazã despre UE; care este
contextualizarea (preponderent naþionalã sau europeanã) subiectelor
europene în media; care sunt subiectele pe care le preiau pe agenda conversaþiilor personale ºi din ce perspectivã discutã despre acestea. Alt set
de întrebãri a vizat aspectele legate de identitatea europeanã ºi de factorii care contribuie la dezvoltarea acesteia, având în vedere dacã subiecþii au cãlãtorit în afara þãrii ºi care au fost situaþiile, contextele care
i-au determinat sã se simtã europeni; ce înseamnã pentru ei sã fie europeni ºi ce înþeleg prin identitatea europeanã; care sunt factorii care
pot contribui la crearea unei identitãþi comune (preponderent pragmatici sau culturali); cum vãd legãtura dintre identitatea naþionalã ºi cea
europeanã; cum percep viitorul unei identitãþi europene (cred cã se va
consolida sau dimpotrivã); ºi cum vãd viitorul Uniunii Europene.
Discursul mediatic europenizat nu poate avea un ecou, nu poate avea
efectele scontate la nivelul sferei publice fãrã interes din partea cetãþenilor. Fãrã implicarea cetãþenilor în dezbateri sau procese decizionale,
europenizarea discursului mediatic nu se poate transpune în europenizarea sferei publice naþionale. Se impune astfel analiza activitãþii mediatice în procesul de europenizare în oglindã cu analiza locului ocupat
de Uniunea Europeanã pe agenda conversaþiilor personale, a interesului
ºi atitudinii cetãþenilor faþã de proiectul european. Doar prin implicarea
cetãþenilor se poate vorbi de evoluþia politicã a proiectului european, de
o sferã publicã europenizatã ºi de afilierea la o comunitate europeanã.
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III. Analiza activitãþii mediatice ºi a influenþei
cadrajelor în procesul de europenizare
a sferei publice naþionale ºi de creare
a unei identitãþi europene (2013 & 2014)

Analiza modului de reflectare a tematicilor europene
în mass media româneºti (2013)
Analiza media a urmãrit nivelul de vizibilitate al ºtirilor europene faþã
de celelalte tipuri de ºtiri distribuite de portalurile analizate, care sunt
subiectele predominante ºi evenimentele care s-au evidenþiat la nivelul
media. Cum europenizarea sferei publice are în vedere atât vizibilitatea
tematicilor europene, cât ºi nivelul de interes al cetãþenilor ºi implicarea
acestora în dezbateri, un alt palier de analizã l-a constituit proeminenþa
subiectelor europene ºi anume, numãrul de vizualizãri ºi comentarii înregistrate de ºtirile analizate. Analiza a vizat ºi determinarea actorilor
care sunt cei mai vizibili în cadrul ºtirilor despre subiectele europene,
putându-se identifica astfel anumite tendinþe de europenizare. Un alt
aspect al analizei media a fost dat de identificarea tipurilor de cadraje
utilizate în mod preponderent în acoperirea ºtirilor legate de UE, fiind
incluse la nivelul analizei atât cadraje generice, cât ºi cadraje specifice
care au avut în vedere influenþa activitãþii mediatice în favorizarea dezvoltãrii identitãþii europene.

Vizibilitatea subiectelor europene
Prin analiza vizibilitãþii s-a urmãrit evidenþierea atenþiei acordate de
media subiectelor europene comparativ cu celelalte ºtiri, urmând a vedea dacã agenda publicã setatã de media în luna martie 2013 alocã importanþa cuvenitã problematicilor europene într-un timp al deciziilor
importante la nivel european, precum hotãrârea bugetului UE pentru
2014-2020, salvarea Ciprului sau aderarea României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen. Se urmãreºte dacã românii se simt parte integrantã a
proiectului european, existând un interes mediatic în cunoaºterea ºi rãspândirea aspectelor europene, sau planul naþional îºi pãstreazã cu prisosinþã primatul ºi conexiunile cu Uniunea Europeanã sunt fãcute doar
în cazul unor chestiuni cu impact intern vãdit.
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Din totalul celor 6226 de ºtiri analizate 64.7% au fost publicate pe
portalul ziare.com ºi 35.3% pe portalul hotnews.ro. Cele mai multe ºtiri
publicate au aparþinut domeniului politic (35.0%), categoriei fapt divers
(19.0%), domeniului social (17.2%) ºi domeniului economic (13.5%),
pe ziare.com predominând ºtirile din categoriile politic (35.0%) ºi fapt
divers (23.1%), iar pe hotnews.ro ºtirile din categoriile politic (35.0%)
ºi economic (19.3%). Subiectele naþionale au constituit 56.5% din totalul ºtirilor publicate, urmate de cele internaþionale non-UE (30.6%).
Figura 1. Domeniul ºtirii (2013)

Figura 2. Subiectul ºtirii (2013)

Subiectele europene au reprezentat doar 12.9% din totalul ºtirilor
publicate în luna martie 2013, dintre care 85.8% au fost articole ºi 14.2%
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editoriale. Potrivit unei cercetãri efectuate asupra vizibilitãþii subiectelor
europene în timpul alegerilor europarlamentare din 2009, acoperirea
mediaticã a subiectelor legate de UE la nivelul celor 27 de state membre a fost în medie de 20.2%, iar în România de 12.7% (Schuck et al.,
2011, p. 46). Comparând rezultatele, se poate observa cã vizibilitatea
subiectelor europene în luna martie a fost aproape jumãtate din media
europeanã, însã dacã ne raportãm doar la cazul þãrii noastre, media este
foarte apropiatã. Prin urmare, media naþionale au încã misiunea de a
creºte vizibilitatea subiectelor europene pentru a putea vorbi cu adevãrat de europenizarea discursului mediatic ºi a ne apropia mai mult de
media de vizibilitate înregistratã la nivel european. Fãrã o vizibilitate mai
ridicatã în media naþionale, subiectele europene nu vor putea atrage
atenþia cetãþenilor ºi interesul acestora pentru aspecte care depãºesc
graniþa impactului naþional.
Figura 3. Ponderea ºtirilor legate de UE (2013)

Figura 4. Ponderea ºtirilor legate de UE pe fiecare portal (2013)
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În ceea ce priveºte distribuþia pe fiecare portal, ºtirile legate de UE
au înregistrat o pondere mai ridicatã pe hotnews.ro – 16.7% ºi mai scãzutã pe ziare.com – 10.8%. Subiectele europene au fost încadrate preponderent în domeniile politic – 50.8%, economic – 33.0% ºi social –
10.9%.
Figura 5. Distribuþia domeniilor ºtirilor legate de UE (2013)

Subtemele predominante ale subiectelor europene au fost legate de
criza europeanã – 27.7%, de aderarea României la Schengen – 25.6%
ºi de aspecte ce þin de societate – 18.8% ºi de politici europene – 11.7%.
Subiectele europene preponderente au astfel în vedere tematicile care
privesc direct ºi România ca stat membru, cum ar fi criza economicã ale
cãrei efecte se fac resimþite ºi în planul naþional, ºi aderarea României
ºi Bulgariei la Schengen care vizeazã statul naþional ca actor principal.
Media numãrului de cuvinte a ºtirilor despre UE fost uºor mai crescutã (M = 493.0; SD = 394) faþã de media numãrului de cuvinte pentru
celelalte ºtiri (M = 392.8; SD = 380), numãrul maxim de cuvinte alocat
pentru un material legat de UE fiind de 3328 ºi anume un interviu cu
ministrul finanþelor, Daniel Chiþoiu, în care se discuta despre criza
euro, dar în care accentul era pus pe un nou acord cu FMI, temei fiindu-i acordatã o contextualizare internã ridicatã. Hotnews.ro abordeazã
mai pe larg problemele europene, media cuvintelor fiind mai crescutã
(M = 542.6; SD = 458), faþã de ziare.com (M = 451.0; SD = 325).
În ceea ce priveºte atitudinea faþã de UE care prevaleazã la nivelul
ºtirilor vorbim de o atitudine neutrã – 80.4%, cea pozitivã deþinând doar
11.4%, iar cea negativã 8.2%, un aspect important þinând cont cã atitu-
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dinea pozitivã are o pondere destul de scãzutã, deºi România face parte
din þãrile optimiste cu privire la UE (Standard Eurobarometer 77, 2013),
simþindu-se poate aici atitudinea rezervatã afiºatã din cauza crizei europene prelungite. Contextualizarea care primeazã la nivel de abordare a
tematicilor europene este cea internã – 55.4%, urmatã de cea externã
europeanã – 41.6% ºi de cea externã non-europeanã3.0%.
Figura 6. Subteme legate de UE (2013)

Faptul cã primeazã contextualizarea internã aratã cã procesul de europenizare este într-un stadiu incipient, cetãþenii ºi instanþele mediatice
axându-se pe problematicile care au un impact la nivel naþional, care
afecteazã direct cetãþenii. Neexistând un interes pentru UE ca ansamblu, pentru efectele evenimentelor pe plan european ºi nu numai pe
plan naþional, nu se poate vorbi de consolidarea unei sfere publice europenizate, de afilierea la comunitatea europeanã. Cu toate cã predominã contextualizarea internã, referirile la impactul asupra cetãþenilor
au o prezenþã foarte scãzutã, de doar 22.1%, lipsind tocmai conexiunea
dintre planul deciziilor, evenimentelor ºi cel al consecinþelor la nivelul
cetãþeanului de rând. Fãrã a înþelege aceste aspecte, cetãþenii nu pot fi
mai interesaþi de problematica europeanã sau mai angrenaþi în discuþii
pe subiecte europene. Se poate vorbi aici de un factor de impact redus
potrivit ideii promovate de Jürgen Habermas (2011), potrivit cãreia cu
cât cetãþenii realizeazã care este impactul deciziilor europene asupra
vieþii lor de zi cu zi, ºi mai ales cu cât media îi ajutã sã realizeze acest im-
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pact, cu atât creºte ºi interesul lor faþã de aspectele europene ºi dorinþa
de a se implica ºi a-ºi exercita drepturile democratice.
Evoluþia pe zile a subiectelor legate de UE evidenþiazã douã vârfuri
de vizibilitate: perioada 3-6 martie, cu un vârf de vizibilitate pe data
de 4 martie în care s-au înregistrat 72 de apariþii, perioadã în care s-a
discutat despre respingerea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul
Schengen ºi amânarea acesteia pentru o datã viitoare când se va considera cã cele douã state au îndeplinit condiþiile impuse. Discuþiile au
fost generate în urma declaraþiei ministrului german de interne, HansPeter Friedrich care a anunþat poziþia Germaniei ºi anume opoziþia clarã
faþã de intrarea celor douã þãri în zona Schengen, declaraþie în urma
cãreia mai mulþi guvernanþi ºi oameni politici interni au luat poziþie faþã
de amânarea aderãrii. De asemenea, pe data de 6 martie, cu o zi înainte de Consiliul JAI de la Bruxelles, Finlanda a anunþat cã se opune ºi ea
aderãrii celor douã state la Schengen. Interesul crescut ºi vizibilitatea
ridicatã au fost date astfel de impactul crescut asupra României.
Cel de-al doilea vârf de vizibilitate înregistrat în perioada 25-26 martie a fost determinat de situaþia din Cipru, ºi anume de dificultãþile cauzate de criza euro, închiderea bãncilor cipriote, inclusiv a douã sucursale
din România ºi discuþiile despre o posibilã ieºire a Ciprului din zona euro. ªi în cel de-al doilea caz vorbim de un impact la nivelul þãrii noastre, efectele crizei resimþindu-se ºi în rândul statelor membre, iar bãnci
precum Bank of Cyprus ºi Marfin Bank, care au filiale ºi în România,
fiind închise.
Figura 7. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE în luna martie 2013

În ceea ce priveºte evoluþia vizibilitãþii pe fiecare portal, se poate observa cã pe ziare.com se acordã mai multã vizibilitate declaraþiilor cu privire la respingerea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen

135

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:28 PM

Page 136

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

dinaintea Consiliului de la Bruxelles, în vreme ce pe hotnews.ro se acordã mai multã vizibilitate subiectului în urma Consiliului JAI ºi a hotãrârii
luate în cadrul acestuia. Ziare.com acordã mai multã atenþie subiectelor
legate de respingerea bugetului UE pe 2014-2020 în sesiunea plenarã
de la Strasbourg, în vreme ce hotnews.ro se axeazã pe respingerea de
cãtre Cipru a planului de salvare propus de Uniunea Europeanã.
Figura 8. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE pe fiecare portal, în
luna martie 2013

Din perspectiva coordonatei reprezentate de vizibilitatea subiectelor europene nu se poate spune cã media au alocat un loc important
acestora în setarea agendei publice, mai ales în afara evenimentelor de
anvergurã menþionate. Subiectele au fost tratate în mare cu referiri la
contextul naþional ºi la consecinþele interne sau cu referiri la statele
membre ºi acþiunile acestora ºi nu la UE ca entitate singularã, putând
vorbi în acest sens doar de un proces destul de redus de europenizare
orizontalã.

Proeminenþa subiectelor europene
Analiza proeminenþei ºtirilor evidenþiazã numãrul de vizualizãri atras
de problematicile europene în comparaþie cu alte subiecte, dar ºi numãrul de comentarii înregistrat, a interesului suscitat încât receptorii sã devinã activi, sã se implice în dezbateri cu alþi cititori în mediul online.
Media numãrului de vizualizãri înregistratã de ºtirile care trateazã
subiecte legate de UE este de 4142.7 (SD = 13363) faþã de numãrul de
vizualizãri înregistrat de celelalte ºtiri 2754.6 (SD = 8098). Ziare.com
are o medie a vizualizãrilor mai ridicatã (M = 4965.3; SD = 17785) decât
hotnews.ro (M = 3170.9; SD = 3809), putând fi vorba de faptul cã
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ziare.com se axeazã mai mult pe ºtiri politice ºi sociale, în vreme ce articolele de pe hotnews.ro trateazã mai mult aspecte economice.
Figura 9. Media numãrului de vizualizãri pentru subiectele europene
pe fiecare portal (2013)

În ceea ce priveºte numãrul de comentarii, media acestora este de
14.0 (SD = 26) pentru ºtirile legate de UE ºi de 7.0 (SD = 14) pentru ºtirile care trateazã alte subiecte. Subiectele europene înregistreazã mai
multe comentarii ºi datoritã naturii evenimentelor, care vizeazã ºi þara
noastrã ºi a tematicii predominant politice ºi economice a ºtirilor privind
amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen ºi criza din
Cipru, care a dus ºi la închiderea unor filiale bancare din România. Pe
ziare.com se înregistreazã o medie uºor mai ridicatã pentru comentariile la ºtirile europene (M = 14.3; SD = 20) faþã de hotnews.ro (M = 13.7;
SD = 31), diferenþã ce poate fi pusã pe seama ºtirilor preponderent politice de pe ziare.com, domeniu în care referirile la actorii politici interni sunt mai ridicate ºi astfel numãrul de comentarii este în creºtere.
Într-un top al primelor 10 cele mai vizualizate ºtiri legate de UE, toate
sunt despre amânarea aderãrii României la Schengen ºi despre reacþiile politicienilor noºtri, în special faþã de declaraþia Germaniei. Cea
mai vizualizatã ºtire (193726 de vizualizãri) este un editorial publicat pe
ziare.com, „Preþul imens al corupþiei”, care trateazã problematica amânãrii aderãrii României la spaþiul Schengen analizând problema corupþiei la noi în þarã ºi poziþia politicienilor, în special poziþia preºedintelui
ºi a premierului. Dintr-un top 10 al celor mai vizualizate ºtiri din luna
martie, patru sunt legate de UE ºi anume de aderarea þãrii noastre la
Schengen ºi poziþia altor state membre. Primele cele mai vizualizate ºtiri
sunt cele naþionale ºi au în centru actori precum Traian Bãsescu ºi Victor Ponta.
Într-un top 10 al celor mai comentate ºtiri legate de UE, majoritatea
subiectelor au în vedere amânarea aderãrii la Schengen ºi apoi, criza din
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Cipru. Cea mai comentatã ºtire a fost publicatã pe hotnews.ro, „Germania va face uz de dreptul sãu de veto pentru a respinge aderarea României ºi Bulgariei la Schengen”, înregistrând un numãr de 278 de
comentarii. Dintr-un top 10 al celor mai comentate ºtiri din luna martie, primele cinci sunt legate de UE, dar vizeazã aderarea României la
Schengen, iar discuþiile au în vedere mai mult planul intern.
Astfel, cele mai comentate ºtiri care trateazã un subiect legat de UE
ºi cele mai vizualizate au în vedere aderarea României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen, interesul fiind dat de impactul direct asupra þãrii noastre. Perspectiva din care sunt tratate subiectele este una preponderent
naþionalã, iar actorii evidenþiaþi sunt, de asemenea, actori interni. Nu
putem vorbi de o formare a unor arii mai ample de dezbatere a unui
subiect european care sã vizeze ºi planul extern, consecinþele la nivel european ºi nu doar naþional sau de consolidarea unei sfere publice europenizate, fie ea ºi constituitã dintr-un public al mediului online, în
condiþiile în care dezbaterile online se dezvoltã tot în jurul subiectelor
în care predominã legãturile cu planul naþional.

Actorii preponderenþi la nivelul subiectelor europene
Prin analiza actorilor s-a urmãrit identificarea tipurilor de actori care
sunt prezenþi în subiectele europene, dacã putem vorbi de o preponderenþã a actorilor europeni sau interni, a instituþiilor europene sau a
reprezentanþilor statelor membre. Actorii au fost diferenþiaþi în actori
UE, actori interni, instituþii naþionale, instituþii europene, organizaþii, actori individuali, actori din statele membre UE, actori internaþionali nonUE/instituþii, actori internaþionali non-UE/persoane, þãri, cetãþeni ai
diverselor þãri, fiecare categorie având ºi subcategorii aferente. Dintre
aceºtia predominã actorii de tip þarã (51.8%), actorii interni (15.3%) ºi
instituþiile europene (8.7%). Nu existã diferenþe majore între cele douã
portaluri, însã hotnews.ro alocã o atenþie mai mare instituþiilor europene
ºi actorilor UE, în vreme ce ziare.com îºi îndreaptã atenþia mai mult spre
actorii de tip þarã ºi spre actorii interni.
Din cadrul actorilor UE, aici fiind încadraþi oficialii europeni, cei
mai prezenþi sunt comisarii europeni (31.0%), urmaþi de Jose-Manuel
Barroso, preºedintele Comisiei Europene (20.7%) ºi de europarlamentarii români (17.3%). Se poate observa cota semnificativã deþinutã de
europarlamentarii români, evidenþiindu-se din nou interesul media naþionale pentru aspectele ce þin de planul intern.
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Figura 10. Prezenþa actorilor în cadrul ºtirilor legate de UE (2013)

Figura 11. Prezenþa actorilor UE în cadrul subiectelor europene (2013)

Dintre actorii interni predominã premierul Victor Ponta (23.2%), urmat de preºedintele Traian Bãsescu (19.8%) ºi de ministrul afacerilor
externe Titus Corlãþean (14.8%), iar dintre instituþiile naþionale predominã Parlamentul (33.9%) ºi Guvernul (24.2%). Din cadrul instituþiilor
europene cele mai prezente sunt Comisia Europeanã (48.9%), Parlamentul European (14.2%) ºi Banca Centralã Europeanã (12.8%). La
nivelul organizaþiilor predominã cele internaþionale (58.8%), iar la nivelul actorilor individuali predominã experþii (52.9%). Actorii cei mai
prezenþi din cadrul statelor membre sunt cancelarul Germaniei Angela
Merkel (8.5%), prim-ministrul britanic David Cameron (5.5%) ºi preºedintele cipriot Nicos Anastasiades (3.5%). Din cadrul actorilor internaþionali
non-UE/instituþii cel mai prezent este Fondul Monetar Internaþional
(75.9%), iar din cadrul actorilor internaþionali non-UE/persoane, preºedinta FMI Christine Lagarde (7.7%). La nivelul þãrilor, cele mai des
menþionate sunt România (28.1%),Uniunea Europeanã ca entitate sin139
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gularã (20.1%), Germania (10.6%) ºi Cipru (9.0%), iar la nivel de cetãþeni ai diverselor þãri cei mai menþionaþi sunt românii (44.9%), bulgarii
(22.8%) ºi ungurii (5.1%).
Pentru o mai bunã reprezentare a actorilor predominanþi s-a recurs
la o serie de grupãri ale actorilor în actori interni, actorii UE ºi actori
internaþionali non-UE, putându-se observa preponderenþa actorilor UE
(56.6%), însã ºi ponderea semnificativã a actorilor interni în cadrul subiectelor europene (37.4%).
Figura 12. Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE (2013)

Figura 13. Persoane, instituþii, þãri (2013)

Per total, la nivelul celor douã portaluri se poate observa doar o uºoarã diferenþã, ziare.com acordând o mai mare vizibilitate actorilor interni.
Grupând actorii prezenþi la nivelul ºtirilor despre tematicile europene
în actori de tip þarã, persoane ºi instituþii, cea mai mare pondere o au þãrile (51.7%) acestea primând ºi la nivelul fiecãrui portal, cu diferenþa cã
hotnews.ro acordã o mai mare atenþie instituþiilor (18.3%) decât ziare.com
(11.2%). Se poate vorbi astfel de un caracter impersonal al ºtirilor despre UE, fenomen denumit în literatura de specialitate ºi faceless Europe
(Peter & de Vreese, 2004).
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Analizând distribuþia actorilor în cadrul subiectelor UE se poate observa cã predominã actorii europeni, deºi diferenþa faþã de actorii interni
este destul de scãzutã. De asemenea, procentul ridicat al actorilor europeni este dat de ponderea crescutã a statelor membre, putându-se vorbi astfel mai mult de o europenizare orizontalã a discursului mediatic.

Încadrarea mediaticã a subiectelor europene
Prin analiza cadrajelor s-a urmãrit evidenþierea modului în care media au utilizat cadraje generice ºi specifice în redactarea ºtirilor legate
de UE. Din categoria cadrajelor generice s-a urmãrit prezenþa cadrajelor
legate de stabilirea responsabilitãþii, cadraje legate de dimensiunea economicã, cadraje legate de conflict ºi cadraje legate de valori umane. În
ceea ce priveºte cadrajele specifice, s-a urmãrit dacã în media se face
referire la aspecte care ar putea susþine în timp formarea unei identitãþi
europene. A fost analizatã prezenþa a trei cadraje specifice: cadrajul legat
de identitatea europeanã civicã, cadrajul legat de identitatea europeanã
instrumentalã ºi cel legat de identitatea europeanã culturalã.
Mediile pentru fiecare tip de cadraj pot fi vãzute în tabelul urmãtor:
Tabelul 1. Mediile cadrajelor generice ºi specifice (2013)

La nivelul cadrajelor generice nu se poate vorbi de preponderenþa
clarã a unui cadraj. Cadrajul economic a înregistrat media cea mai mare
de 0.24 (valorile putându-se încadra doar între 0 – prezenþa cadrajului
nu s-a înregistrat în niciunul din aspectele mãsurate ºi 1 – prezenþa cadrajului s-a înregistrat în toate aspectele mãsurate), însã diferenþa faþã de
cadrajul legat de responsabilitate (0.23) sau cadrajul legat de conflict
(0.21) este aproape insesizabilã. Natura evenimentelor din luna martie
– respingerea bugetului UE pentru 2014-2020, criza din Cipru ºi respingerea planului iniþial de salvare propus de UE ºi de FMI, amânarea
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aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen ca urmare a opoziþiei
Germaniei ºi Finlandei din cadrul consiliului JAI din 7-8 martie 2013,
discuþiile despre posibila ieºire din UE a Marii Britanii în semn de opoziþie faþã de regimul bonusurilor impus de UE – toate fac ca cele trei
cadraje legate de latura economicã, de stabilirea responsabililor ºi cãutarea soluþiilor precum ºi de conflict sã aibã valori foarte apropiate.
Figura 14. Cadraje generice în luna martie 2013

Cadrajul legat de consecinþele economice a fost mai prezent în a
doua parte a lunii când s-a discutat cu precãdere despre criza din Cipru,
în special pe 18 martie când Parlamentul cipriot a dezbãtut planul de
salvare european ºi pe data de 27 martie când s-a discutat tot despre situaþia din Cipru, dar ºi despre cea din Spania ºi Portugalia ºi despre posibila redeschidere a bãncilor cipriote. Cadrajul conflictului a fost mai
ridicat în prima sãptãmânã din martie când s-a discutat despre amânarea
aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen în urma declaraþiei
ministrului german de interne, Hans-Peter Friedrich care a anunþat
opoziþia clarã faþã de intrarea celor douã þãri, declaraþie în urma cãreia
mai mulþi guvernanþi ºi oameni politici interni au luat poziþii vehemente.
De asemenea, pe data de 6 martie, cu o zi înainte de Consiliul JAI de la
Bruxelles, Finlanda a anunþat cã se opune ºi ea aderãrii celor douã state
la Schengen, menþinându-se astfel la o cotã ridicatã reacþiile actorilor
politici naþionali.
Cadrajul legat de stabilirea responsabilitãþii a înregistrat valori mai
ridicate în perioada 7-8 martie, perioada consiliului JAI de la Bruxelles,
în data de 18 martie când Parlamentul cipriot a dezbãtut planul de salvare precum ºi în perioada care a urmat respingerii mãsurilor impuse
de UE ºi dificultãþilor create de închiderea bãncilor cipriote. Cadrajul
valorilor umane a înregistrat valori mai scãzute decât celelalte cadraje
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cu o medie de doar 0.13, cu un nivel mai ridicat în data de 25-26 martie când s-a discutat tot despre situaþia din Cipru ºi anume dificultãþile
cauzate de criza euro, închiderea bãncilor cipriote, inclusiv a douã sucursale din România ºi despre o posibilã ieºire a Ciprului din zona euro.
Pe ziare.com cadrajul predominant a fost cel legat de conflict (0.25),
acest portal acordând ºi o mai mare atenþie subiectelor din domeniul
politic, urmat de cadrajul consecinþelor economice (0.21). Cadrajul conflictului a avut valorile cele mai ridicate în urma respingerii bugetului
UE pe 2014-2020 ºi a amânãrii intrãrii României în zona Schengen, iar
cele legate de economic ºi responsabilitate în chestiunile privind criza
euro din Cipru ºi efectele sale.
Figura 15. Cadraje generice în luna martie 2013, pe ziare.com

Pe hotnews.ro cadrajul predominant este cel legat de stabilirea responsabilitãþii (0.30), urmat de cel legat de consecinþele economice
(0.26). Cadrajul responsabilitãþii a avut valoarea maximã pe 23 martie
când s-a discutat despre protestele de la Nicosia, despre asumarea planului B de salvare a Ciprului ºi despre faptul cã România ºi Bulgaria sunt
doar þapi ispãºitori ai problemelor interne din UE. Cadrajul economic
a avut valori mai ridicate în subiectele care au tratat problematica crizei
euro ºi a situaþiei din Cipru.
Cadrajele specifice au înregistrat valori foarte scãzute, putându-se observa astfel cã elementele care þin de identitatea civicã, instrumentalã ºi
culturalã care ar putea susþine formarea unei identitãþi europene în viitor nu sunt suficient de prezente la nivelul mass media româneºti. Cadrajul identitãþii europene civice ºi cel al identitãþii instrumentale au
înregistrat valori mai ridicate decât cel al identitãþii europene culturale,
respectiv 0.14 ºi 0.11, faþã de 0.02. Nu s-au înregistrat diferenþe semnificative la nivel de portaluri, hotnews.ro acordând totuºi mai multã
atenþie decât ziare.com elementelor civice. Cadrajele identitãþii civice ºi
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instrumentale au avut valori mai ridicate în discuþiile despre amânarea
aderãrii României la Schengen, despre respingerea bugetului UE pe
2014-2020, ºi despre criza din Cipru ºi adoptarea planului de salvare a
euro. Cele douã cadraje au fost utilizate mai degrabã în chestiuni ce þin
de politicã, de statutul þãrii de membrã UE cu drepturi ºi obligaþii, ºi de
chestiuni economice care vizeazã avantajele pragmatice, costurile ºi beneficiile integrãrii.
Figura 16. Cadraje generice în luna martie 2013, pe hotnews.ro

Figura 17. Cadraje specifice în luna martie 2013

Uniunea Europeanã este astfel încadratã ca un areal în care dimensiunea economicã primeazã, fãcându-se referiri la pierderi, consecinþe
economice, costuri implicate, alãturi de nevoia de a stabili cui îi este
atribuitã responsabilitatea, de a deroga rãspunderea pentru mãsurile
necesare fie instanþelor supra-structurale, fie celor naþionale. Media construiesc imaginea unei Uniuni care nu este scutitã de conflicte ºi neînþelegeri fie la nivelul statelor membre, fie la nivelul raportului dintre
planul intern ºi cel supra-naþional, criza euro ºi consecinþele acesteia favorizând disensiunile. Paºii spre o identitate europeanã sunt timizi, mai
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mult în aria identitãþii civice ºi instrumentale, în termeni de apartenenþã
la un cadru instituþional, politic ºi economic comun, de asumare a drepturilor, libertãþilor ºi obligaþiilor asociate integrãrii europene, precum
ºi a costurilor ºi beneficiilor.

Analiza modului de reflectare a subiectelor europene
în timpul alegerilor europarlamentare (2014)
Vizibilitatea subiectelor europene
Prin intermediul analizei s-a urmãrit care este nivelul de atenþie acordat subiectelor europene în perioada alegerilor europarlamentare. Din
totalul celor 5084 de ºtiri analizate, 57.8% au fost pe ziare.com ºi 42.2%
pe hotnews.ro, dintre care 95.6% articole ºi 4.4% editoriale. Cele mai
multe ºtiri publicate au aparþinut domeniului politic (36.1%), social
(19.8%) ºi economic (14.7%). Subiectele predominante au fost cele interne (52.7%), internaþionale non-UE (34.3%) ºi cele ºi naþionale ºi europene (7.5%). Deºi perioadã electoralã la nivelul Uniunii Europene,
conflictele din Ucraina ºi implicaþiile geopolitice ale acþiunilor întreprinse de Rusia au beneficiat de o expunere mediaticã ridicatã mai
ales din perspectiva posibilelor consecinþelor la nivelul statelor din Europa de Est ºi Centralã.
Figura 18. Domeniul ºtirii (2014)
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Figura 19. Subiectul ºtirii (2014)

Subiectele europene au reprezentat doar 13.1% din totalul ºtirilor
publicate în perioada analizatã, cu o pondere mai ridicatã pe hotnews.ro
(14.9%) comparativ cu ziare.com (11.7%). Vizibilitatea subiectelor europene, chiar ºi în timpul alegerilor europarlamentare este sub media
europeanã a vizibilitãþii subiectelor legate de UE în perioade cu evenimente importante la nivel european ºi anume în jur de 20 % (Schuck
et al., 2011; Peter, Semetko & de Vreese, 2003). Este posibil ca locul
ocupat pe agenda media alocat alegerilor sã fi fost restrâns din cauza
conflictelor din Ucraina ºi a acþiunilor întreprinse de Rusia în aceastã
perioadã.
Figura 20. Ponderea ºtirilor legate de UE (2014)

Figura 21. Ponderea ºtirilor legate de UE pe fiecare portal (2014)
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Media numãrului de cuvinte pentru ºtirile legate de UE (M = 577.8;
SD = 574) este uºor mai ridicatã decât pentru subiectele non-UE (M =
394.2; SD = 381), subiectele europene atingând în general aspecte mai
complexe care necesitã explicate. ªtirea care a avut numãrul cel mai ridicat de cuvinte (5957) a avut în vedere o ºtire economicã publicatã pe
hotnews.ro despre declaraþia preºedintelui Consiliului Concurenþei cu
privire la cerere de informaþii din partea Comisiei Europene vizând neimpozitarea profitului reinvestit, fiind vorba, prin urmare, de o ºtire cu
impact naþional ridicat ºi având ca subiecþi centrali actorii interni.
Subiectele europene au fost încadrate preponderent în domeniile politic (70%), economic (19.6%) ºi social (5.6%). Subtemele predominante ale subiectelor europene au fost legate de alegerile europarlamentare
(32.2%), politica externã a UE (19%) ºi politici europene (14.8%). Deºi
perioada monitorizatã a coincis cu perioada campaniei pentru alegerile
europarlamentare spaþiul alocat acesteia în media a fost destul de redus,
cota mai ridicatã de vizibilitate fiind deþinutã de alegerile propriu-zise
ºi de analiza rezultatelor. Atenþia media s-a îndreptat ºi spre evenimentele din Ucraina, acestea constituind cu precãdere subiectul categoriei
politica externã a UE, ºi spre aspecte ce þin de politicile europene.
Subiectul crizei a trecut în subsidiar în perioada campaniei, deþinând
doar 6.8%.
Figura 22. Distribuþia domeniilor pentru ºtirile legate de UE (2014)
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Figura 23. Subteme legate de UE (2014)

Subiectele care au vizat alegerile europene au fost mai vizibile pe
ziare.com (33.9%) faþã de hotnews.ro (30.4%), precum ºi cele care au
vizat politica externã a UE ºi implicarea statelor europene în medierea
conflictelor din Ucraina (24.6%), faþã de hotnews.ro (12.9%). În cazul
ultimului portal, subiectele europene au cuprins mai mult politici ºi directive ale UE (23.2%) faþã de ziare.com (7%).
Figura 24. Subteme legate de UE pe fiecare portal (2014)

Contextualizarea predominantã a subiectelor europene a fost cea internã (47.4%), urmatã de contextualizarea europeanã (32.4%) ºi de cea
externã non-UE (20.2%). Faptul cã primeazã contextualizarea internã
aratã cã procesul de europenizare este într-un stadiu incipient, cetãþenii
ºi instanþele mediatice îndreptându-ºi atenþia spre problematicile care
au un impact la nivel naþional, care afecteazã direct cetãþenii români.
Neexistând un interes pentru UE ca ansamblu, pentru efectele evenimentelor pe plan european ºi nu numai pe plan naþional, nu se poate
vorbi de consolidarea unei sfere publice europenizate, de afilierea la comunitatea europeanã. Cu toate cã predominã contextualizarea internã,
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referirile la impactul asupra cetãþenilor au o prezenþã foarte scãzutã, de
doar 13.6%, lipsind tocmai conexiunea dintre planul deciziilor, evenimentelor ºi cel al consecinþelor la nivelul cetãþeanului de rând. Fãrã a
înþelege aceste aspecte, cetãþenii nu pot fi mai interesaþi de problematica europeanã sau mai angrenaþi în discuþii pe subiecte europene. Atitudinea predominantã în acoperirea subiectelor europene rãmâne cea
neutrã (85.7%), urmatã de cea pozitivã (9.2%) ºi de cea negativã (5.1%).
Evoluþia pe zile a subiectelor legate de UE evidenþiazã douã vârfuri
de vizibilitate: ziua de 25 mai când s-a înregistrat un numãr de 52 de articole tratând atât alegerile europarlamentare, cât ºi alegerile prezidenþiale din Ucraina ºi posibilele implicaþii pentru relaþiile geopolitice ale
UE. Al doilea vârf de vizibilitate este înregistrat pe data de 12 mai cu un
numãr de 36 de ºtiri, care au vizat criza din Ucraina, cu precãdere referendumul privind independenþa oraºelor Donetsk ºi Luhansk, iar pe
de altã parte s-a discutat despre creºterea euroscepticismului la nivelul
UE, pe fondul slabei implicãri a UE în rezolvarea crizei dintre Ucraina
ºi Rusia, cu implicaþii geopolitice la nivelul întregii Europe. S-au mai înregistrat puncte ridicate de vizibilitate în zilele de 5, 6 ºi 21 mai, când,
pe lângã ºtirile legate de campanie, media au abordat evenimente legate
de conflictul din Ucraina, sancþiunile care ar trebui aplicate Rusiei, implicaþiile economice ºi riscurile în ceea ce priveºte dependenþa energeticã a UE de gazele din Rusia precum ºi a alianþei dintre Rusia ºi China.
Figura 25. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE (2014)

În ceea ce priveºte evoluþia vizibilitãþii pe fiecare portal, se poate observa cã ziare.com acordã o mai mare atenþie subiectelor legate de implicaþiile economice ºi geopolitice ale conflictului din Ucraina, în vreme
ce hotnews.ro acoperã într-o mai mare mãsurã ultima zi de campanie
din cadrul alegerilor europarlamentare ºi aspectele economice ale conflictului Rusia-Ucraina.
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Figura 26. Evoluþia vizibilitãþii ºtirilor despre UE pe fiecare portal (2014)

În zilele cele mai importante din punct de vedere al evoluþiei vizibilitãþii ºtirilor despre UE se poate identifica un interes ridicat al media
cu privire la criza dintre Rusia ºi Ucraina, precum ºi la reacþia UE în contextul implicaþiilor geopolitice. Interesul media naþionale pentru acest
subiect a fost unul ridicat ºi din perspectiva consecinþelor la nivelul þãrii
noastre ºi la nivelul Republicii Moldova, mai ales în eventualitatea amplificãrii conflictului. Din aceastã perspectivã, alegerile europarlamentare
au pierdut teren la nivel de acoperire mediaticã, iar contextul geopolitic
sensibil a putut favoriza o creºtere a euroscepticismului. Din perspectiva coordonatei reprezentate de vizibilitatea ºtirilor despre subiecte europene nu se poate spune cã media au alocat un loc important acestora
în setarea agendei publice, mai ales în afara evenimentelor de anvergurã
menþionate, iar subiectele au avut preponderent o contextualizare internã sau internaþionalã non-UE. Media nu contribuie astfel suficient la
susþinerea procesului de europenizare, mai ales în perioada campaniei
pentru alegerile europarlamentare.

Proeminenþa subiectelor europene
Media numãrului de vizualizãri înregistratã de ºtirile care trateazã
subiecte legate de UE este de 4169.7 (SD = 7579) faþã de numãrul de
vizualizãri înregistrat de celelalte ºtiri de 3078.4 (SD = 3859). Hotnews.ro
are o medie mai ridicatã a vizualizãrilor pentru subiectele europene (M
= 4568.2; SD = 5884) faþã de ziare.com (M = 3801.3; SD = 8855), acest
portal acoperind, în general, într-o mai mare mãsurã subiecte din sfera
politicã ºi economicã.
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Figura 27. Medie numãr vizualizãri pentru ºtiri legate de UE pentru
fiecare portal (2014)

În ceea ce priveºte numãrul de comentarii, media acestora este de
12.2 (SD = 20) pentru ºtirile legate de UE ºi de 6.6 (SD = 12) pentru ºtirile care trateazã alte subiecte. Subiectele europene înregistreazã mai
multe comentarii ºi pentru cã domeniul predominant este cel politic,
fiind astfel prezente figuri politice naþionale ºi fãcându-se referiri la consecinþele evenimentelor pe plan intern. Nu s-au înregistrat diferenþe semnificative între cele douã portaluri.
Într-un top al primelor 10 cele mai vizualizate ºtiri legate de UE sunt
tratate aspecte ce þin de criza din Ucraina, doar douã ºtiri fiind legate
de campanie, iar contextualizarea acestora fiind una pronunþat internã. Cele mai vizualizate subiecte europene au vizat o ºtire despre Ucraina ºi amplificarea conflictelor (48713 de vizualizãri) ºi o ºtire privind
prezenþa finalã la vot pentru alegerile europarlamentare (42579 de vizualizãri). Într-un top 10 al celor mai comentate ºtiri legate de UE majoritatea subiectelor sunt legate de campanie, însã au în vedere mai mult
planul politic intern, conflictele dintre preºedinte ºi premier sau iniþiativa unei asociaþii de a boicota alegerile.
Cea mai comentatã ºtire (226 de comentarii) a constat într-un editorial publicat pe hotnews.ro privind votul ºi posibila boicotare a alegerilor,
fiind evidenþiate conflictele din planul intern. Al doilea cel mai comentat subiect european a avut în vedere rezultatele exit poll-urilor pentru
alegerile europarlamentare, evidenþiind clasamentul din perspectiva
luptei pentru putere a partidelor locale (135 de comentarii). Astfel, în
cazul celor mai comentate ºi vizualizate ºtiri care trateazã un subiect legat
de UE, interesul este dat de impactul direct asupra þãrii noastre. De asemenea, perspectiva din care sunt tratate subiectele este una preponderent naþionalã, iar actorii evidenþiaþi sunt cei interni. Nu se poate vorbi
de formarea unor arii mai ample de dezbatere a subiectelor europene
sau de un interes crescut pentru aceste tematici în condiþiile în care
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atenþia medie este îndreptatã tot spre subiectele în care predominã legãturile cu planul naþional.

Actorii prezenþi în ºtirile legate de UE
În vederea mãsurãtorii, actorii au fost diferenþiaþi în actori UE, actori interni, instituþii naþionale, instituþii europene, actori din state membre, grupãri politice naþionale, grupãri politice europene, organizaþii,
actori individuali, actori internaþionali non-UE/instituþii, actori internaþionali non-UE/persoane, þãri ºi cetãþeni ai diverselor þãri. Dintre
aceºtia predominã actorii de tip þarã (37.1%), actorii interni (13.5%) ºi
instituþiile europene (8.3%).
Figura 28. Prezenþa actorilor în cadrul ºtirilor legate de UE (2014)

Deºi în plinã campanie pentru alegerile europarlamentare, actorii
UE, grupãrile politice europene, actorii din statele membre nu au o pondere ridicatã. Instituþiile europene au ºi ele un procent destul de redus,
însã ceva mai ridicat datoritã contextului geopolitic în care Uniunea a
trebuit sã aibã o poziþie unitarã. Tot în cadrul setat de alegeri, europarlamentarii români au fost cei mai vizibili la nivelul categoriei actori UE
– 29.1%, urmaþi de Martin Schulz, candidat pentru ºefia Comisiei Europene, dar ºi preºedinte al Parlamentului European care a beneficiat de
mai multã mediatizare decât ceilalþi – 21.9%. Jean-Claude Junker a fost
urmãtorul candidat care a avut o vizibilitate mai ridicatã, fiind mai intens mediatizat pe hotnews.ro (10.3%) faþã de ziare.com (2.6%).
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Figura 29. Actori UE (2014)

La nivelul prezenþei europarlamentarilor români sau din alte state
membre, ziare.com a înregistrat valori mai ridicate pentru europarlamentarii români (40.3%) faþã de hotnews.ro (17.9%) ºi pentru europarlamentarii din alte state (12.3%) faþã de valoarea înregistratã pe
hotnews.ro (3.8%). Hotnews.ro s-a concentrat mai mult pe latura externã a evenimentelor atât la nivel de campanie, cât ºi la nivel de evenimente politice cu implicaþii internaþionale, pe când ziare.com a vizat mai
mult alegerile parlamentare ºi ºtirile privind candidaþii naþionali.
Figura 30. Actor UE pe fiecare portal (2014)

La nivelul actorilor interni, Traian Bãsescu este cel mai vizibil
(24.5%), urmat de Victor Ponta (23.9%) ºi de Crin Antonescu (care a
înregistrat doar 5.5%), iar instituþiile naþionale predominante sunt Guvernul (17.4%) ºi Parlamentul (11.2%). Dintre instituþiile europene, cele
mai ridicate valori s-au înregistrat cu privire la Parlamentul European
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(52.0%), Comisia Europeanã (31.1%) ºi Consiliul European (3.1%). Parlamentul european a fost mai vizibil pe ziare.com (68.1%) faþã de
hotnews.ro (35.7%). Pe acest din urmã portal, Comisia a fost cea mai
vizibilã instituþie (41.1%) faþã de ziare.com (21.2%). La nivelul actorilor
din alte state membre, cancelarul german Angela Merkel a fost cel mai
vizibil actor (14.9%), urmat de prim-ministrul Ungariei Viktor Orban
(5.3%) ºi preºedintele francez Francois Hollande (4.4%). La nivelul
subiectelor europene, grupãrile politice cele mai mediatizate au fost
PSD (24.0%), PNL (18.3%) ºi PDL (15.4%) cu menþiunea cã în cadrul
ziare.com locul al doilea a fost ocupat de PDL (18.4% versus 11.7%), în
vreme ce pe hotnews.ro s-a situat PNL (20.8% versus 16.3%).
La nivelul grupãrilor politice europene, Alianþa Progresivã a Socialiºtilor ºi Democraþilor (S&D) a înregistrat 34.9%, Partidul Popular
European (EPP) 16.3%, Miºcarea pentru o Europã a Libertãþii ºi Democraþiei (EFD) 7.0%, Alianþa Liberalilor si Democraþilor pentru Europa (ALDE) 4.7%. În ceea ce priveºte organizaþiile, cele predominante
au fost din Uniunea Europeanã (44.6%), urmate de cele internaþionale (32%), iar la nivelul actorilor individuali s-au evidenþiat experþii
(45.3%). Din cadrul actorilor internaþionali non-UE – instituþii/alianþe
cel mai prezent actor este NATO (54.9%), urmat de FMI (23.5%), iar
din cadrul actorilor internaþionali non-UE/persoane, Vladimir Putin
(22.6%), urmat de Joe Biden (9.3%). La nivelul þãrilor, cele mai des
menþionate sunt Uniunea Europeanã ca entitate singularã (24.1%),
România (20.3%) ºi Marea Britanie (3.3%), iar la nivel de cetãþeni ai diverselor þãri cei mai menþionaþi sunt românii (40.2%), cetãþenii UE ca
tot (8.7%) ºi bulgarii (7.6%). Pentru o mai bunã reprezentare a actorilor predominanþi s-a recurs la o serie de grupãri ale actorilor în actori
interni, actorii UE ºi actori internaþionali non-UE, putându-se observa
preponderenþa actorilor UE (37.9%), însã la o distanþã foarte micã de
actorii interni (37.1%). La nivel de portaluri, pe ziare.com primeazã actorii interni (40.0%), în detrimentul celor europeni (36.6%), în vreme
ce pe hotnews.ro actorii UE deþin o cotã mai mare (39.3%) faþã de actorii interni (33.9%).
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Figura 31. Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE (2014)

Figura 32. Actori interni, actori UE, actori internaþionali non-UE pentru fiecare portal (2014)

Grupând actorii de tip þarã, persoane ºi instituþii, cea mai mare pondere
o au persoanele (37.6%), urmate de þãri (37.1%) ºi instituþii (25.3%).
Se poate spune astfel cã, pe timpul alegerilor, UE a dobândit o faþã
umanã, actorii de tip persoanã fiind uºor mai mediatizaþi decât actorii
de tip þarã. Analizând distribuþia actorilor se poate observa cã actorii UE
au încã un procent destul de scãzut, deºi ne raportãm la date înregistrate doar pentru subiectele europene în timpul campaniei europarlamentare.

Încadrarea mediaticã a subiectelor europene
Analiza cadrajelor media folosite în redactarea ºtirilor legate de UE
a urmãrit evidenþierea modului în care media au utilizat cadrajele generice ºi specifice în abordarea problematicilor europene pe durata campaniei pentru alegerile europarlamentare. Mediile pentru fiecare tip de
cadraj pot fi analizate în tabelul urmãtor:
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Tabelul 2. Medii cadraje generice ºi specifice (2014)

La nivelul cadrajelor generice nu se poate vorbi de preponderenþa
clarã a unui cadraj. Cadrajul legat de responsabilitate a înregistrat media cea mai mare de (0.15), însã diferenþa faþã de cadrajul legat de conflict (0.14) sau cadrajul economic (0.13) este foarte redusã.
Evenimentele care au avut loc în perioada analizatã precum alegerile
europarlamentare, criza din Ucraina cu implicaþiile economice ºi geopolitice aferente conflictului, referendumurile organizate de separatiºtii
pro ruºi în Donetk ºi Lugansk ºi contestate de autoritãþile de la Kiev, de
Uniunea Europeana ºi de þãri din Occident, anunþul trimis la Bruxelles
de cãtre Guvernul României cu privire la data þintã pentru aderarea României la zona euro, liberalizarea vizelor în Uniunea Europeana pentru
moldoveni, alegerile prezidenþiale din Ucraina, au fãcut ca cele trei
cadraje legate de latura economicã, de stabilirea responsabililor ºi de
cãutarea soluþiilor, precum ºi de conflict sã aibã valori foarte apropiate.
Figura 33. Cadraje generice (2014)

ªtirile de pe ziare.com au avut o încadrare preponderentã de tip conflict, în vreme ce ºtirile de pe hotnews.ro una de tip responsabilitate.
Cadrajul conflictului a fost utilizat cu precãdere în legãturã cu evenimentele din Ucraina, dar ºi în unele aspecte privind campania, privind
mesajele eurosceptice incluse în afiºele de campanie sau boicotarea ale-
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gerilor. Cadrajul valorilor umane a fost utilizat în chestiuni legate de discriminarea românilor în Uniunea Europeanã, dar ºi pentru subiectele
legate de Ucraina, în vreme ce cadrajul de tip responsabilitate a avut în
vedere legãtura politicã dintre Rusia ºi UE, dar ºi posibila boicotare a
alegerilor.
Figura 34. Cadraje generice pe ziare.com (2014)

Pe hotnews.ro cadrajul predominant a fost cel de tip responsabilitate
(0.18), urmat de cel de tip economic (0.15) ºi cel de tip conflict (0.14).
Cadrajul de tip valori umane a înregistrat valori foarte reduse, având o
medie de 0.06, mai redusã decât media înregistratã pe ziare.com (0.10).
Cadrajul de tip responsabilitate a avut valori ridicate în legãturã cu
ºtirile care vizau aspecte privind euroscepticismul ridicat din cadrul campaniei, declaraþii ale preºedintelui ºi premierului în legãturã cu conflictele din Ucraina ºi poziþia Rusiei, poziþia UE faþã de Rusia ºi discuþiile
privind sancþiunile viitoare împotriva Rusiei.
Figura 35. Cadraje generice pe hotnews.ro (2014)

Cadrajele specifice au înregistrat valori mai ridicate decât cele generice, putându-se observa astfel cã media au introdus la nivelul ºtirilor elemente care þin de identitatea civicã (0.20) ºi instrumentalã (0.18), care
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ar putea susþine formarea unei identitãþi europene, deºi demersul vizeazã
aspecte ce þin de latura pragmaticã a identitãþii. În ceea ce priveºte cadrajul legat de identitatea europeanã culturalã, acesta a înregistrat o medie foarte scãzutã (0.07), arãtând cã la nivelul media generaliste se pune
foarte puþin accent pe demersul de a susþine formarea unei identitãþi
comune europene ºi la nivel cultural, accentul pe valori ºi tradiþii comune, pe o culturã comunã lipsind.
Figura 36. Cadraje specifice (2014)

Pe ziare.com, cadrajul identitãþii europene civice a înregistrat media
cea mai ridicatã (0.19), urmatã de cea a cadrajului identitãþii europene
instrumentale (0.15). Cadrajul identitãþii europene culturale a avut o
medie foarte scãzutã de doar 0.06. Aspectele civice ºi instrumentale au
fost mai pregnante ºi datoritã contextului dat de campania pentru
alegerile europarlamentare, dar ºi a conflictelor din Ucraina în care poziþia Uniunii a trebuit sã fie una singularã, în care statele membre au fost
nevoite sã acþioneze ca un tot. Cadrajul identitãþii civice a fost mai ridicat în cadrul ºtirilor privind sancþiunile împotriva Rusia discutate în
cadrul UE, poziþia UE faþã de conflictele din Ucraina ºi a reacþiilor faþã
de referendumul organizat, precum ºi în ziua votului ºi în discuþiile despre campanie. Cadrajul identitãþii instrumentale a fost mai pregnant în
discuþiile despre campanie, despre euroscepticism, despre relaþia Rusia
– UE ºi a dependenþei energetice la nivel european.
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Figura 37. Cadraje specifice pe ziare.com (2014)

La nivelul hotnews.ro s-au înregistrat medii mai mari pentru toate
cadrajele specifice, acest portal punând mai mult accent pe ºtiri care sã
ajute la înþelegerea evenimentelor europene, contribuind astfel la creºterea sentimentului de afiliere la spaþiul european. Cadrajul identitãþii
europene civice a înregistrat o medie egalã cu cea a cadrajului identitãþii
europene instrumentale (0.21). Media pentru cadrajul identitãþii europene culturale a fost doar de 0.08. Aspectele civice ºi instrumentale au
fost puse în valoare mai ales în contextul conflictelor generate de Rusia ºi a reacþiei Uniunii. Cadrajul civic a fost pus mai mult în evidenþã în
legãturã cu alegerile pentru Parlamentul European ºi cu sondajele din
ziua votului, pe când cel instrumental a înregistrat un maximum în
cadrul unor editoriale privind relaþia UE – Rusia.
Figura 38. Cadraje specifice pe hotnews.ro (2014)

Paºii spre o identitate europeanã rãmân timizi, mai mult pe zona
identitãþii civice ºi instrumentale, în jurul sentimentului de apartenenþã
la un cadru instituþional, politic ºi economic, de asumare a drepturilor,
libertãþilor ºi obligaþiilor asociate cu integrarea europeanã, dar ºi în jurul avantajelor ºi dezavantajelor rezultate ca urmare a statutului României de þarã membrã a Uniunii Europene. Totuºi, se poate observa o
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evoluþie în procesul de europenizare prin mediile mai ridicate înregistrate în rândul cadrajelor specifice vizând susþinerea formãrii unei
identitãþi europene la nivelul laturilor instrumentale ºi civice. Cu toate
acestea, cadrajul identitãþii europene culturale a înregistrat medii reduse, indicând un nivel scãzut de susþinere a dimensiunii simbolice, culturale a identitãþii. Factorii civici ºi instrumentali joacã un rol important
în definirea ºi consolidarea sentimentului de identificare cu Uniunea Europeanã, dar consideraþiile utilitariste nu sunt suficiente pentru a hrãni
ataºamentul, afilierea la o comunitate europeanã, fiind necesarã ºi dezvoltarea laturii culturale, mai ales în situaþii de crizã, când raportul avantaje-dezavantaje poate fi unul negativ.

Abordare comparativã (2013 & 2014). Consideraþii finale
În vederea analizei modului de reflectare a subiectelor europene în
perioade cu evenimente importante pentru Uniunea Europeanã, au fost
analizate 11.310 ºtiri publicate în perioada 1-31 martie 2013 ºi perioada
25 aprilie – 25 mai 2014, în cadrul hotnews.ro ºi ziare.com. Din totalul
ºtirilor publicate, subiectele europene au reprezentat doar 12.9% în
2013, ºi 13.1% în 2014, perioadã care a coincis ºi cu desfãºurarea campaniei pentru alegerile din cadrul Parlamentului European. Acoperirea
mediaticã a subiectelor legate de UE la nivelul statelor membre a fost
în medie de 20.2% în timpul alegerilor din cadrul Parlamentului European din 2009, iar în România de 12.7% (Schuck et al., 2011, p. 46). Atât
în 2013, cât ºi în 2014 cota de vizibilitate a crescut uºor la nivel naþional
semn cã existã un progres în termeni de europenizare a discursului mediatic, însã procentul rãmâne sub media europeanã, indicând astfel cã
media naþionale trebuie sã aloce mai mult spaþiu pentru tematicile legate
de UE în setarea agendei. La nivelul anului 2003, vizibilitatea subiectelor
europene în perioade cu evenimente importante pentru Uniune se situa în jurul unei valori de 15%, iar în perioade neutre, în jur de 3-4%
(Peter, Semetko & de Vreese, 2003), însã la nivel naþional valoarea obþinutã în 2014 este încã sub respectiva medie europeanã, procesul de europenizare fiind unul lent.
Subiectele europene publicate în perioadele analizate s-au încadrat
cu precãdere în categoria politic ºi apoi economic, în 2013 subiectele
economice având o cotã mai ridicatã, în vreme ce în 2014 accentul a fost
pus pe aspectele politice datoritã campaniei pentru Parlamentul European ºi evenimentelor din Ucraina. Subtemele predominante ale subiectelor europene în 2013 au fost legate de criza europeanã (27.7%) ºi de
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aderarea României la Schengen (25.6%), iar în 2014 au fost legate cu
precãdere de alegerile europarlamentare (32.2%) ºi de politica externã
a UE (19%). Alegerile europarlamentare nu au beneficiat de o vizibilitate crescutã, iar perspectiva de abordare a fost cu precãdere cea internã,
cu accent pe grupãrile politice naþionale mai degrabã decât pe candidaþi.
O posibilã explicaþie este tendinþa cetãþenilor de a privi aceste alegeri
ca fiind de ordin secund ca importanþã, media tratându-le, de asemenea, mai mult ca un preambul pentru alegerile naþionale, ca un referendum privind performanþa guvernului naþional (Marks, Wilson & Ray,
2002; Hobolt, Spoon & Tilley, 2009).
Subiectele care au dominat agenda media cu privire la tematicile
europene au avut în vedere evenimente importante pentru Uniunea
Europeanã, dar totodatã evenimente care au vizat sau afectat ºi planul
naþional. Europenizarea sferelor publice naþionale are în vedere acoperirea mediaticã a subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o
perspectivã europeanã (Kunelius & Sparks, 2001), discutarea în media
a problemelor comune din postura de europeni, a întâmplãrilor care
privesc comunitatea europeanã ºi sunt relevante la nivel european ºi nu
doar la nivelul statelor membre individuale (Risse, 2010). Cu toate acestea, media naþionale acordã atenþie cu precãdere acelor evenimente ºi
aspecte care vizeazã ºi planul intern, abordându-le din prisma impactului la nivel de þarã, încãlcând astfel un criteriu de bazã al formãrii unei
sfere publice naþionale europenizate.
În plus, în ambele perioade, perspectiva dominantã din prisma cãreia
sunt discutate ºi evaluate subiectele europene este cea internã (55.4%
în 2013 ºi 41.6% în 2014), urmatã de cea externã europeanã (41.6% în
2013 ºi 32.4% în 2014). În 2014, abordarea dintr-o perspectivã internã
a subiectelor a înregistrat o valoare mai scãzutã, însã acest aspect nu a
însemnat o evoluþie la nivel de contextualizare europeanã a subiectelor, raportul fiind schimbat de o cotã mai ridicatã a utilizãrii perspectivei externe non-UE datoratã contextului marcat de conflictul Rusia –
Ucraina. Cu toate cã predominã contextualizarea internã, referirile la
impactul deciziilor ºi evenimentelor europene asupra cetãþenilor, asupra vieþii lor de zi cu zi au înregistrat o prezenþã foarte scãzutã, de doar
22.1% în 2013, ºi 13.6% în 2014, media axându-se ºi mai puþin pe explicarea implicaþiilor aspectelor europene în cel de-al doilea an. Cu cât cetãþenii realizeazã care este impactul deciziilor europene asupra vieþii lor
de zi cu zi, cu atât creºte ºi interesul lor faþã de aspectele europene,
nevoia de mai multã informaþie ºi dorinþa de implicare, de exercitare a
drepturilor democratice (Habermas, 2011). Media au astfel datoria de
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a pune mai mult accent pe descrierea, explicarea ºi evidenþierea impactului deciziilor europene ºi a întâmplãrilor ºi transformãrilor la nivel european asupra cetãþeanului obiºnuit.
În ceea ce priveºte atitudinea faþã de UE care prevaleazã la nivelul
ºtirilor, aceasta este în principal neutrã (80.4% în 2013 ºi 85.7% în 2014).
Media pot influenþa modul în care este perceputã Uniunea Europeanã
ºi în care este evaluat procesul de integrare prin vizarea aspectelor pozitive care sã creascã sprijinul public sau prin evidenþierea aspectelor
negative care duc la o pierdere a încrederii în structurile europene, în
beneficiile integrãrii ºi calitatea de stat membru. Abordãrile care evidenþiazã avantajele integrãrii, aspectele pozitive pot determina un nivel mai
ridicat de susþinere a Uniunii, în vreme ce evidenþierea pierderilor, a
dezavantajelor integrãrii îi determinã pe cetãþeni sã devinã mai sceptici
(Schuck & de Vreese, 2006). Media reuºesc sã ofere o acoperire echilibratã a subiectelor europene, atitudinile predominant pozitive (11.4%
în 2013 ºi 9.2% în 2014) sau negative (8.2% în 2013 ºi 5.1% în 2014)
deþinând o cotã foarte redusã, neînclinând astfel balanþa nici spre un
sprijin mai ridicat din partea populaþiei, nici spre un nivel mai crescut
de euroscepticism.
Evenimentele care au suscitat cel mai mult atenþia media în 2013 ºi
au înregistrat vârfuri de vizibilitate au avut în vedere declaraþia ministrului german de interne, Hans-Peter Friedrich care a anunþat opoziþia
Germaniei faþã de intrarea României ºi Bulgariei în zona Schengen, respingerea în cadrul Consiliului JAI de la Bruxelles a aderãrii României
la spaþiul Schengen, criza din Cipru ºi discuþiile despre o posibilã ieºire
a Ciprului din zona euro. În 2014 vârfurile de vizibilitate au avut în
vedere alegerile europarlamentare ºi alegerile prezidenþiale din Ucraina,
criza din Ucraina ºi referendumul privind independenþa oraºelor Donetsk ºi Luhansk cu posibilele implicaþii pentru relaþiile geopolitice ale Uniunii Europene, sancþiunile care ar trebui aplicate Rusiei ºi implicaþiile
economice ºi riscurile în ceea ce priveºte dependenþa energeticã a Uniunii Europene de Rusia.
Evenimentele cele mai vizibile în media nu vizeazã doar planul european, ci mai ales efectele la nivel naþional, interesul pentru arealul european ºi pentru implicaþiile la nivelul Uniunii per ansamblu rãmânând
la un nivel scãzut. Nici interesul cetãþenilor nu este diferit în acest sens,
cele mai vizualizate ºi comentate evenimente referindu-se la aspecte ancorate în planul naþional sau la actori politici interni. Numai prin creºterea vizibilitãþii mediatice a subiectelor europene nu se poate vorbi
despre un sistem de comunicare europenizat, interesul cetãþenilor fiind
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un aspect esenþial. Media numãrului de vizualizãri înregistratã de ºtirile
care trateazã subiecte legate de UE a fost doar uºor mai ridicatã în 2014
(M = 4169.7; SD = 7579) faþã de media înregistratã în 2013 (M = 4142.7;
SD = 13363), în vreme ce media numãrului de comentarii a scãzut uºor.
În 2013 cele mai vizualizate ºi comentate ºtiri care trateazã un subiect
legat de Uniunea Europeanã au avut în vedere aderarea României ºi
Bulgariei la spaþiul Schengen, interesul fiind dat de impactul direct asupra þãrii noastre. În 2014 au fost mai proeminente subiectele legate de
alegerile europarlamentare ºi conflictele din Ucraina, ambele teme fiind abordate cu precãdere din prisma impactului naþional. Nu se poate
vorbi, prin urmare, de existenþa unui interes crescut pentru problematicile europene sau pentru consecinþele acestora la nivelul întregii Uniuni nici din partea media, nici din partea publicului online.
Prin analiza actorilor s-a urmãrit dacã existã o pondere mai mare a
actorilor europeni sau a celor interni, a instituþiilor europene sau a reprezentanþilor statelor membre în prezentarea subiectelor europene. În
2013, ponderea cea mai ridicatã aparþine actorilor de tip þarã (51.8%).
Actorii interni au o prezenþã mai ridicatã (15.3%) decât instituþiile europene (8.7%) ºi actorii UE (2.5%), sau decât actorii din alte state
membre (7.9%), indicând faptul cã media încã alocã o atenþie crescutã
planului intern chiar ºi când discutã tematici europene. În 2014, tot
actorii de tip þarã deþin ponderea cea mai ridicatã (37.1%), urmaþi de
actorii interni (13.5%) ºi de instituþiile europene (8.3%). Pe fondul alegerilor europarlamentare ºi a conflictelor din Ucraina, actorii internaþionali non-UE/ persoane ºi grupãrile politice naþionale deþin valori
mai ridicate decât în anul precedent. Deºi analiza a vizat perioada campaniei europaralmentare, actorii UE deþin doar 6.3%, o valoare uºor ridicatã faþã de 2013. În plus, la nivelul actorilor UE, europarlamentarii
români ocupã 29.1%.
În 2013 se poate observa pe baza analizei actorilor, o oarecare tendinþã spre europenizarea orizontalã, care presupune legãturi de comunicare mai degrabã la nivelul statelor membre (Koopmans & Erbe, 2003),
deci o europenizare fãrã Uniunea Europeanã (Brüggemann & Kleinenvon Königslöw, 2009). Tendinþa spre europenizarea orizontalã este menþinutã ºi în 2014, deºi la un nivel mai redus, resimþindu-se influenþa
contextului marcat de conflictele din Ucraina ºi de alegerile europarlamentare care au fost tratate în plan naþional mai mult ca o cursã premergãtoare alegerilor prezidenþiale, atenþia media fiind îndreptatã cu
precãdere spre grupãrile politice naþionale, atât în detrimentul candidaþilor din partea României, cât ºi a celor la nivel european. În urma
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grupãrii actorilor în actori UE, actori interni, actori internaþionali nonUE la nivelul anului 2013 se poate observa preponderenþa actorilor
UE (56.6%), urmaþi de actorii interni (37.4%) ºi actorii internaþionali
(6.0%). În 2014, actorii UE au rãmas preponderenþi, însã cota deþinutã este mai redusã decât în anul precedent (37.9%) ºi foarte apropiatã
de ponderea actorilor interni (37.1%). Contextul marcat de conflictul
dintre Rusia ºi Ucraina a determinat creºterea prezenþei actorilor internaþionali non-UE (25.0%). Grupând actorii prezenþi la nivelul ºtirilor
despre tematicile europene în actori de tip þarã, persoane ºi instituþii,
cea mai mare pondere în 2013 o au þãrile (51.7%), urmate de persoane
(34.2%) ºi instituþii (14.1%). În 2014, cea mai mare pondere o au persoanele (37.6%), urmate de þãri (37.1%) ºi instituþii (25.3%), clasificare
influenþatã de contextul alegerilor europarlamentare. Având în vedere
totuºi conceptul de faceless Europe care se referã la caracterul impersonal
al relatãrilor despre Uniune ca instanþã mai degrabã abstractã (Peter &
de Vreese, 2004), la nivelul actorilor, relatãrile din 2014 se axeazã mai
mult pe o abordare care evidenþiazã actorii de tip persoanã ºi nu doar
þãrile ºi instituþiile. Datã fiind vizibilitatea destul de redusã a actorilor europeni la nivelul subiectelor legate de Uniunea Europeanã, nu se poate
vorbi însã de europenizarea discursului mediatic. Deºi se pot observa
tendinþe de europenizare cu accent pe latura orizontalã mai ales la nivelul rezultatelor din 2013, nu se poate vorbi încã de o sferã publicã europenizatã.
În ceea ce priveºte analiza cadrajelor, tipul evenimentelor din luna
martie 2013 precum respingerea bugetului UE pentru 2014-2020, criza
din Cipru ºi respingerea planului iniþial de salvare propus de UE ºi de
FMI, amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen ca urmare a opoziþiei Germaniei ºi Finlandei din cadrul consiliului JAI din
7-8 martie 2013, discuþiile despre posibila ieºire din UE a Marii Britanii
în semn de opoziþie faþã de regimul bonusurilor impus de UE, fac ca încadrãrile de tip economic ºi responsabilitate sã fie predominante. Evenimentele care au avut loc în perioada analizatã în 2014 precum alegerile
europarlamentare, criza din Ucraina cu implicaþiile economice ºi geopolitice aferente conflictului, referendumurile organizate de separatiºtii
pro ruºi în Donetk ºi Lugansk ºi contestate de autoritãþile de la Kiev ºi
de Uniunea Europeanã fac ca prezenþa cadrajelor de tip responsabilitate ºi conflict sã fie mai ridicate. În 2014, mediile înregistrate pentru
cadrajele generice au fost mai scãzute decât în 2013, în vreme ce cadrajele specifice au înregistrat medii mai ridicate în contextul campaniei
pentru Parlamentul European decât în perioada analizatã anterior.
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În 2013, cadrajul identitãþii europene civice ºi cel al identitãþii instrumentale au înregistrat valori mai ridicate decât cel al identitãþii europene
culturale (respectiv 0.14 ºi 0.11 faþã de 0.02). În 2014, mediile înregistrate de fiecare dintre cele trei cadraje au fost mai ridicate, deºi media
cadrajului identitãþii europene culturale a fost mai scãzutã (0.07) comparativ cu cea a cadrajului identitãþii europene civice (0.20) ºi cea a
cadrajului identitãþii instrumentale (0.18). În ambii ani elementele civice
ale identitãþii au fost preponderente la nivelul media. Deºi la nivelul media generaliste se pot identifica elemente care sã susþinã formarea unei
identitãþi europene comune, acestea au în vedere aspectele pragmatice,
utilitariste ale integrãrii ºi mai puþin aspectele culturale. Factorii utilitari nu sunt suficienþi pentru a consolida afilierea la o comunitate europeanã ºi dezvoltarea unei identitãþi europene comune.
Prin urmare, media au datoria de a informa cetãþenii cât mai corect
ºi echilibrat cu privire la tematicile europene, prezentând aspecte care
sã þinã atât de latura pragmaticã a integrãrii, cât ºi de latura simbolicã,
culturalã. Deºi media naþionale deþin un rol central în informarea cetãþenilor cu privire la Uniunea Europeanã, în construirea la nivel discursiv
a imaginii Uniunii, în crearea atitudinilor faþã de UE ºi a formãrii unei
identitãþi comune, demersurile de europenizare a sferei publice naþionale ºi de susþinere a sentimentului de afiliere la comunitatea europeanã sunt într-un stadiu incipient, axate mai mult pe latura orizontalã, a
legãturii cu celelalte state membre decât pe Uniunea Europeanã ca
ansamblu.
Dezvoltarea unui spaþiu comun de dezbatere, europenizarea sferelor
publice naþionale constituie subiecte de mare interes la nivelul Uniunii
deoarece reprezintã o cerinþã fundamentalã pentru consolidarea dimensiunii politice a proiectului european. Media sunt un factor care
contribuie la crearea ºi susþinerea unui areal comun de dezbatere printr-un discurs mediatic europenizat, care oferã cetãþenilor suportul informaþional de care au nevoie pentru a înþelege problematicile europene,
pentru a deveni mai interesaþi ºi implicaþi în procesele de dezbatere. Astfel, printr-un efort susþinut la nivel mediatic de creºtere a vizibilitãþii ºi
proeminenþei subiectelor europene, de promovare a perspectivelor europene ºi a actorilor europeni, se poate contribui activ la depãºirea
deficitului democratic ºi a celui de comunicare.
Europenizarea sferelor publice are în vedere angrenarea cetãþenilor
în dezbateri care vizeazã, în fond, aspecte care le pot afecta viaþa de zi
cu zi. O sferã publicã europeanã nu ar asigura consensul asupra problemelor sau politicilor europene, dar ar asigura conºtientizarea lor,
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înþelegerea implicaþiilor ºi posibilitatea de a adopta o poziþie într-un mod
informat, ar asigura o bazã democraticã proiectului european. Nu întâmplãtor este menþionatã foarte des la nivelul discursurilor liderilor europeni nevoia de mai multã Europã, ei subliniind, de fapt, nevoia de a
creºte prezenþa aspectelor legate de Uniune în viaþa de zi cu zi a cetãþenilor, determinându-se, totodatã, creºterea nivelului de implicare ºi de
interes în legãturã cu problematicile europene. Cu cât este conºtientizat impactul deciziilor ºi evenimentelor europene în rândul cetãþenilor,
cu atât nevoia de informare ºi de participare în procesele decizionale
este mai mare. În fond, miza europenizãrii sferelor publice naþionale o
constituie apropierea cetãþenilor de proiectul Uniunii Europene, în vederea câºtigãrii încrederii ºi sprijinului acestora pentru mãsurile ºi politicile europene. Cu toate acestea, analiza activitãþii media atât în 2013,
cât ºi în 2014 relevã faptul cã vizibilitatea subiectelor europene în perioade cu evenimente importante pentru Uniunea Europeanã sau în timpul alegerilor europarlamentare este sub media europeanã.
Deºi existã un progres în termeni de europenizare a discursului mediatic este prematur sã se vorbeascã de un discurs mediatic europenizat.
În plus, subiectele care au dominat agenda media cu privire la tematicile europene au avut în vedere evenimente importante pentru Uniunea Europeanã, dar totodatã evenimente care au vizat ºi planul naþional,
media acordând atenþie cu precãdere acelor evenimente cu efecte în
planul intern. Contextualizarea, perspectiva dominantã de abordare a
fost preponderent cea interna, încãlcându-se astfel un criteriu de bazã
al unei sfere publice naþionale europenizate, care prevede ca subiectele
legate de UE sã fie abordate dintr-o perspectivã europeanã, luându-se
în considerare implicaþiile la nivelul întregului proiect european. Cu
toate cã predominã contextualizarea internã, referirile la impactul deciziilor ºi evenimentelor europene asupra cetãþenilor, asupra vieþii lor
de zi cu zi au înregistrat o prezenþã foarte scãzutã. Fãrã o înþelegere a
modului în care aspectele europene se rãsfrâng asupra vieþii lor, cetãþenii pãstreazã un interes scãzut pentru tematicile europene.
Din perspectiva modelului realist, care prevede europenizarea sferelor publice naþionale printr-o acoperire mediaticã amplã a subiectelor
europene, precum ºi evaluarea ºi dezbaterea acelor subiecte care depãºesc sfera de interes a unei þãri, criteriile nu sunt suficient îndeplinite.
Existã tendinþe de europenizare a discursului mediatic mai ales pe dimensiunea orizontalã, a atenþiei acordate statelor membre ºi liderilor
acestora, însã stadiul de europenizare a sferei publice naþionale este încã
unul incipient. Lipseºte dezbaterea, iar interesul pentru problematicile
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europene, atât din partea media, cât ºi din partea cetãþenilor apare mai
cu seamã dacã subiectele europene au o contextualizare internã, nedepãºindu-se astfel cadrul implicaþiilor naþionale.
Europenizarea societãþii poate avea loc în mãsura în care practicile
europene sunt încorporate în viaþa de zi cu zi a indivizilor ºi nu doar
prin transformãri instituþionale impuse la nivel european. Pentru a creºte
prezenþa Uniunii la nivelul vieþii cetãþenilor, media sunt datoare sã aloce
o atenþie crescutã tematicilor europene, sã prezinte modul în care cetãþenii pot fi afectaþi de cele întâmplate laolaltã cu implicaþiile la nivelul
întregului proiect european. Numai prin implicarea cetãþenilor ºi prin
sprijinul lor se poate vorbi de un proiect european democratic ºi legitim care sã poatã evolua într-o direcþie politicã. Din pãcate, activitatea
media la momentul actual nu îndeplineºte suficient criteriile pentru
susþinerea temeinicã a procesului de europenizare a sferei publice naþionale, discursul mediatic rãmânând angrenat cu precãdere în planul
naþional. Efectele lipsei de europenizare la nivelul discursului media se
rãsfrâng atât la nivelul sferei publice, cât ºi la nivelul creãrii unui sentiment identitar comun.

IV. Analiza interesului tinerilor
pentru problematica europeanã, a locului UE
pe agenda conversaþiilor interpersonale
ºi a asumãrii unei identitãþi europene

Analiza interviurilor – 2013
Pentru a se putea vorbi de europenizarea sferei publice naþionale este
necesar sã existe un transfer de la nivelul acoperirii mediatice la cel al
discuþiilor dintre cetãþeni, care sã vãdeascã interesul indivizilor pentru
subiectele europene dincolo de impactul naþional, dorinþa de informare
ºi implicare în dezbateri. Pornind de la obiectivele ºi întrebãrile de cercetare, s-a urmãrit determinarea locului UE pe agenda conversaþiilor
interpersonale, a interesului ºi a implicãrii cetãþenilor în dezbateri, a
efectelor mediatice în inducerea cadrajelor prin care cetãþenii se raporteazã la Uniune ºi a subiectelor preluate în dezbateri. Primul set de
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20 de interviuri a fost condus în perioada 25 martie – 7 aprilie 2013.
Subiecþii intervievaþi (14 femei ºi 6 bãrbaþi) sunt tineri cu vârsta cuprinsã între 21 ºi 31 de ani, de naþionalitate românã. Aceºtia sunt masteranzi din cadrul ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative,
Academiei de Studii Economice ºi Universitãþii Bucureºti, studiind
domenii precum managementul proiectelor, comunicare audio-video,
comunicare politicã, comunicare ºi relaþii publice, brand management
ºi administrarea afacerilor. Pe lângã aria de studiu, subiecþii au o gamã
variatã de interese ºi preocupãri precum: comunicare online, relaþii internaþionale ºi conflicte, voluntariat, politicã, business, cinematografie,
sport, limbi strãine, calatorii, muzicã, relaþii publice, istorie, literatura,
dans. Majoritatea celor care au participat la interviu au experienþã de
muncã, lucreazã sau au avut contact cu mediul de lucru prin intermediul programelor de voluntariat. Toþi masteranzii cunosc limba englezã,
iar o parte dintre aceºtia cunosc mai multe limbi de circulaþie internaþionalã: franceza (16 din 20), germana (6), spaniola (4), greaca (2), portugheza (1), turca (1), rusa (1), araba (1). Sursa preponderentã de
informare în rândul intervievaþilor este internetul, acesta fiind menþionat de cãtre toþi participanþii, urmat de televizor (10 din 20), ziare ºi reviste tipãrite (3), ºi radio (3). Respondenþii pot fi încadraþi în special în
categoriile utilizatorilor light – sub 3 ore pe zi (7 din 20) ºi moderate –
3-16 ore pe zi, (10 din 20), în vreme ce doar 3 subiecþi pot fi consideraþi heavy users (Rideout, Foehr & Roberts, 2010).

UE – de la discursul media la agenda cetãþeanului
Prima secþiune a interviului a vizat analiza poziþiei ocupate de subiectele europene pe agenda conversaþiilor interpersonale, urmãrindu-se interesul pentru tematicile europene, implicarea în dezbateri, preluarea
subiectelor, a perspectivelor promovate de media ºi a cadrajelor la nivelul discuþiilor. În ceea ce priveºte interesul pentru problematica europeanã, majoritatea respondenþilor sunt interesaþi de ce se întâmplã la
nivelul Uniunii Europene ºi mai ales de cum influenþeazã evenimentele
ºi deciziile europene þara noastrã (9 respondenþi din 20): „Da, mã intereseazã pentru cã mi se pare cumva destul de important sã fiu la curent cu ce se
întâmplã, dar ºi la nivel naþional.” (Ionuþ, 24); „Mã intereseazã din perspectiva politicii externe care implicã ºi România, fiind membrã a Uniunii Europene;
normal cã mã intereseazã ce se întâmplã în þarã ºi cum ne afecteazã relaþiile cu
Europa ºi invers.” (Monica, 22); „Sunt destul de interesatã, anul trecut am avut
o materie la facultate care se numea “Dreptul afacerilor europene” ºi de atunci
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pot sã spun cã interesul chiar mi-a crescut pentru Europa, pentru Uniunea Europeanã ºi pentru ce se întâmplã acolo.” (Ramona, 23).
O parte din respondenþi au un interes mediu legat mai mult de ivirea
unor evenimente foarte importante care atrag atenþia publicã ºi atunci
simt nevoia sã se informeze, sã afle despre ce este vorba: „Nu mã intereseazã tot ce picã, în general mãsuri legislative care se pot aplica în þara noastrã,
schimbãri, tot ce þine de bucãtãria interioarã.” (Narcis, 23); „În general ºtiri despre UE nu citesc, decât dacã este ceva important care ne afecteazã þara ºi ar trebui sã ºtiu ºi eu. Atunci mai dau click ºi mai citesc.” (Ramona, 29); „În mod
special nu. Doar dacã apare o problemã interesantã, importantã care nu ºtiu,
este dezbãtutã la nivel naþional, internaþional ºi are ecou foarte mare în presã
sau la TV ºi aud de ea, da. Dar în mod special, sã mã interesez eu de o anumitã
problemã ºi sã caut informaþia, nu.” (Olivia, 24). Un numãr de 4 respondenþi mãrturisesc cã nu au niciun interes faþã de aspectele legate de UE:
„Nu urmãresc subiectele europene, nu mã uit la talk-show-uri legate de subiectele
europene, nu reprezintã un subiect de interes pentru mine problematica europeanã.” (Cãtãlin, 24).
Subiectele care atrag cel mai mult interesul sunt cele care þin de România ca stat membru al UE, urmate de aspectele economice care þin de
criza euro ºi efectele acesteia, aspecte legate de educaþie ºi de posibilitatea de a studia în strãinãtate, de piaþa muncii ºi oportunitãþile de lucru în afarã, fonduri europene ºi posibilitãþi de finanþare pentru proiecte
europene, aspecte ce þin de culturã ºi evenimente culturale: „În principal mã preocupã criza economicã, criza datoriilor, legãtura României cu UE, modul în care se implementeazã de acolo politici la noi, problema fondurilor Phare,
a proiectelor.” (George, 23); „Da, mã intereseazã problematica europeanã, cel mai
mult aº spune cã mã intereseazã chestiuni cu privire la educaþie, pentru cã mi-aº
dori foarte mult sã urmez un master în afarã (...) ªi sunt interesatã pentru cã
sunt un cetãþean european ºi aº vrea sã-mi ºtiu drepturile, obligaþiile ºi cum aº
putea sã folosesc aceastã apartenenþa la Uniunea Europeanã.” (Viorica, 23).
În sfera de interes s-au regãsit ºi teme legate de politicã, aderarea României la spaþiul Schengen, activitatea europarlamentarilor români, bugetul UE, extinderea UE, formarea unei identitãþi europene, activitatea
ONG-urilor europene, egalitatea de ºanse ºi combaterea discriminãrii la
nivel european, reglementãri europene sau teme ce þin de comunitate,
deºi acestea din urmã stârnesc interesul într-o mãsurã mai micã. Majoritatea celor intervievaþi manifestã interes pentru aspectele care pot avea
un impact direct asupra stãrii economice, politice ºi sociale a þãrii ºi asupra lor sau asupra activitãþilor pe care le desfãºoarã.
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În ceea ce priveºte cunoºtinþele intervievaþilor despre instituþiile europene ºi rolul acestora, Parlamentul European (13 din 20), Comisia Europeanã (11) ºi Consiliul European (10) au fost menþionate cel mai des.
Deºi majoritatea masteranzilor au învãþat sau au citit despre instituþiile
europene, au considerat informaþiile despre Uniune ca fiind „greoaie”
ºi au uitat în mare parte atribuþiile sau rolul instituþiilor, reuºind în mare
doar sã numeascã instituþiile predominante: „ªtiu cã sunt foarte multe, dar
întotdeauna fac confuzie între rolurile lor. ªtiu cã am avut ºi un examen ºi am
învãþat atunci. Mi-aduc aminte de Consiliul European, de Comisia Europeanã,
de Parlamentul European ºi mai sunt tot felul de comisii pe diferite problematici
(…).ªtiu cã sunt foarte multe ºi au un rol specific, foarte bine targetat, dar în
mare asta îmi aduc aminte.” (Oana, 24); „Da, ele sunt greoaie aºa. Adicã le reþii
atunci când înveþi despre ele, când te concentrezi pe ele cã ºtii cã ai nevoie, dar
în general nu sunt niºte informaþii foarte accesibile.” (Diana, 24).
La nivel de informare, majoritatea urmãresc subiectele europene în
general pentru a se menþine la curent cu ce se întâmplã sau pentru a
cãuta informaþii în aria lor de interes (8 din 20): „Aproape în fiecare zi (urmãreºte subiecte legate de UE). Sunt abonat pe Facebook la diferite organizaþii,
intru pe site-ul College of Europe unde au multe articole pe subiectul acesta. Îmi
place sã fiu la curent cu ce se întâmplã în UE.” (George, 23); „Sigur, mã intereseazã foarte mult. (…) Urmãresc aproape zilnic, doar dacã sunt plecat din Bucureºti nu mã uit.” (Mihai, 31). Ceilalþi urmãresc ºtiri legate de UE doar
uneori atunci când fie se întâmplã ceva important care de obicei implicã
ºi România, fie au nevoie sã caute anumite informaþii ori doar aud sau
vãd întâmplãtor pe internet ºtiri despre Uniune (5/20) sau în news feed
pe facebook (3/20): „Caut sã mã informez în legãturã cu subiectele care implicã cumva România, dacã ar fi strict la nivel european, mai puþin. Poate doar
aºa, sã îmi creez o idee, sa ascult pe scurt ceva, dar în detaliu sã mã informez,
nu cred cã...nu aº cãuta.”(Monica, 22); „Am urmãrit mai mult la modul cã au
apãrut în news feed pe facebook. Dar nu cã am citit eu sau cã am intrat eu pe
site-ul Comisiei sau Parlamentului ca sã vãd ce-au mai fãcut ei în ultima lunã.”
(Olivia, 24). Patru respondenþi nu urmãresc deloc ºtiri despre UE,
subiectele europene nefãcând parte din sfera lor de interes, cu excepþia
cazurilor în care au loc evenimente cu ecou foarte mare.
Ca surse de informare, internetul este utilizat de cãtre majoritatea
respondenþilor ca sursã principalã de informare, doar douã persoane
menþionând cã se îndreaptã mai mult spre ºtirile difuzate la televizor:
„De obicei de la televizor. (…) Pentru cã la televizor e mult mai simplu, am ºi
imaginea, informaþia îmi vine în timp real, nu mai trebuie sã stau eu sã o caut
ºi atunci o primesc gata fãcutã ºi fabricatã sã spun aºa.” (Mara, 23). Doar pa170
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tru respondenþi se îndreaptã pe lângã internet ºi televizor ºi spre reviste
ºi site-uri de specialitate sau participã la conferinþe pe subiecte europene:
„Internetul, dar mai particip ºi la conferinþe uneori când am timp la Institutul
European de la noi când mai organizeazã.” (Diana, 24);
Din subiectele urmãrite la nivelul ultimei luni înainte de realizarea
interviurilor (luna martie 2013), respondenþii au fost interesaþi ºi ºi-au
adus aminte în cea mai mare mãsurã de criza euro ºi în special de criza
din Cipru (9 din 20): „Problema din Cipru m-a reþinut ºi m-a prins acolo, m-am
documentat, am citit niºte pãreri care spun cã la fel se va întâmpla ºi în România
curând.” (Narcis, 23); „Cel mai mult mi-a stârnit interesul criza datoriilor, pentru cã are un impact important în Europa, adicã e edificatoare pentru relaþia
dintre statele membre, inclusiv România. De exemplu, criza bancarã din Cipru
a avut repercusiuni ºi la noi, banca din Cipru a plafonat retragerea de bani din
România, ce au fãcut la ei în þarã au fãcut ºi în sediile din Europa” (George, 23).
Alt subiect de care respondenþii ºi-au amintit a fost cel legat de amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen (6 din 20): „Viza
Schengen, pe care parlamentarii nu mai voiau sã ne-o acorde, ãsta a fost subiectul primordial sã spun.” (Mara, 23); „Cu Schengen au fost discuþii în ultima
lunã; în continuare þãrile care s-au opus pânã acum îºi menþin poziþia împotriva intrãrii României ºi a Bulgariei.” (Narcis, 23). Amânarea aderãrii României ºi Bulgariei a fost un subiect intens dezbãtut ºi în 2011. Interesul
pentru aceastã chestiune a fost mai scãzut, resimþindu-se o oarecare dozã
de scepticism în rândul respondenþilor, decizia de amânare nereprezentând o surprizã pentru public.
Subiectele menþionate de indivizi ºi percepute ca fiind importante au
fost cele care au beneficiat de cea mai ridicatã vizibilitate la nivelul ºtirilor online pe site-urile analizate. Alte subiecte mai des menþionate au
fost legate de românii din Marea Britanie ºi problemele privind permisele de muncã în strãinãtate, scandalul cãrnii de cal ºi imaginea României în UE, aspecte legate de stabilirea bugetului UE pentru 2014-2020,
aspecte legate de educaþie ºi proteste ale studenþilor sau nemulþumiri
faþã de posibilitatea renunþãrii la programele de mobilitate, urmate de
subiecte specifice raportate la activitatea celor intervievaþi: „Am urmãrit
ºtiri legate de educaþie, de universitãþi din Europa. Am intrat pe aproximativ 20
de site-uri legate de Universitãþile din Marea Britanie. M-a interesat sã aflu despre programele de studiu (…) (Oana, 22); „Cele legate de fondurile europene
pentru cã lucrez în domeniu ºi atunci am ºi un interes strict legat de bani ºi de
chestiuni financiare, la fel ºi bugetul Uniunii Europene tot din aceastã perspectivã” (Loredana, 23). Intervievaþii au urmãrit pe de o parte subiectele care
s-au evidenþiat în mass media ºi au înregistrat o pondere mai mare ºi,
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pe de altã parte, subiecte care se legau strict de activitatea lor, aspecte
care puteau avea un impact direct.
În ceea ce priveºte informaþiile din media, treisprezece intervievaþi
din douãzeci obiºnuiesc sã comenteze astfel de informaþii, în vreme ce
alþii le discutã doar uneori, dacã are loc un eveniment important (3 din
20): „Da, în mãsura în care mã afecteazã ºi pe mine ºi pe colegii mei ºi atunci
stãm ºi le comentãm în cadrul acesta informal. (…) Economice ºi politice, (…)
astea sunt cele pe care le comentez chiar ºi cu mama, cu colegii, ce alte reguli trebuie sã mai respectãm, ce o sã se întâmple luna viitoare.” (Loredana, 23). Patru persoane nu discutã deloc despre informaþiile primite din media,
preferând sã se informeze individual ºi sã nu comenteze pe seama celor
auzite sau citite. Doar 8 persoane obiºnuiesc sã discute informaþiile din
sfera politicã, iar douã doar dacã sunt evenimente politice cu o vizibilitate ridicatã. Cealaltã jumãtate a intervievaþilor nu este interesatã în general sã discute informaþii politice,: „În general nu, pentru cã la politicã ºi
la fotbal se pricepe toatã lumea ºi nu îmi place sã comentez pe astea.” (Ramona,
29); „Nu, nu prea am cu cine. În familie rareori discutãm politicã.” (Mihai, 31).
Indivizii cu un nivel ridicat de cunoºtinþe ºi interes pentru o arie au o
mai mare varietate de considerente disponibile, care le permitã sã proceseze ºi sã integreze mai rapid ºi mai eficient aspectele prezentate
(Druckman & Nelson, 2003) Cei cu un nivel de sofisticare politicã mi
ridicat au adesea un interes crescut ºi faþã de Uniunea Europeanã.
Informaþiile din media sunt cel mai des discutate cu familia (8 din
20), cu prietenii apropiaþi (7) ºi colegii de masterat (7): „De obicei le comentez cu prietenii cei mai apropiaþi, inclusiv pe site-uri la comentarii sau pe Facebook.” (Andrei, 23); „Da, cu colegii de facultate, de master. Toþi avem tendinþa
de a prelua ºtiri din media, în funcþie de interesul nostru faþã de subiect. Au fost
ºi informaþii legate de UE.” (Ioana, 28). Unele persoane preferã sã poarte
discuþii pe seama acestor informaþii cu profesorii (4) ºi persoanele mai
în vârstã sau persoane cu experienþã de la care au ce învãþa (3): „Aceste
discuþii pot fi o sursã de informare, atâta timp cat persoana cu care discut e mult
mai bine documentatã ca mine, are experienþã mai vastã ºi atunci pãrerile promovate sunt mult mai bine conturate.” (Narcis, 23); „Prefer sã vorbesc cu persoanele în vârstã pentru cã au o pãrere mai clar formatã decât un tânãr de 20
ºi ceva de ani, adicã persoane care au 40, 50, 60 de ani, care au trãit ºi alte vremuri ºi pot sã facã ºi o comparaþie.” (Monica, 22). Zece din cei douãzeci de
intervievaþi acordã importanþã acestor discuþii ca surse de informare cu
privire la subiectele legate de UE: „Destul de mare (importanþa acordatã discuþiilor ca sursã de informare despre UE). (…) foarte multã lume are acces la o
anumitã informaþie. Poate cã eu vãd ceva pe internet, celãlalt vede ceva la TV,
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poate cã informaþia este aceeaºi sau nu, dacã el vine cu ceva mai nou, atunci eu
îmi îmbogãþesc cunoºtinþele ºi mi se pare destul de bunã ideea asta.” (Roxana, 23).
La nivel de discuþii despre subiectele europene sau comentarii privind aspectele relatate în media, majoritatea intervievaþilor discutã foarte
puþin, doar dacã este vorba de un subiect foarte important sau ieºit din
comun, un subiect intens dezbãtut în media care poate afecta viitorul
þãrii sau viaþa cetãþenilor (8 din 20): „Nu în mod special. Doar dacã aº da
aºa peste ceva extraordinar, nu ºtiu”, (Olivia, 24); „Nu prea discut despre problemele europene, nu prea le acord importanþã decât dacã e ceva foarte mare...
nu ºtiu... mâine se destramã UE, dar aºa, când sunt decizii ºi mai ales dacã
privesc alte state, nu prea acord importanþã. Nu sunt atât de interesat de subiect.
Doar dacã mi se pare cã ar putea avea un impact sã se extindã ºi asupra noastrã, sã se extindã ºi asupra mea, adicã dacã mi-ar influenþa viitorul.” (Ionuþ,
24); „Doar dacã e subiect intens dezbãtut ºi atunci trebuie sã aflu ºi eu ce se întâmplã.” (Oana, 24). Într-un numãr apropiat sunt ºi cei care nu discutã
deloc despre subiecte care au legãturã cu UE (7 din 20): „Nu discut deloc despre subiecte legate de UE ºi nici în general nu comentez, nu fac subiectul
discuþiilor mele cu prietenii sau familia.”(Cãtãlin, 24).
Doar cinci intervievaþi discutã despre subiectele europene mai des fie
cu prieteni, colegi, familie sau persoane de la care pot învãþa ceva în zona
politicã, economicã, aspecte legate de educaþie sau aleg teme din aria
subiectelor vizibile în mass media: „Discut cu prietenii ºi familia. Cu tata
discut subiectele politice, el este mai la curent decât mine (…) Dar dacã sunt
subiecte importante care se întâmplã ºi în UE, discutãm.” (Andreea, 22); „Le comentez cu familia, cu mama care este economist, uneori cu tatãl meu ºi cu persoane din strãinãtate dacã este vorba despre o informaþie financiarã care m-ar
putea interesa. Dar nu comentez cu prieteni sau colegi, sunt totuºi subiecte sofisticate ºi prefer sã vorbesc cu persoane mai în vârstã sau care au mai multã experienþã, ca sa îmi fac ºi eu o pãrere despre ce de întâmplã.” (Monica, 22).
Intervievaþii au discutat cu precãdere despre evenimentele ºi situaþiile mai vizibile la nivelul media sau aspecte care au reprezentat un interes direct pentru activitatea lor, aspecte care sã-i influenþeze la nivelul
vieþii de zi cu zi. Dintre subiectele abordate au fãcut parte, de exemplu,
amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la zona Schengen, criza din
Cipru, criza euro, aspecte legate de partea financiarã, de bugetul UE,
situaþii conflictuale care afecteazã ºi România, aspecte legate de educaþie
ºi proiecte educaþionale, aspecte legate de democraþie la nivelul UE: „Am
discutat spre exemplu subiectul legat de Schengen, care a fost ºi în Parlamentul
European ºi care pânã la urmã nu a ieºit aºa cum se aºteptau românii ºi autoritãþile de la noi, scandaluri mai mari care afecteazã ºi þara noastrã. În principiu,
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discut subiectele mari, care ajung ºi în Parlamentul European, se fac interviuri
ºi cu liderii noºtri ºi sunt preluate, se vorbeºte ºi în agenþiile de presã strãine.”
(Monica, 22); „Vorbeam de exemplu zilele trecute despre ce se întâmplã în Cipru
sau cu Grecia, sau legat de Ponta ºi Bãsescu, despre salonul de carte cã a fost la
Paris, despre scandalul cu ICR, dar aºa nu prea... adicã nu stãm noi sã discutã
despre ce a spus Angela Merkel.” (Ionuþ, 24).
Cei care nu discutã despre subiectele europene considerã cã acestea
conþin informaþii complexe pe care nu le pot aborda cu prietenii sau
colegii, sunt tematici mai sofisticate ºi adesea nici ei nu au suficiente informaþii pentru a purta o conversaþie: „Pe subiecte europene mai rar, cã nu
prea discut. Asta e ºi pentru cã simt cã aº putea sã fiu mai informatã pe aceste
subiecte.” (Oana, 24). Unii respondenþi considerã cã subiectele europene
nu sunt prioritare ºi nu au timpul necesar pentru a cãuta informaþii ºi
a înþelege mai în detaliu ce se întâmplã, nu vãd utilitatea unor astfel de
discuþii, nu considerã subiectele legate de UE ca fiind ceva suficient de
concret, care sã facã parte din viaþa lor de zi cu zi, percepând Uniunea
ca pe ceva mai degrabã abstract: „Nu mi se par ºi nu ni se par subiecte din
realitatea cotidianã atâta vreme cât nu fac parte din realitatea de zi cu zi. ªi mã
grupez ºi pe mine în cetãþenii de rând” (Cãtãlin, 24). Alþii considerã cã nu
au cu cine sã discute astfel de subiecte, nu sunt interesaþi de subiect în
general ºi nu au cunoºtinþe despre acesta sau nu considerã cã au despre
ce discuta, în condiþiile în care li pare cã la nivelul media se vorbeºte de
fapt tot despre actorii interni ºi activitatea acestora: „Cât priveºte subiectele
europene, le discut prea puþin. Toate discuþiile europene au în centru actori naþionali, cine se duce la nu ºtiu care consiliu sau ce a fãcut x-ulescu la consiliu ºi
ce bani a adus în þarã.” (Andrei, 23).
La nivelul discuþiilor, al prezenþei subiectelor europene pe agenda
conversaþiilor interpersonale se poate spune cã nivelul de europenizare
a sferei publice este unul scãzut, chiar dacã ne raportãm doar la nivelul
tinerilor cu studii superioare. O parte dintre intervievaþi au cunoºtinþe
despre UE, au studiat aspecte legate de UE la facultate sau la masterat
ºi totuºi nivelul de interes ºi de implicare în discuþii este unul scãzut. Nu
se poate vorbi de sferã publicã fãrã implicare în discuþii, fãrã emiteri de
opinii ºi argumente, fãrã un interes crescut pentru aspecte legate de UE
care sã nu vizeze doar impactul la nivelul naþional sau efectele directe
asupra activitãþilor desfãºurate de participanþii la interviu.
În ceea ce priveºte actorii reþinuþi de intervievaþi ca fiind prezenþi la
nivelul ºtirilor legate de UE, cancelarul Germaniei Angela Merkel întruneºte cele mai multe menþionãri (15 din 20). Pe plan secund se aflã
actorii interni, în special Traian Bãsescu ºi Victor Ponta, urmaþi de alþi
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miniºtri ºi politicieni: „Angela Merkel, care este un actor, sã zic aºa, principal
ºi esenþial, deoarece ea este cumva pilonul Uniunii Europene ºi, dupã pãrerea mea,
ea conduce toate politicile vizavi de social, economic, cultural, ea este oarecum dirijorul acestora. (...) Angela Merkel este peste tot, este foarte vizibilã.” (Viorica,
23). Urmãtoarele menþionãri au avut în vedere þãrile, în special Germania, Cipru, Franþa ºi Grecia la un nivel asemãnãtor cu numãrul de
menþionãri pentru instituþiile europene mai ales pentru Parlamentul European ºi pentru Comisia Europeanã: „Pãi cei mai vizibili actori la nivelul
UE ºi care apar prin ºtiri în mod constant nu numai în ultima lunã, sunt reprezentanþii Parlamentului European ºi ai Comisiei Europene, mã refer la Manuel
Barroso, la von Rompuy, lideri ai instituþiilor care oricum prin natura funcþiilor sunt ºi interfaþa. Aº putea sã o mai numesc pe Angela Merkel despre care
cred cã ºtie toatã lumea, apare în absolut toate ºtirile aproape, legate de UE, Germania fiind un stat foarte influent în domeniu.” (Olivia, 24). Cele mai puþine
menþionãri le-au întrunit liderii instituþiilor europene ºi liderii altor state
membre. Comparativ, clasificarea este foarte asemãnãtoare cu cea rezultatã în urma analizei media cu specificaþia cã la nivelul ºtirilor, ponderea
cea mai mare este ocupatã de þãri. Cu toate acestea, se menþine tendinþa pentru conexiunile ºi legãturile de comunicare la nivel orizontal.
Încadrarea mediaticã preponderentã la nivelul mass media este perceputã a fi cea economicã (14 din 20): „Economic, pentru cã este criza economicã ºi pânã nu se rezolvã aceasta, cred cã valorile umane pot fi trecute pe
locul doi cumva, din pãcate. Iar aspectul cultural la fel (…).” (Monica, 22);
„Mi se pare cã planul economic decodeazã toate mesajele Uniunii Europene ºi toate acþiunile Uniunii Europene. Valorile umane sunt trecute în plan secund.”
(Mihai, 31). Urmãtoarele cadraje generice percepute a fi predominante
în modul în care se vorbeºte despre UE, au fost cadrajul legat de stabilirea responsabililor (6) ºi de conflict (6): „La nivel naþional ºi implicând
raportul România – Uniunea Europeanã, cred cã predominã partea economicã.
ªi gãsirea vinovaþilor pentru cã la noi nimic nu merge bine niciodatã sau cel
puþin asta e pãrerea generalã.” (Olivia, 24); „Mai degrabã pe conflict în media
româneºti.” (Cãtãlin, 24).
O parte din intervievaþi au þinut sã specifice cã aspectele legate de
impactul asupra cetãþenilor lipsesc de la nivelul relatãrilor media: „La
noi nu se discutã despre impactul asupra cetãþenilor sau e aºa puþin cã nici nu
conteazã. Se discutã clar în termeni economici, în termeni apoi de responsabilitate – cine e responsabil pentru, cine e de vinã, cine o sã ne scoatã din... Apoi
cumva în background dacã se discutã despre cetãþean.” (Ionuþ, 24). Estimãrile
respondenþilor s-au dovedit a fi foarte apropiate de cele rezultate în urma analizei media, cu menþiunea cã la nivelul ºtirilor analizate cadrajul
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economic ºi cel legat de stabilirea responsabililor au înregistrat valori
foarte apropiate. De asemenea, majoritatea celor care includ în conversaþii subiectele europene au o abordare axatã pe latura economicã (5
din 20): „Având în vedere cã trãim într-o lume... legatã de forþa financiarã, cred
cã tot cele economice sunt cele ce primeazã, dar nu cred cã nu ar fi utile ºi cele
legate de valori ºi de conduita socialã pe care ar trebui sã o avem” (Andreea, 22).
Deºi se poate identifica un transfer al cadrajului economic cãtre agenda conversaþiilor interpersonale, respondenþii discutã într-o micã mãsurã
despre tematicile europene. Invers proporþional faþã de rezultatele analizei, se situeazã cadrajul valorilor umane, care deºi nu este prea utilizat
în media, este utilizat de cetãþeni la nivelul discuþiilor purtate (4), urmat
de perspectiva de tip stabilirea responsabilitãþii (3): „Mai mult pe partea
umanã. Cã aºa mi se pare cã discutãm despre niºte þãri, despre niºte decizii, dar
nu discutãm despre niºte oameni care sunt acolo.” (Ionuþ, 24); „Pe mine mã intereseazã partea asta de gãsire a unor soluþii, lucru pe care nu prea îl regãsesc
(în media). Nu-mi place chestiunea asta de a gãsi vinovaþii – cine a fãcut, cine
n-a fãcut ºi de ce a fãcut pentru cã ãsta e un lucru extraordinar de subiectiv.”
(Diana, 24).
Dacã se au în vedere cadrajele specifice ale identitãþii europene culturale sau instrumental-civice, majoritatea intervievaþilor considerã cã
predominã elementele pragmatice atunci când se vorbeºte despre UE
sau despre identitatea europeanã: „Astea pragmatice pentru cã sunt mult mai
uºor de înþeles ºi atunci ne axãm pe astea. Îi dãm cititorului ce poate sã citeascã.
E mai greu sã pui într-o formã uºor de înþeles alte aspecte.” (Oana, 24); „Se referã
la o identitate europeanã numai când e vorba de avantaje, de decizii care ne avantajeazã, de aspecte pozitive, doar atunci ne vedem ca fiind europeni; în general
primeazã aspectele pragmatice – cum ne influenþeazã deciziile mari, avantajele.”
(Loredana, 23).
O parte a respondenþilor considerã cã sunt mai vizibile aspectele culturale la nivelul media sau ºi culturale ºi pragmatice: „Într-adevãr aspectele
culturale, din câte am vãzut sunt puse în discuþie. Se face apel la o culturã comunã, chiar pe internet am vãzut în acele newsletter-uri la care sunt abonatã ºi
am vãzut cã sunt foarte multe chestiuni care promoveazã acest factor.” (Roxana,
23); „Mai degrabã pe culturã sau asta mi s-a pãrut mie din ce am mai vãzut
(…) Dar partea de identitate e foarte, foarte puþin prezentã la nivelul media.”
(Ramona, 29). Restul participanþilor la interviu considerã cã elementele
care au în vedere aspecte legate de identitatea europeanã nu sunt deloc prezente sau sunt prea puþin vizibile: „Prea puþin, dispersat ºi sã fim
serioºi, nu vorbeºte nimeni de avantaje ºi libertãþi (…). Dacã prezintã ceva e dispersat ºi nu fac obiectul unor analize consistente ºi pertinente.” (Cãtãlin, 24).
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În general, intervievaþii nu abordeazã aspectele identitare în cadrul discuþiilor pe care le poartã, dar dacã discutã aspecte ale integrãrii, au în
vedere elementele pragmatice.
În materie de contextualizare a informaþiilor, majoritatea tinerilor
apreciazã cã la nivelul media predominã abordarea internã, din prisma
impactului naþional: „Naþional, clar. (…) În fond asta ne ºi intereseazã. Dacã
se va scumpi ceva în Europa, clar se va scumpi ºi la noi ºi nu invers.” (Olivia,
24); “Impactului naþional. Cum ne e nouã. Cum ne afecteazã pe noi ºi cam atât.
Foarte rar mai dau ºi peste câte un articol care poate sã vorbeascã ºi despre altceva.” (Oana, 24). La nivelul discuþiilor predominã, de asemenea, contextualizarea internã, aspectele care au un impact asupra vieþii de zi cu zi.
Doar patru respondenþi cred cã la nivelul media sau în mod particular,
în publicaþiile de specialitate, se pune accent mai mult pe contextualizarea europeanã: „Cele care sunt abordate sunt privite din prisma efectelor la
nivel european.” (Ioana, 28); „Se vorbeºte despre un impact asupra Uniunii întregi nu asupra unui stat anume, deci cumva se vorbeºte în mare, nu prea personalizat sã spun aºa.” (Viorica, 23).
Cu toate cã predominã contextualizarea internã în media naþionale,
intervievaþii considerã cã impactul deciziilor sau evenimentelor europene asupra omului obiºnuit este foarte puþin abordat la nivelul media:
„(...) dacã nu e ceva mare ºi grav, atunci e foarte greu sã-i explici cetãþeanului
cum o sã-l influenþeze asta peste 10 ani, adicã nu e ceva ce-l priveºte pe el direct
astãzi.” (Loredana, 23). Majoritatea considerã cã ºtirile au în vedere consecinþele la nivelul cetãþeanului doar dacã este vorba despre evenimente
cu impact major, decizii importante sau în general, aspecte negative sau
aspecte financiare legate de fonduri, de buget. De asemenea, impactul
aspectelor europene este discutat mai mult la nivelul talk-show-urilor ºi
este interpretat mai mult prin prisma politicã, adesea într-un mod prea
formal, oficial, publicul având dificultãþi în a rezona cu astfel de mesaje.
Opt dintre intervievaþi considerã cã impactul evenimentelor europene
nu este discutat în media: „Eu nu am sesizat cã în media este abordat vreun
impact al deciziilor asupra cetãþenilor în mod direct.” (Andrei, 23).
Majoritatea studenþilor considerã cã deciziile luate la nivelul UE au
un impact asupra omului obiºnuit. Unii considerã cã impactul la nivelul cetãþeanului este scos în evidenþã mai ales când sunt vizate aspectele
negative: „Nu ºtiu cât resimt eu sau omul de rând. Cred cã omul de rând resimte doar în momentul în care brânza s-a scumpit cu 2 lei faþã de luna trecutã.
Chestiuni concrete pentru el ºi care-i afecteazã viaþa de zi cu zi. ªi oricum ºi media au tendinþa de a miza ºi de a marja tot pe aceste chestiuni de impact care
poate nu sunt majore, dar care ne influenþeazã într-un mod negativ viaþa zil177
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nicã.” (Olivia, 24). Cu toate acestea, intervievaþii cred cã cetãþenii nu
conºtientizeazã cu adevãrat acest impact ºi considerã cã efectele acþiunilor la nivel european se vor simþi mai degrabã în timp: „Cu siguranþã
au un impact, însã nu neapãrat imediat. Cred cã acest lucru se vede mai degrabã în timp ºi odatã ce creºte ºi informarea noastrã ca cetãþeni ºi conºtientizãm
faptul cã iniþiativele noastre ajung mai departe la Uniune ºi Uniunea, mai departe, îºi exercitã scopul de a influenþa cetãþenii; cu siguranþã ne influenþeazã
viaþa noastrã de zi cu zi fãrã sã ne dãm seama.” (Diana, 24). De asemenea,
aceºtia subliniazã lipsa de comunicare cu privire la ce se întreprinde la
nivelul UE ºi, prin urmare, aceºtia considerã cã lipseºte informaþia necesarã înþelegerii problematicilor europene: „Au impact, dar cred cã omul
obiºnuit nu este suficient de informat; nici eu nu pot sã zic cã ºtiu; ºtiu aºa, în
mare, dar nu tot ce se decide.” (Mariam, 21). Patru dintre respondenþi considerã cã acest impact nici nu este simþit la nivelul cetãþeanului obiºnuit: „Nu, nu cred cã la nivelul cetãþeanului se simte cu adevãrat un impact.”
(Cãtãlin, 24).
Mai puþin de jumãtate din tineri, vãd construirea imaginii UE în media ca fiind preponderent neutrã: „Per ansamblu mi se pare cã e mai degrabã
neutrã ºi în momentul în care apar subiecte de un interes mai mare atunci poate
se adoptã poziþii.” (Olivia, 24). Opt intervievaþi considerã cã predominã o
imagine negativã a Uniunii la nivelul media: „(…) în general se prezintã
aspectul negativ, ce a fãcut Europa împotriva noastrã, ce discuþii au mai fost în
Parlament.” (Monica, 22), acest fapt fiind pus pe seama crizei economice
ºi consecinþelor acesteia.
Este interesant contrastul dintre percepþia respondenþilor, unii vãzând reprezentarea Uniunii în media mai mult ca pe o „sperietoare”, în
vreme ce alþii o vãd mai mult ca pe o „salvatoare”: „Cred cã media prezintã o imagine destul de proastã (…)UE este vãzutã ca o sperietoare, este Baba
Cloanþa care ne-a tãiat din fondurile europene pentru perioada urmãtoare 20132020, este cea care ne spune cã trebuie sa facem investiþii (…).” (Andrei, 23)
versus „Cred cã pozitiv. În general, UE e vãzutã ca o salvatoare a continentului ºi e nevoie ca noi sã adoptãm valorile lor ºi sã ascultãm ce spun mai marii
de la Bruxelles.” (George, 23). Unii respondenþi indicã importanþa crizei
în felul în care este perceputã Uniunea în prezent. Aceºtia considerã cã
la începutul procesului de integrare imaginea UE la nivelul media era
una preponderent pozitivã, însã odatã cu momentul crizei, aceasta a devenit una preponderent negativã: „La început mi se pare cã era o imagine
pozitivã, vai tre’ sã facem parte din UE, dar acum parcã nu ºi cu criza. Plus cã
România ºi Bulgaria, codaºele Uniunii, parcã numai asta auzim, cã suntem ultimele din UE.” (Ionuþ, 24). Doar trei respondenþi considerã cã încã se men178
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þiune o imagine pozitivã a UE în media naþionale. Analiza media indicã
o atitudine neutrã faþã de UE la nivelul ºtirilor, însã la nivelul intervievaþilor atitudinea neutrã este menþionatã aproape de acelaºi numãr de
ori ca cea negativã, atitudinea pozitivã fiind cea mai puþin menþionatã.
La nivel general, existã o nemulþumire cu privire la felul în care media naþionale abordeazã subiectele europene. Zece persoane dintre cele
intervievate considerã cã, în mod categoric, subiectele legate de UE nu
sunt dezbãtute suficient în media. Se simte nevoia de mai multã informare la nivelul media generaliste, dincolo de abordarea din publicaþiile de specialitate. Unii respondenþi considerã cã evenimentele europene
ajung sã fie dezbãtute doar atunci când au loc evenimente majore sau
dramatice ºi de cele mai multe ori este vorba despre o abordare mai degrabã cantitativã, cu un nivel calitativ foarte slab. Este subliniatã în rândul intervievaþilor ºi importanþa tematicii, ºtirile economice ºi politice
fiind mai dezbãtute decât cele sociale sau culturale: „Sunt ºi nu sunt. Dacã
sunt politice ºi economice da, dar dacã sunt culturale, educaþionale, comunitare
mai puþin.” (Ionuþ, 24). ªase intervievaþi cred cã subiectele europene sunt
dezbãtute îndeajuns la nivelul media, însã este loc de mai mult, mai ales
dincolo de publicaþiile de specialitate. Vizibilitatea subiectelor europene
este pusã în legãturã ºi cu interesul pentru tematica europeanã: „Cred cã
sunt vizibile în mãsura în care te intereseazã. Dacã pe tine nu te intereseazã nimic legat de UE ºi nici nu-þi doreºti sã citeºti, oricum nu te vei uita la ºtirile respective, nu te vor interesa sau nici nu vei deschide un link ca sã citeºti ceva. Dacã
în schimb eºti puþin mai mult interesat s-ar putea sã þi se parã cã da, mass media româneºti dezvoltã subiectele astea.” (Olivia, 24).
La nivel general, analizând rãspunsurile intervievaþilor nu se poate
vorbi de o prezenþã ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici despre un interes ridicat privind aspectele legate de UE
dacã nu existã un impact direct naþional. Cu alte cuvinte, nu se poate
vorbi de europenizarea sferei publice dacã avem în vedere nivelul discuþiilor ºi al informãrii, decât într-un stadiu incipient, mai mult la nivel
de cunoºtinþe decât de implicare.

Identitatea europeanã – perspectiva cetãþenilor. Factori
ºi contexte favorabile
Un alt obiectiv al cercetãrii calitative are în vedere identificarea
factorilor ºi a contextelor care faciliteazã asumarea sau activarea unei
identitãþi europene, precum ºi determinarea modului în care cetãþenii
înþeleg identitatea europeanã. Pentru majoritatea respondenþilor rapor179
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tarea la calitatea de european are loc prin prisma avantajelor, a beneficiilor integrãrii, cel mai important ºi des menþionat avantaj fiind accesul
la libera circulaþie, urmat de alte beneficii în plan economic, acces la
educaþie sau la fonduri structurale: „Sã fii european înseamnã sã ai acces
la tot ce þine de, hai sã-i spunem cultura fiecãrei þãri, fãrã a fi constrâns de ceva anume, inclusiv trecerea cu buletinul din fiecare þarã e un sentiment cã întradevãr eºti european ºi cã nu mai existã o graniþã propriu-zisã între fiecare.”
(Narcis, 23).
Pentru o parte dintre intervievaþi europenitatea este perceputã în termeni civici, prin apartenenþa la un cadru comun, la un sistem de drepturi ºi obligaþii. Calitatea de european este ceva mai presus decât a fi
român, înseamnã apartenenþa la Uniunea Europeanã perceputã ca o organizaþie în care suntem datori sã respectãm regulile pentru a putea beneficia de avantaje: „Când spun cã sunt european, mã gândesc cã fac parte ºi
din UE, cã fac parte dintr-o organizaþie. Mã supun regulilor date de UE ºi beneficiez de drepturi.” (Oana, 22); „Cred cã e mai important sã fii european decât
român. Bine, baza e cetãþenia românã, dar înseamnã sã conºtientizezi cã ai atât
drepturi, dar ºi responsabilitãþi în cadrul Uniunii (…).” (Diana, 24). Trei
dintre respondenþi înþeleg europenitatea prin prisma unei identitãþi
geografice, calitatea de european fiind datã de faptul de a locui în zona
geograficã Europa: „European în sensul propriu e cã ne aflãm în spaþiul
Europei ca un continent.” (Cãtãlin, 24); „Pãi cred cã în primul rând înseamnã sã locuieºti în zona asta geograficã, adicã cumva aparþii unei culturi (…).”
(Loredana, 23).
O mare parte a tinerilor pun semnul egal între a fi european ºi a fi
occidental: „Când aud acest cuvânt, mã gândesc la faptul cã aº fi occidental.
(…) pentru mine european înseamnã a fi occidental, avansat din punct de vedere
economic.” (Andrei, 23). Ceea ce-ºi doresc respondenþii este sã nu se mai
simtã marginalizaþi, sã fie percepuþi ºi sã aibã un stil de viaþã specific
Europei vestice, sintagma „a fi la fel ca Vestul” fiind menþionatã de mai
multe ori: „Majoritatea oamenilor înþeleg prin a fi european a adopta un stil
de viaþã specific Europei vestice. În principiu, asta înseamnã ºi pentru mine. Dacã
Romania ar scãpa de balcanismul cronic din societate, probabil ca aº putea spune
cã suntem europeni, însã la momentul de faþã nu cred…” (George, 23); „Ideea este
când plec din þarã sã nu mã simt marginalizatã faþã de restul (…).” (Ioana, 28).
Îºi doresc sã se simtã civilizaþi, educaþi, oneºti, informaþi, moderni, avansaþi economic, sã aibã parte de bunãstare: „Un cetãþean european ar trebui
sã fie civilizat în primul rând, informat.” (Maria, 21).
Doar trei respondenþi au în vedere prin europenitate aspecte ce þin
de identitatea culturalã ºi anume sentimentul de apartenenþã la o fami180
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lie culturalã cu origini, trecut istoric ºi preocupãri comune: „Sã fiu european înseamnã pentru mine sã fac parte ºi chiar sper sã fac parte dintr-o mare
familie culturalã (…). European înseamnã sã am o istorie comunã cu Europa,
sã am oarecum origini comune cu Europa ºi, sper eu, preocupãri comune cu europenii. Chiar mi-aº dori sã vãd integrarea mea în Europa ca integrarea într-o
mare familie.” (Monica, 22); „A nu avea graniþe ºi a trãi într-o mare familie
europeanã, luând ceva de la fiecare, ceea ce este benefic pentru propria persoanã”.
(Narcis, 23).
Pentru cei intervievaþi a fi european înseamnã a fi civilizat, a aparþine
Occidentului ºi a adopta valorile stilul de viaþã al Europei Vestice, simþindu-se prezent la nivelul cetãþenilor un complex de inferioritate. Avantajele integrãrii, drepturile ºi responsabilitãþile, apartenenþa la un cadru
instituþional comun, dar ºi apartenenþa la o familie culturalã comunã
conferã cetãþenilor sentimentul de afiliere la o comunitate europeanã.
Cu toate acestea, apare în discuþie chestiunea discriminãrii, a raportãrii
inegale faþã de cetãþenii Uniunii ºi dorinþa de a avea o imagine mai bunã,
de a fi trataþi la fel ca alte state membre ºi de a nu purta un fel de stigmat aºa cum pare din raportãrile media: „Cã sã ne simþim ºi mai europeni
probabil cã ar trebui sã nu se mai facã atât de multe referiri negative legate de
imaginea românilor în afarã, despre faptul cã celelalte state ne privesc într-un
anumit fel sau, cel puþin, aºa spune presa cã ne privesc (…).” (Loredana, 23).
Pentru unii respondenþi, europenitatea nu este legatã de Uniunea
Europeanã, ci de spaþiul geografic propriu-zis. Se poate identifica la nivelul interviurilor imaginea unei Europe cu mai multe viteze, a unor state
admirate care conduc Uniunea, dar ºi a periferiei care se luptã sã nu mai
fie marginalizatã, care îºi doreºte sã se simtã parte a statelor puternice,
cu aceleaºi valori ºi avantaje. Felul în care este privitã europenitatea depinde de context, de experienþele fiecãruia, dar ºi de þãrile la care se raporteazã. De exemplu, în competiþia cu Bulgaria, în contextul salonului
de carte de la Paris, românii s-au simþit mai europeni decât vecinii lor,
printr-o mai bunã reprezentare la nivel literar: „De exemplu m-a fãcut sã
mã simt mai european asta cu salonul de carte de la Paris. Mi s-a pãrut fain cã
scriitori români erau prezenþi acolo. Da, asta m-a fãcut sã mã simt mai european
decât alþi europeni, decât bulgarii de exemplu, literar vorbind.” (Ionuþ, 24).
Aproape toþi studenþii au cãlãtorit în afara þãrii, dintre care majoritatea în scop turistic ºi doar ºapte în scop profesional. Majoritatea au
declarat cã au existat momente în care s-au simþit europeni (16 din 20).
Cele mai menþionate aspecte care au contribuit la sentimentul de apartenenþã europeanã le-au constituit avantajele integrãrii ºi mai ales, libera
circulaþie, posibilitatea de a cãlãtori doar cu buletinul, urmatã de uti181

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 182

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

lizarea euro, simplificarea controalelor la vamã pentru cei din UE, utilizarea oportunitãþilor financiare europene prin intermediul fondurilor,
observarea avantajelor concrete ca de exemplu, mulþi români lucrând în
afarã, utilizarea unor limbi de circulaþie internaþionalã: „Am mers în douã
þãri europene ºi interesant a fost la vamã cã am putut sã trec doar cu buletinul.
Acesta a fost singurul moment în care m-am simþit mai european.” (Andrei, 23);
„Având euro în buzunar, oricine se simte european. Mai degrabã vorbind o limbã strãinã te simþi european. Vorbind ºi având o altã deschidere cãtre alte culturi, cred ca mã simt mult mai bine european.” (Mihai, 31).
Contextul care a favorizat accesarea sentimentului de afiliere la UE a
fost dat de cãlãtorii, de contactul cu ceilalþi cetãþeni fie în timpul unor
vizite turistice, fie în cadrul unor proiecte sau evenimente comune cu alþi
cetãþeni europeni: „ªi la cursul din Polonia m-am simþit pentru cã eram din
mai multe þãri ºi au fost seri de socializare ºi a fost aºa un sentiment cã uite, ne
putem aºeza în jurul unui foc ºi discuta. ªi fiind de aceeaºi vârstã aveam cam
aceleaºi teme, aceleaºi interese, cam aceleaºi întrebãri.” (Oana, 24). Unii studenþi
s-au simþit mai europeni vizitând capitala europeanã de la Bruxelles ºi
vãzând sediile instituþiilor: „M-am simþit european în Bruxelles. Parcã aº fi
vrut o apartenenþã, ceva mai mult.” (Ioana, 28). Contactul cu ceilalþi a favorizat conºtientizarea faptului cã existã foarte multe similaritãþi cu cei
din afarã, mai ales la nivelul tinerilor existând un stil de viaþã ºi preocupãri comune: „Când au venit la ºcoala de varã studenþi din Europa. Am simþit
cã nu este atât de mare diferenþa între noi.” (Mariam, 21). Unii respondenþi
s-au simþit mai europeni prin exercitarea drepturilor de cetãþeni în cadrul unor alegeri sau prin semnarea de petiþii care au ajuns la UE: „Cred
cã la alegerile europarlamentare m-am simþit cã aparþin unei mari familii europene ºi am mai semnat niºte petiþii care au ajuns la UE.” (Andrei, 23).
Doi dintre respondenþi au declarat cã s-au simþit ºi se simt mereu europeni prin apartenenþa la spaþiul geografic european: „Mã simt european
pentru cã sunt în Europa, nu neapãrat în Uniunea Europeanã.” (Ionuþ, 24);
„Nu m-am simþit foarte diferit de cum mã simt aici. Adicã ºi aici mã simt la fel
de european cum m-am simþit ºi în alte þãri.” (Ramona, 29). Restul intervievaþilor nu au putut identifica momente sau aspecte care sã-i fi fãcut sã
se simtã europeni nici mãcar în cadrul experienþelor din afara þãrii: „Nu
cred cã au fost situaþii care sã mã facã sã mã simt european” (George, 23); „Nu
m-am simþit foarte mult cetãþean european, m-am simþit cetãþean român printre
strãini (…).” (Mara, 23).
Tinerii au putut identifica în ei un sentiment de apartenenþã, de afiliere europeanã atunci când au ieºit în afara þãrii. Cei mai importanþi
factori care au dus la formarea unui sentiment de europenitate au con182
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stat în posibilitatea de a cãlãtori liber în cadrul Uniunii (11 din 20), de
a-ºi exercita drepturile ºi responsabilitãþile (6), de a avea oportunitatea
de a studia ºi participa la activitãþi în alte state membre (3), de a accesa
fonduri europene (2), precum ºi de a avea senzaþia de apartenenþã la o
familie europeanã culturalã (2). Experienþele ºi cãlãtoriile din afara þãrii
au contribuit cel mai mult la apariþia sentimentului de europenitate:
„Probabil dacã nu aº fi avut nicio experienþã în afara zonei româneºti nu m-aº
fi simþit european.” (Narcis, 23); „Da, pentru cã în momentul în care nu ieºisem
din þarã nu prea înþelegeam, cum e acolo, ce e în afara þãrii (…).”(Olivia, 24);
Deºi respondenþii au tendinþa de a-ºi reprezenta sentimentul de europenitate mai degrabã din perspectiva identitãþii culturale utilizând cuvinte precum sentiment de apartenenþã, comunitate, familie europeanã,
atunci când descriu modul în care au experimentat acest sentiment, au
în vedere aspecte ce þin de latura civicã ºi instrumentalã a identitãþii.
Tinerii privesc media naþionale ca instrumente care ar putea contribui mult mai mult în procesul de europenizare (11 din 20), urmate
de educaþie (4), mobilitate ridicatã, proiecte ºi schimburi culturale (4),
o politicã mai dezvoltatã de comunicare ºi informare (3), schimbãri la
nivelul mentalitãþii (3): „Da, mass media contribuie în mod clar la crearea identitãþii europene. E singura modalitate de a afla ce se întâmplã, de a fi la curent,
pur ºi simplu prin informare.” (Ioana, 28); Proiectele, schimburile culturale cum
sunt astea cu Erasmus, sã vinã oameni de acolo ºi noi sã plecãm la ei. (…) cred
cã de la educaþie trebuie sã porneascã totul. Dacã îmi educ copilul de când e în
clasa întâi, adicã de când suntem mici învãþãm chestiile astea, ºtim despre UE,
învãþãm cã facem parte din UE, cã putem face lucruri bune datoritã faptului cã
suntem în UE… ar fi altceva dacã am începe cumva de mici.” (Ionuþ, 24).
Alþi factori menþionaþi au în vedere o mai bunã colaborare la nivelul
liderilor statelor membre ºi mai multã implicare la nivel statelor, reducerea discrepanþelor, mai multã coeziune, reducerea discriminãrii dintre
state, mai multe politici comune, rezolvarea crizei ºi creºterea bunãstãrii,
consolidarea unor idealuri comune: „Cea mai bunã cale, din punctul meu
de vedere, ar fi creºterea nivelului de trai (…).” (Elena, 22); „O mai mare coeziune ºi o dorinþã mai mare de întrajutorare, nivelarea diferenþelor. Când existã
poli atât de diferiþi între nivelul de trai, nici cel bogat nu se simte concetãþean cu
cel sãrac ºi nici invers.” (Mihai, 31).
O parte dintre intervievaþi nu au putut indica factori care sã contribuie la sentimentul de europenitate, având îndoieli cu privire la posibilitatea creãrii unei identitãþi europene sau la evoluþia unei astfel de
identitãþi: „Fiecare stat are valorile, cultura ºi identitatea sa sã zicem ºi consider cã nu se poate face un tot unitar.” (Roxana, 23); . „Nu poþi sã generalizezi
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ceva care în fond e cât se poate de particular.” (Cãtãlin, 24). Cu toate cã majoritatea respondenþilor au experimentat momente în care s-au simþit europeni, aceºtia sunt în principal sceptici cu privire la existenþa sau la
posibilitatea existenþei unei identitãþi comune europene (16 din 20).
Deºi la nivel teoretic media ar putea contribui substanþial la dezvoltarea sentimentului de europenitate, în plan concret este nevoie de mult
mai multã informare asupra tematicilor europene, de o contextualizare
externã, de un accent pus pe impactul deciziilor europene la nivelul
cetãþeanului de rând, dar ºi pe creare unei imagini pozitive a UE ºi a
României ca membrã a Uniunii. Cu toate acestea, media au datoria de
a transmite informaþia, dar nu pot schimba natura evenimentelor care
au loc sau felul în care celelalte state membre se raporteazã la România. Este nevoie de o sincronizare a activitãþii media cu schimbãrile concrete la nivelul Uniunii, cu evoluþia ºi transformãrile care au loc în plan
naþional.

Identitate naþionalã versus identitate europeanã
Pentru a putea vedea care este raportul dintre identitatea naþionalã
ºi cea europeanã, intervievaþii au fost întrebaþi cum vãd legãtura dintre
cele douã forme identitare, dacã au fost momente când s-au simþit mai
degrabã europeni decât români ºi cum percep identitatea europeanã în
viitor. Pentru majoritatea intervievaþilor, identitatea naþionalã este cea
care predominã, identitatea europeanã putându-se activa în anumite
contexte ºi situaþii. Identitatea naþionalã se aflã în principal într-un raport de coexistenþã ºi complementaritate cu cea naþionalã: „Pot coexista,
cred cã poþi sã fii ºi român, poþi sã fii ºi european. Nu vãd cã ar putea exista un
conflict între cele douã.” (Elena, 22); „ªi eu cred cã ele coexistã, poþi sã te crezi
ºi român ºi european în acelaºi timp.” (George, 23); „Cele douã identitãþi sunt
oarecum complementare atâta timp cât noi ca naþionalitate facem parte din UE.”
(Oana, 22). Majoritatea intervievaþilor au în vedere identitatea naþionalã
ca identitate de bazã, completatã de cea europeanã: „Nu, nu cred cã se
exclud deloc. Mi se pare cã mai întâi e cumva identitatea naþionalã ºi apoi identitatea europeanã.” (Ionuþ, 24); „Nu se exclud. Mai repede se completeazã. Identitatea naþionalã e una, identitatea europeanã o întregeºte.” (Ramona, 29). Unii
respondenþi se simt într-o mãsurã egalã ºi români ºi europeni, nepunând
pe primul loc identitatea naþionalã: „Ele coexistã. Nu mã simt mai european
decât român ºi nici mai român decât european.” (Ioana, 28).
Doi respondenþi percep identitatea europeanã ca fiind ceva mai amplu care include ºi identitatea naþionalã: „(…) identitatea naþionalã e baza,
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dar mai importantã cred cã ar fi cea europeanã pentru cã o cuprinde practic pe
cea naþionalã ºi îþi lãrgeºte spectrul de oportunitãþi ºi de posibilitãþi pe care le ai
în cadrul Uniunii.” (Diana, 24). Alþi doi intervievaþi nu cred cã identitatea naþionalã poate fi completatã de cea europeanã, ci ar putea fi vorba
doar de o intersectare uneori: „Nu se exclud, dar nici nu sunt congruente.”
(Narcis); „Nu se exclud reciproc, dar nici nu poþi sã afirmi de exemplu cã sunt
un important cetãþean european într-o mare familie europeanã.” (Olivia, 24).
Un singur subiect considerã cã cele douã tipuri de identitate s-ar putea
exclude reciproc în viitor, mai ales în condiþiile în care identitatea europeanã s-ar dezvolta mai mult: „Poate într-un viitor îndepãrtat ar fi excludere. Urmãtoarea generaþie sã se nascã cu ideea cã este în primul rând europeanã
ºi apoi cã aparþine de România.” (Mihai, 31).
Rãspunsurile au în vedere mai degrabã un stadiu viitor în care identitatea europeanã s-ar dezvolta mai mult. Doar trei respondenþi cred cã
se poate vorbi în prezent de o identitate europeanã. Deºi restul nu cred
cã se poate vorbi în acest moment de existenþa unei identitãþi europene
comune, se simt europeni ori s-au simþit europeni în anumite contexte.
Scepticismul privind identitatea europeanã se reduce considerabil când
se are în vedere dezvoltarea acesteia în viitor. Majoritatea subiecþilor au
o perspectivã optimistã, considerând cã identitatea europeanã se va consolida în viitor: „Da, se va consolida, în sensul cã ne vom alinia încet, încet la
standardele europene ºi vom conºtientiza probabil necesitatea de a fi europeni cu
toþii, fãrã decalaje între Vest ºi Est” (Oana, 22). Patru respondenþi cred cã
aceasta nu se va consolida niciodatã: „Nu, nu mi se pare posibil. Nu are cum
sã existe unitate în diversitate. Deci nu cred cã se va consolida în viitorul apropiat (…).” (Cãtãlin, 24).
Din perspectiva respondenþilor, dezvoltarea ºi consolidarea unei identitãþi europene în viitor este strâns legatã de rezolvarea crizei economice:
„O sã se consolideze la un moment dat, deºi acum depinde foarte mult de cum
evolueazã situaþia economicã în UE cã parcã au început sã fie tot felul de opinii
contra, deci depinde mult de ce o sã se întâmple la nivel economic.” (Ionuþ, 24).
Odatã cu problemele generate de crizã, ar trebui redusã ºi rivalitatea
dintre state ºi crescutã mai degrabã coeziunea ºi solidaritatea dintre ele:
„Dacã am vrea sã creãm o identitate europeanã ar trebui sã fim egali oarecum,
sã nu mai existe rivalitatea asta dintre þãri.” (Mara, 23); Cred cã în viitorul
apropiat conteazã foarte mult colaborarea dintre marile puteri, cum se vor înþelege
ele între ele ºi în funcþie de asta se va putea ajunge la o construcþie a identitãþii
europene. Dacã existã o rivalitate între Germania ºi Franþa de exemplu, acest lucru va agrava promovarea ideii de unitate la nivel european.” (Monica, 22).
De asemenea, un alt aspect care necesitã rezolvare pentru a vorbi de o
185

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 186

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

identitate europeanã este nivelul redus de informaþie cu privire la Uniunea Europeanã ºi la statele membre (5), fiind nevoie de mai multã implicare la nivelul media: „În afarã de fondurile structurale, de care toatã lumea
ºtie ºi toatã lumea a aflat, în rest nu se ºtiu prea multe despre ce se întâmplã în
UE. Încã e devreme. Deci nu ºtim ce decizii se iau la Bruxelles, ce afecteazã România, ce nu o afecteazã, ce se întâmplã, ce se mai discutã.” (Elena, 22).
Criza economicã este perceputã ca un real obstacol în calea dezvoltãrii unei identitãþi europene, mai ales în condiþiile în care discrepanþele
dintre state devin tot mai evidente, apar conflictele, iar statele membre
ajung sã se reorienteze spre interiorul propriilor graniþe în rezolvarea
situaþiilor problematice. Ca accepþiunea de identitate comunã sã devinã
mai credibilã, criza ar trebui rezolvatã prin cooperare la nivelul întregii
Uniuni ºi nu doar separat, la nivelul statelor membre. Atitudinea liderilor europeni este iarãºi un aspect relevant, fiind nevoie de mai multã
implicare, flexibilitate ºi solidaritate, precum ºi de politici comune care
sã susþinã dezvoltarea proiectului european. Este semnalatã astfel nevoia
ca Uniunea Europeanã sã acþioneze ca un tot unitar, ca un actor global
ºi nu ca o grupare de state individuale.
ªaisprezece dintre intervievaþi se considerã europeni ºi au putut identifica circumstanþe sau aspecte care i-au determinat sã aibã un sentiment
de europenitate, majoritatea situaþiilor fiind legate de libera circulaþie
ºi de contactul cu alþi cetãþeni europeni. Cu toate acestea, tot ºaisprezece
respondenþi considerã cã nu se poate vorbi de o identitate europeanã
la momentul prezent. Aºa cum am arãtat anterior, perspectiva asupra viitorului identitãþii europene este însã mult mai optimistã. În prezent, majoritatea studenþilor se simt mai mult români decât europeni (15), chiar
ºi când cãlãtoresc în afara þãrii sau se întâlnesc cu alþi cetãþeni: „Nu. Chiar
nu gãsesc un exemplu. Nu pot sã spun ca m-am simþit european, sã nu mã simt
român. Eu sunt naþionalist.” (Narcis, 23).
Doar unii cetãþeni s-au simþit mai degrabã europeni decât români în
anumite circumstanþe: „Da, m-am simþit de mai multe ori europeancã decât
româncã, prin faptul cã au fost zile în care vorbesc mai mult limbi strãine decât
româna.” (Monica, 22); „În momentul acela (în legãturã cu discursul privind
oprirea fondurilor pentru POSDRU) nu am fost de acord cu discursul acesta
naþionalist, cum cã noi avem dreptate ºi m-am simþit mai degrabã cetãþean european pentru cã aº fi fost de acord cu ceea ce vor cei de la nivelul central al Uniunii Europene ºi aº fi acþionat în consecinþã decât sã fiu de acord cu ce facem
noi în România.” (Loredana, 23).
Sentimentul de apartenenþã la UE, de cetãþean european, se adaugã
în general identitãþii naþionale. Aspectele civice ºi instrumentale sunt
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cele care îi ajutã pe cetãþeni sã acceseze cel mai des sentimentul de europenitate, aceºtia recunoscând avantajele unui cadru instituþional ºi administrativ comun la nivelul UE ºi încercând sã beneficieze cât mai mult
de noul context. Deºi identitatea europeanã activatã în anumite contexte
la care sunt expuºi intervievaþii este cea instrumentalã ºi civicã, aºa cum
am arãtat anterior, aceºtia percep ºi descriu identitatea europeanã mai
degrabã în termenii identitãþii culturale, referindu-se la sentimentul de
apartenenþã la o comunitate europeanã, la o familie comunã. Cuvântul
comun nu are în vedere însã anularea diferenþelor, ci recunoaºterea lor
ºi pãstrarea identitãþilor naþionale, adunate sub o umbrelã europeanã:
„Nu cred cã identitatea ar trebui sã fie comunã. Un spaþiu monetar comun e o
chestie pragmaticã, raþionalã, o înþeleg. Optimizarea condiþiilor comune de a cãlãtori, iarãºi o chestiune extraordinarã care ajutã cetãþenii þãrilor din UE, dar la
nivel de identitate nu cred cã e o soluþie bunã. Cred cã i-ar da o tentã prea generalã. Nu poþi sã generalizezi ceva care în fond e cât se poate de particular.”
(Cãtãlin, 24).
La finalul fiecãrui interviu, respondenþii au avut ocazia de a adãuga
anumite consideraþii sau observaþii finale. Majoritatea intervievaþilor ºi-au
exprimat optimismul sau speranþa ca identitatea europeanã sã se dezvolte în viitor, unii considerând asumarea unei identitãþi europene ca o
etapã superioarã care ne-ar ajuta poate sã avem un trai mai bun decât
doar ca cetãþeni români, Uniunea Europeanã pãstrându-ºi imaginea de
salvatoare: „Concluzia ar fi cã pentru mine încã nu existã o identitate europeanã, dar poate va exista, nu neapãrat în viitorul apropiat. (…) pânã acum,
ca români, nu ne-a mers extraordinar de bine, poate ca cetãþeni europeni o sã fie
mai bine.” (Elena, 22); „Cred cã ar putea sã se ajungã la o identitate europeanã
ºi sã fie ceva de bine, dar acum depinde cum se vor desfãºura lucrurile, cum le
vom percepe noi. Eu sunt entuziasmatã.” (Mariam, 21).
Se puncteazã, de asemenea, nevoia de mai multã implicare la nivelul media, dar ºi nevoia de strategii care sã aducã rezolvarea crizei economice: „Identitatea europeanã va intra pe fãgaº normal imediat ce se va rezolva
aceastã problemã economicã cu criza...” (Monica, 22); „Ca o concluzie, cred cã
dezvoltarea identitãþii depinde de fiecare în parte ºi informarea clar ne va influenþa pe partea asta.” (Diana, 24). În final, se poate observa încã la nivelul
societãþii româneºti planarea acestui miraj al Occidentului, mai mulþi respondenþi exprimându-ºi din nou speranþa de a deveni ºi noi occidentali, de a avea o þarã cu o imagine bunã, de a dobândi caracteristici ale
cetãþenilor din Europa Vesticã precum organizarea, rigoarea ºi de a avea
un stil de viaþã asemãnãtor: „(…) sper ca la un moment dat sã ajungã ºi România sã facã parte din þãrile vãzute bine ca sã spun aºa din UE ºi nu dintre
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cele care sunt la coada lanþului.” (Olivia, 24); „(…) trebuie sã învãþam niºte
lucruri de stricteþe, rigoare de la europeni. Eu cred cã ei au o ordine în tot ce fac,
asta e pãrerea mea.” (Andreea, 22).
Cetãþenii au o identitate europeanã pentru cã locuiesc pe continentul
Europa sau fac parte din Uniunea Europeanã, dar nu cred în existenþa
unei identitãþi comune. Pentru fiecare înseamnã altceva ºi presupune
în general o identitate accesatã în anumite circumstanþe ºi adãugatã celei
naþionale. Cetãþenii se bucurã de drepturile ºi libertãþile europene, de
avantajele integrãrii, de un cadru instituþional comun, dar, înainte de
toate, ei rãmân în primul rând cetãþeni ai unor state membre cu o identitate naþionalã. Ataºamentul faþã de identitatea naþionalã este definitoriu pentru acest stadiu al proiectului european. Nu se poate vorbi încã
de o identitate europeanã cristalizatã. Cetãþenii vorbesc mai degrabã de
un sentiment de europenitate, decât sã-ºi asume o identitate europeanã.
De asemenea, Uniunea Europeanã nu este perceputã ca un tot, ci mai
degrabã ca o sumã a diferenþelor. Cetãþenii sunt conºtienþi de statutul
lor de europeni, însã mulþi extind europenitatea la întregul continent
ºi nu doar la Uniunea Europeanã, deºi atunci când se descriu în calitatea lor de cetãþeni europeni au în vedere beneficiile ºi aspectele conferite
de apartenenþa la Uniunea Europeanã.

Analiza interviurilor – alegeri europarlamentare 2014
Al doilea set de 19 interviuri a fost condus în perioada 26 mai – 8 iunie 2014. Subiecþii intervievaþi (16 femei ºi 3 bãrbaþi) sunt tineri cu vârsta cuprinsã între 23 ºi 35 de ani, de naþionalitate românã. Aceºtia sunt
masteranzi din cadrul ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative, Academiei de Studii Economice ºi Universitãþii Bucureºti, studiind
domenii precum managementul proiectelor, comunicare, relaþii publice,
brand management, marketing, publicitate ºi managementul afacerilor.
Intervievaþii au o gamã variatã de interese ºi preocupãri precum: marketing, comunicare digitalã, PR cultural, literaturã, culturã japonezã,
artã, economie, aviaþie, desen, muzicã, fotografie, organizarea de evenimente, voluntariatul, politica, tehnologia ºi zona de IT. Majoritatea
masteranzilor au experienþã de muncã, lucreazã sau au avut contact cu
mediul de lucru. Toþi respondenþii cunosc limba englezã la nivel avansat,
dar ºi alte limbi de circulaþie internaþionalã: franceza (15 din 19), spaniola (12), germana (2), italiana (2), portugheza (1), japoneza (1) ºi rusa
(1). Principala sursã de informare în rândul intervievaþilor este internetul, aceasta fiind menþionat de cãtre toþi participanþii, urmat de televizor
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(15 din 19) ºi radio (2). Intervievaþii pot fi încadraþi în special în categoriile light users – sub 3 ore pe zi (8 din 19), moderate users – 3-16 ore pe
zi, (6), ºi heavy users (4). În ceea ce priveºte tematica europeanã, internetul rãmâne principala sursã de informare atât prin accesarea site-urilor
de ºtiri, cât ºi prin intermediul paginilor de Facebook ale instituþiilor europene sau ale unor site-uri de specialitate. Televizorul este menþionat
ca sursã primã de informare cu privire la UE doar de cãtre 2 respondenþi,
iar un intervievat a indicat prietenii ca sursã de informare privind subiectele europene.

UE în contextul alegerilor europarlamentare – din media
la agenda cetãþeanului
În perioada campaniei, majoritatea respondenþilor au fost interesaþi
de evenimentele ºi deciziile care au avut loc la nivelul Uniunii Europene,
simþind cã trebuie sã fie la curent cu ce se întâmplã în cadrul Uniunii,
orice schimbare afectându-i direct în calitate de cetãþeni europeni: „Da,
urmãresc. Mã mai uitam pe Euractiv, ziarul Financiar. Ce gãsesc link-uri pe internet, pe Facebook dacã îmi atrage ceva atenþia.” (Anda, 23); „Da, da, mã intereseazã mai ales acum în contextul alegerilor europene. (…) M-am uitat sã vãd
candidaþii, sã ºtiu care e poziþia lor.” (Claudia, 24); „Dar mã intereseazã pânã
la urmã pentru cã ºi þara mea face parte din UE cu bune ºi cu rele.” (Sânziana,
25). Câþiva tineri nu sunt interesaþi de chestiunile legate de UE decât
dacã are loc un eveniment foarte important sau au loc schimbãri care
le pot afecta în mod direct viaþa de zi cu zi sau þara în care trãiesc: „(…)
doar dacã consider cã e ceva major care ar putea influenþa ºi România sau Europa în general.” (Silvana, 23). Interesul lor este dat de posibilitatea confruntãrii cu efectele deciziilor europene în viaþa personalã, la locul de
muncã sau la nivel de oportunitãþi.
Unii urmãresc ºtiri care vizeazã Uniunea Europeanã doar dacã se întâmplã sã audã ceva la televizor sau sã vadã ceva întâmplãtor pe Facebook ºi pe site-urile de ºtiri: „Sincer, nu prea. Dacã dau peste o emisiune de
gen ºi mi se pare ca e ceva interesant care sã mã þinã în faþa televizorului, mã
uit, însã nu le urmãresc în mod special. (…) Ceva foarte important sau neobiºnuit.” (Adriana, 28). Un singur respondent nu este interesat deloc de
Uniunea Europeanã ºi nu urmãreºte ºtiri sau cautã informaþii pe acest
subiect: „Nu, în primul rând pentru cã nu am timp fizic ºi în al doilea rând
pentru cã prefer sã-mi dedic ora liberã unor lucruri care mã intereseazã în mod
direct.” (Andra, 24).
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Aspectele legate de UE care îi preocupã în general pe tineri au în
vedere atât subiecte de actualitate, cât ºi tematici mai generale: alegerile
europarlamentare (6 din 19), aspectele economice/ problemele financiare ale UE (6), conflictul din Ucraina ºi relaþia UE – Rusia (5), politici
europene, educaþie, oportunitãþi, schimburi culturale, aspecte care pot
influenþa România, imaginea României la nivelul UE, mãsuri cu impact
direct asupra vieþii de zi cu zi, aspecte care sunt legate de munca prestatã,
precum ºi aspecte legate de euroscepticism: „În ultima perioadã mi-a atras
atenþia tot ce a þinut de alegerile europarlamentare. Am urmãrit dezbaterile aºa,
mi s-au pãrut interesante.” (Andreea, 24); „(…) partea de oportunitãþi, educaþie,
programe culturale, schimburi.” (Adriana, 28); „Acum am urmãrit poziþia UE
cu privire la evenimentele din Ucraina pentru cã ne pot afecta.” (Sânziana, 25).
În ceea ce priveºte cunoºtinþele intervievaþilor despre instituþiile europene ºi rolul acestora, Parlamentul European (14 din 19), Comisia Europeanã (13) ºi Consiliul European (12) au fost menþionate cel mai des:
„Pãi, Comisia, Parlamentul, Consiliul, Consiliul de miniºtri, ºtiu cã sunt foarte
multe comisii mai mici, foarte specifice pe câte un subiect…. Nu le ºtiu în detaliu.” (Cãtãlina, 27). Au mai fost menþionate ºi Banca Centralã Europeanã
sau Curtea Europeanã de Justiþie: „O idee foarte generalã. ªtiu care sunt în
principiu. ªtiu cã existã Consiliul European, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, Parlamentul European ºi Comisia Europeanã.” (Alina, 24). Deºi respondenþii au citit sau au intrat în contact cu informaþii despre instituþiile
europene, aceºtia nu ºtiu sã numeascã alte instituþii decât cele menþionate ºi nu îºi aduc aminte detalii cu privire la activitatea sau rolul acestora, ci doar informaþii foarte generale: „În mare, da, dar nu aº ºti sã spun
exact ce face fiecare instituþie.” (Andra, 24); „Da, în mare ºtiu despre ele, dar nu
ºtiu cu ce se ocupã fiecare.” (Claudia, 23). Trei respondenþi nu au numit
nicio instituþie, în vreme ce doar unul singur a reuºit sã ofere mai multe
detalii cu privire la activitatea ºi atribuþiile instituþiilor europene. Informaþiile care vizeazã instituþiile UE sunt percepute ca fiind complicate ºi
greu de reþinut.
Tinerii au urmãrit subiecte europene în perioada campaniei, aceasta constituind ºi evenimentul care a acaparat interesul: „M-am interesat
la fiecare partid ce platformã a avut ºi am vãzut câteva dezbateri în care am ºi
urmãrit sã vãd cât din ceea ce spun se regãseºte la nivelul dezbaterilor.” (Andreea,
24). Alegerile europarlamentare au fost percepute ca fiind ºi cele mai
vizibile subiecte europene la nivelul media: „S-a discutat despre alegerile
europarlamentare, asta a reþinut toatã media, cred.” (Gabriela, 33). Urmãtorul subiect care a atras atenþia respondenþilor a fost cel legat de Ucraina,
de relaþia dintre UE ºi Rusia: „Pãi asta cu Ucraina, cu referendumurile orga190
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nizate de separatiºtii pro ruºi, reacþia UE faþã de Rusia care e mai degrabã lipsã de reacþie cã se pare cã-i pasã mai mult de politica energeticã, de gaze decât de
a-i penaliza pe ruºi.” (Cãtãlina, 27). Aspectele care au atras cu precãdere
atenþia au vizat implicaþiile naþionale, situaþia României în cadrul adâncirii conflictului: „Mare distanþã între noi ºi Ucraina, na, nu prea e. Plus cã
din conflictul ãsta se poate ridica întrebarea ce o sã facã Putin în continuare, o
sã vinã peste moldoveni, n-o sã vinã, la cel mai mic semn de-al lui, România
îngheaþã.” (Mihaela, 25).
Alte subiecte care au prezentat interes au avut în vedere starea economicã a Uniunii, criza, situaþia euroscepticismului ºi amploarea extremismului în Parlamentul European, propunerile UKIP privind
drepturile de muncã, crearea de locuri de muncã în UE, iniþiativele
Youth Employment. În ceea ce priveºte campania, deºi a reprezentat un
interes vãdit pentru respondenþi, aceºtia au fost interesaþi cu precãdere
de candidaþii naþionali ºi de rezultatele votului, dorind sã fie bine
reprezentaþi în cadrul Parlamentului European. O parte au urmãrit doar
câteva subiecte legate de campanie pentru a ºti în mare care este situaþia, cine candideazã sau cine a câºtigat, însã nu s-au interesat în detaliu de candidaþi ºi de programele acestora: „Nu, am vrut sã vãd exact când
ºi unde se merge la votare ºi cine, eventual, cine candideazã. ªi dupã aceea cine
a luat. Deci, doar fix în preajma zilei de 25 mai.” (Alina, 24). Un respondent
nu a fost interesat de campania pentru Parlamentul European, nefiind
interesat de politicã în general: „Nu le-am urmãrit îndeaproape. Doar dacã
s-a întâmplat sã aud ceva, dar nu, nu prea m-a interesat, recunosc. Asta ºi pentru cã politica nu reprezintã un interes pentru mine în general.” (Adriana, 28).
Respondenþii nu au fost mulþumiþi de cum a fost prezentatã campania pentru Parlamentul European, atrãgând atenþia cã media au redat
doar planul naþional, cã nu au fost prezentate suficiente informaþii despre candidaþi ºi programele acestora, iar ºtirile au vizat mai degrabã bãtãlia internã dintre partide, transformând alegerile europarlamentare
doar într-o precampanie pentru alegerile prezidenþiale: „(…) mai mult
au dat de ai noºtri ºi pãrea cam aceeaºi veºnicã bãtãlie între partide ºi liderii lor
decât o comunicare autenticã pe programe, obiective ale candidaþilor. Deci mi s-a
pãrut o campanie slabã din punct de vedere european, cu puþine informaþii.”
(Cãtãlina, 27); „(…) nici de campanie nu s-a dat mare lucru ºi mai degrabã
campania a fost o anticamerã pentru prezidenþiale, a fost politicã localã.”
(Iulian, 35).
Majoritatea studenþilor cred cã subiectul alegerilor europene a fost
suficient de vizibil în media. Aceºtia au atras însã atenþia cã ar fi fost necesare mai multe informaþii, mai ales în ceea ce priveºte planul european,
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media având în vedere tot planul intern ºi conflictele dintre partide:
„(…) mi se pare cã s-au axat mult pe planul naþional, pe treaba cu partidele ºi
liderii lor, adicã tot de ale noastre.” (Cãtãlina, 27). Percepþia asupra vizibilitãþii subiectului a þinut ºi de interesul faþã de alegeri. De asemenea, a
existat o diferenþã ºi în funcþie de tipul de media, campania fiind mai
vizibilã în mediul online: „Din punctul meu de vedere, în televiziune nu, n-au
fost suficient de mult prezentate. Pe internet însã, da.” (Mãdãlina, 24). Patru
respondenþi considerã cã subiectul alegerilor nu a fost suficient de vizibil ºi cã în media s-au tratat doar subiecte interne: „Mie mi s-a pãrut cã
media, aºa cum fac cu marea majoritate a subiectelor, au transformat campania
într-o lume politicã internã.” (Mihaela, 25).
În ceea ce priveºte candidaþii pentru Parlamentul European, majoritatea respondenþilor cred cã aceºtia au fost destul de vizibili în media,
dar mai mult la nivel de imagine, de informaþii personale ºi nu la nivel
de programe, de realizãri politice: „Da, au fost suficient prezentaþi din punctul meu de vedere, în principal pe ultima sutã de metri am observat aºa o depãºire
a subiectelor faþã de medie.” (Dumitru, 23); „(…) mai mult s-a urmãrit istoricul
din spatele candidaþilor, dar nu atât la nivelul realizãrilor politice ºi a direcþiei
politice, ci mai mult la nivel de cancan.” (Sânziana, 25); „(…) eu m-am simþit
bombardatã cu informaþii despre candidaþi, dar nu despre rolul lor, despre ce potenþial ar avea dacã s-ar duce acolo... a fost mai mult aºa, o paradã a candidaþilor.” (Silvana, 23). Intervievaþii au subliniat ºi faptul cã apartenenþa la
partidele mari sau faptul de a fi persoane renumite, i-a scos pe unii candidaþi mult în faþa celorlalþi, care au fost mai degrabã ignoraþi: „Au fost
prezentaþi cei care erau mai vizibili, mai cunoscuþi, iar ceilalþi care erau mai mult
de umpluturã pe listã, deloc.” (Andreea, 24); „În special cei mai cu renume, ca
sã spun aºa, ei au încercat sã-ºi promoveze foarte mult campania, pentru cã au
avut ºi mai mulþi bani (…).” (Andreea, 25).
Opt respondenþi considerã cã cei care au candidat nu au fost suficient de vizibili, cã mesajele legate de campanie a avut în vedere mai degrabã partidele naþionale ºi un îndemn general la vot, fãrã informaþii
pertinente despre programele candidaþilor: „Cred cã au fost mai vizibile
partidele decât candidaþii.” (Adriana, 28); „Dacã ar fi sã mã gândesc acum la
tot ce mi-a rãmas în cap dupã campania lor ar fi cã Ponta, Antonescu ºi Traian
Bãsescu se ceartã încontinuu, adicã nu cã anumite persoane au candidat la
europarlamentare ºi au obþinut un loc.” (Andra, 24).
Tinerii au vãzut campania pentru Parlamentul European ca fiind în
mod preponderent un preambul pentru alegerile prezidenþiale: „Nu mi
se pare cã s-au focusat pe europarlamentare, pe motivele ºi subiectele care trebuia.
S-au axat pe prezidenþiale. A fost un fel de hai sã testãm terenul sã vedem ce mai
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putem face pânã la prezidenþiale ºi oricum nu s-a pus accent destul pe aceastã
campanie.” (Sânziana, 25). Atenþia a fost direcþionatã cãtre partidele interne ºi liderii lor ºi mai puþin pe candidaþii europeni: „Eu am vãzut accentul pus pe campania prezidenþiala, ce va urma ºi toþi candidaþii care au
încercat sã vorbeascã despre UE bãteau înspre acolo, adicã nu-ºi þineau un punct
de vedere clar pentru Uniune.” (Andreea, 25).
Cinci respondenþi au considerat campania mai mult de tipul ºi/ºi,
având atât informaþii care sã vizeze alegerile europene, cât ºi mesaje construite în spiritul viitoarelor alegeri prezidenþiale. Unii au identificat ºi
o diferenþã între partide în ceea ce priveºte cele douã direcþii, susþinând
cã PNL a livrat mai multe mesaje care sã vizeze alegerile europene, iar
PSD, alegerile prezidenþiale: „Cred cã a fost ºi, ºi. (…) ªtiu cã la toamnã
Ponta va candida la preºedinþie. ªi ºtiu cã a declarat imediat ce a aflat cã va
candida, sloganul „Mândri cã suntem români” ºi la alegerile prezidenþiale. (…).
Dar atunci când erau prezentaþi candidaþii PNL, în materialele lor, s-a mers foarte
mult pe realizãrile lor din trecut. ªi mai ales în chestiuni europene.” (Alina, 24).
În ansamblu intervievaþii nu au fost mulþumiþi de cum s-a desfãºurat campania, fiind puþine informaþii la obiect despre candidaþi ºi programele
acestora. În plus, unii ºi-au exprimat dezamãgirea cã nu s-a discutat deloc despre situaþia românilor din afarã ºi problema discriminãrii, aspecte
care ne afecteazã þara ºi care indicã multe hibe la nivelul proiectului european: „Aaa ºi m-a deranjat mult cã în campania asta nu s-a vorbit de condiþia
românilor din afarã. Nu s-a vorbit aproape deloc, deºi sunt atât de mulþi români
plecaþi ºi avem atât de multe probleme. Uite ºi diferenþa de subvenþii pe agriculturã. Þãranul francez, tot cu patru clase ca ºi românul, primeºte de patru ori
mai mult… pãi stai puþin, de ce…” (Iulian, 35).
Deºi perioadã de campanie la nivel european, actorii percepuþi a fi
cei mai vizibili la nivelul media au fost cei interni, zece din nouãsprezece
respondenþi considerând cã ºtirile care au în vedere subiecte europene
au în prim plan tot actorii naþionali, cu un accent pus pe candidaþii
naþionali la alegerile europarlamentare. Dintre actorii interni, cei mai
des menþionaþi au fost Victor Ponta (7), Crin Antonescu (4) ºi Mircea
Diaconu (4), acesta din urmã fiind singurul dintre cei trei care a ºi candidat pentru Parlamentul European: „Clar actorii interni – Victor Ponta,
Elena Udrea, deci liderii de partide au fost cei mai vizibili, în niciun caz eurocandidaþii.” (Andreea, 24). Alte menþionãri au avut în vedere candidaþi sau
politicieni naþionali: Traian Bãsescu, Elena Udrea, Mihai Bodu, Viorica
Dãncilã, Daciana Sârbu, Maria Grapini, Roberta Anastase ºi Vadim
Tudor. Dintre partide, cele mai menþionate au fost PSD ºi PNL, urmate
de PDL. Alþi actori consideraþi de cãtre respondenþi a fi vizibili la nivelul
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ºtirilor din timpul campaniei au fost þãrile, Germania fiind cea mai vizibilã (6), urmatã de Anglia, Franþa, Grecia, Spania, Portugalia ºi Ucraina:
„În primul rând e vorba de politicienii noºtri, Bãse, Ponta, Antonescu ºi restul
… Apoi alþi candidaþi. Þãrile mai mult, mai ales ºi în contextul cu Ucraina.
Aici din UE m-aº referi mai mult la Germania, cã de aia tot aud în media de
zici cã ei iau toate deciziile. Instituþiile europene nu prea sunt aºa prezente, mai
rar.” (Cãtãlina, 27).
La nivelul liderilor europeni Angela Merkel este consideratã a fi
foarte vizibilã la nivelul ºtirilor (5), urmatã de premierul britanic David
Cameron. Dintre actorii europeni, rivalii pentru ºefia Comisiei Europene, Martin Schulz, candidatul social-democraþilor ºi Jean-Claude Juncker,
candidatul popularilor europeni au fost mai des menþionaþi, însã vizibilitatea actorilor europeni a fost una scãzutã: „La noi s-au promovat foarte
puþin liderii europeni, mai mult cei interni, politicienii noºtri. Mai exista aºa o
ºtire douã despre Junker sau Schultz, dar nu cred cã s-au promovat la noi figurile europene. Nici instituþiile n-au prea fost prezente.” (Claudia, 24). La nivel
de instituþii europene, doi respondenþi au menþionat Parlamentul European, un numãr foarte scãzut þinând cont cã perioada vizatã a coincis cu alegerile europarlamentare. Deºi perioadã de campanie pentru
alegerile la nivelul Parlamentului European, actorii percepuþi ca fiind
cei mai vizibili au fost tot cei naþionali, urmaþi de actorii de tip þarã ºi
de lideri ai statelor membre. Actorii UE au fost pe ultimul loc ca numãr
de menþionãri. Unii respondenþi au subliniat faptul cã nu au vãzut aproape deloc ºtiri legate de alegerile europarlamentare din alte þãri în timpul campaniei, candidaþii europeni nefiind deloc vizibili. În termeni de
vizibilitate în rândul actorilor, datele din analiza media indicã un top
foarte asemãnãtor cu cel realizat de respondenþi, cota cea mai mare fiind într-adevãr alocatã actorilor interni, un aspect care defavorizeazã procesul de europenizare la nivelul discursului mediatic.
Treisprezece din cei nouãsprezece intervievaþi au participat la vot,
tinerii dorind sã-ºi manifeste spiritul civic, interesul pentru proiectul
european sau sã contribuie la bunul mers al lucrurilor. Cei care s-au prezentat la vot au avut motivaþii dintre cele mai diverse. Majoritatea participanþilor la vot s-au prezentat din spirit civic (7 din 19), fiind vorba mai
mult de a-ºi face datoria de cetãþeni, de a respecta valorile învãþate în
familie sau drepturile garantate de societate, ºi mai puþin de subiectul alegerilor ºi de legãtura cu Europa: „Pãi educaþia pe care am primit-o în familie.
E un obicei de familie, când se voteazã mergem toþi la vot, nu se stã acasã, orice vot
ar fi.” (Andreea, 24); „Sã-mi fac datoria de cetãþean în primul rând.” (Mãdãlina,
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24); „Spiritul meu civic, faptul cã am dreptul la vot ºi pot sã mi-l exercit ºi dacã
eºti pasiv aºa, dupã aia nu ai dreptul sã fii nemulþumit.” (Claudia, 24).
Patru intervievaþi au avut în vedere mai mult planul european dorind
sã voteze atât prin prisma statutului de cetãþean român, cât ºi de cetãþean
european: „M-am dus la vot pentru cã am considerat cã este datoria mea ca cetãþean român ºi cetãþean european sã fiu prezentã (…).” (Andreea, 25). Aceºtia
au considerat alegerile o etapã importantã pentru UE ºi pentru România ca stat membru: „Da, mi s-a pãrut o etapã importantã pentru noi ca þarã
membrã UE.” (Cãtãlina, 27). Un respondent a menþionat cã l-a entuziasmat foarte mult ideea de a vota, de a decide pentru UE ºi viitorul acesteia, iar un altul a avut clar în vedere tot planul european, menþionând
cã a votat pentru Europa: „Am fost foarte entuziasmatã când am fost în 2009,
mi se pãrea aºa o chestie nouã cã decid pentru Europa, pentru viitorul UE. (…)
ªi s-a pãstrat asta ºi anul ãsta aºa, nu ideea de nou, dar de drept al meu, de decizie.” (Claudia, 24). Patru respondenþi au avut în vedere candidaþii drept
motivaþie de participare la vot, fiind mânaþi de dorinþa de a nu trimite
pe „oricine” în Parlamentul European, de a fi bine reprezentaþi, de a susþine candidaþii pentru directivele propuse ºi de a nu mai simþi ruºinea
generatã de foºti candidaþi dorind sã împiedice repetarea unor astfel de
situaþii: „Nu am vrut sã mai ajungã oricine în Parlament ºi aveam un candidat pe care îl apreciam, care a propus niºte directive interesante în trecut ºi am
vrut sã-l susþin.” (Adriana, 28); „Nu voiam sã ajungã iar unii gen EBA, Gigi…”
(Cãtãlina, 27); „(…) vreau sã mã regãsesc în candidatul trimis acolo ºi în omul
care sã mã reprezinte pe mine direct (…).” (Dumitru, 23). Un intervievat a privit actul votãrii ca pe un pas spre un viitor mai bun, fiind dezamãgit de
situaþia actualã ºi dorind sã schimbe ceva. Un aspect alarmant îl constituie insinuãrile la prezenþa ridicatã a corupþiei la nivel naþional, trei participanþi la vot fiind motivaþi de teama de a nu le fura cineva votul,
nedorind sã voteze altcineva în locul lor: „(…) am considerat cã e mai important sã votez eu decât sã voteze altcineva în locul meu; am auzit cã încã mai
existã problemele astea, cã ar putea vota altcineva în locul tãu.” (Andreea, 25).
Cei care nu au votat au menþionat ca principalã piedicã în participarea la vot, lipsa de informaþie, considerând cã nu au suficiente informaþii pentru a putea lua o decizie. Aceºtia s-au simþit nehotãrâþi, neºtiind
cu cine sã voteze ºi nedorind sã-ºi regrete apoi decizia. Unii intervievaþi
au considerat cã nu au cu cine sã voteze, fiind dezamãgiþi de candidaþi,
privind absenteismul chiar ca pe un vot de neîncredere: „(…) sincer, oricum nu ºtiam pe cine sã votez, nu aveam pe cine ºi nu eram hotãrâtã la ceva.
Recunosc cã nici eu nu m-am informat.” (Anda, 23); „(…) prin absenteism cred
cã e un fel de vot de neîncredere faþã de cei care candideazã. ªi oricum nu pot sã
195

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 196

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?

mã duc sã votez ceva de care eu nu sunt sigurã. Nu pot sã-mi formez o pãrere
din informaþiile care sunt la îndemânã (…).” (Sânziana, 25). Un alt respondent ºi-a dorit sã participe la vot, dar nu a putut din considerente
medicale. Pentru majoritatea respondenþilor, implicarea în alegerile europene nu a constituit un context de activare a identitãþii europene, ci
mai degrabã un act fãcut din considerente civice ºi nu ca urmare a identificãrii, a afilierii la o comunitate europeanã.
În ceea ce priveºte agenda conversaþiilor interpersonale, intervievaþii
obiºnuiesc în general sã comenteze informaþiile din media (17 din 19)
în special dacã au loc evenimente importante sau care intrigã, ori dacã
sunt prezentate informaþii care sã-i intereseze: „Da, bineînþeles, cred cã peste tot sau în toate grupurile de prieteni se discutã despre ce se mai întâmplã.”
(Andra, 24); „Da, discut aproape în fiecare zi datoritã muncii. Oricum ne influenþeazã tot ce se întâmplã fie cã vrem, fie cã nu vrem.” (Andreea, 24); „În general mai vorbesc dacã e ceva aºa mai important, mai mult cu prieteni (…).”
(Cãtãlina, 27); „Dacã e ceva care mã intrigã, da, chiar obiºnuiesc sã discut pe
tema asta.” (Silvana, 23). Majoritatea discutã ºi subiecte legate de politicã
(9), dintre care o persoanã discutã foarte mult astfel de subiecte. Douã
persoane nu obiºnuiesc sã comenteze deloc informaþiile din media: „Nu,
iar politica nu e de interes pentru mine.” (Adriana, 28).
Majoritatea discutã în principal cu prietenii (8), apoi cu familia ºi colegii. Unii preferã sã discute cu persoane mai în vârstã sau cu experienþã
pe tematica abordatã pentru a avea ce învãþa: „Automat fiind mai în vârstã
decât mine, având mai multã experienþã vreau sã le ºtiu pãrerea ºi sã învãþ cât
mai multe de la ele (…).” (Andreea, 24). Intervievaþii acordã importanþã acestor discuþii (9) ca surse pertinente de informare, punând preþ pe informaþiile dobândite astfel: „O importanþã foarte mare pentru cã sunt lucruri pe
care nu le aflu din diverse motive ºi pot sã le aflu de la ei, pentru cã în ziua respectivã poate au avut mai mult timp sã se informeze sau au fost mai interesaþi
de un anumit subiect.” (Andra, 24).
Majoritatea intervievaþilor includ în discuþiile cu ceilalþi ºi subiecte
legate de UE (11 din 19), majoritatea discutând în ultima lunã despre
campania pentru Parlamentul European. Alte subiecte au avut în vedere
conflictul dintre Rusia ºi Ucraina ºi poziþia UE în aceastã chestiune, situaþia economicã la nivelul UE, aspecte legate de culturã, oportunitãþi,
politici europene. Patru intervievaþi abordeazã subiectele europene în
discuþiile cu ceilalþi mai mult întâmplãtor, dacã se ajunge la astfel de aspecte, dacã este ceva care sã-i intereseze foarte mult sau are loc ceva
foarte important. Unii au discutat doar pentru cã au avut loc alegerile
europene, iar un respondent a discutat strict legat de conflictul ucrai196
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nean ºi implicarea UE, având un interes ridicat pentru acest subiect. Doi
respondenþi, deºi dezbat informaþii din media, nu discutã deloc chestiuni legate de Uniunea Europeanã.
Deºi subiectele europene nu constituie un subiect frecvent de discuþie, tinerii au dezbãtut aspecte legate de alegerile europene: „Da, cu
mama mea, încontinuu, cã a stat ºi la mine ºi chiar ne-am uitat amândouã –
ea oricum se uitã – ºi chiar m-am bucurat cã a fost aici ºi ne-am uitat foarte
mult la TV ºi am comentat, de obicei comentãm împreunã.” (Silvana, 23). Cel
mai discutat aspect a vizat candidaþii pentru Parlamentul European. O
singurã persoanã a declarat cã nu a discutat deloc despre candidaþi pentru cã nu-i ºtia, atrãgându-se astfel din nou atenþia asupra faptului cã vizibilitatea candidaþilor a fost destul de redusã de-a lungul campaniei,
ieºind în faþã mai mult liderii de partide: „Despre candidaþi n-am discutat
cã nici nu-i ºtiam, iar el (prietenul respondentei) a ºi spus cã nici n-a simþit cã
au fost europarlamentarele ºi nici n-a ºtiut pânã în ultimul moment.” (Sânziana,
25). S-au abordat în mare în cadrul discuþiilor subiecte legate de programele candidaþilor, de vot ºi de rezultatele alegerilor, de mesajele de campanie, sloganuri ºi afiºe, stilul de campanie: „Subiectul cu campania chiar
eu l-am introdus pentru cã mã interesa, dar au fost discuþii mai mult de tipul
dacã mergi la vot, de ce nu, de ce da.” (Claudia, 24).
Doi respondenþi au abordat campania ºi ca amuzament, neluând
practic foarte în serios alegerile, ci amuzându-se mai mult pe seama mesajelor ºi a afiºelor de campanie: „Aºa mai mult la nivel de glumã, de râs de
vreun afiº, de comentat campania, dar n-am stat sã analizãm programe sau ceva. Mai mult legat de mesajele transmise, de stilul de campanie.” (Cãtãlina, 27).
O astfel de atitudine este bazatã pe dezamãgirea faþã de clasa politicã
naþionalã. Un intervievat a declarat cã a fost foarte dezamãgit sã constate
în discuþiile sale cã ceilalþi nu aveau mai deloc informaþii despre alegeri,
majoritatea interesându-se doar cu o zi, douã înainte de vot sã vadã ce
ar putea sã aleagã, relevând astfel un interes scãzut pentru alegerile europene: „M-a întristat mult cã, deºi mai erau douã zile pânã la alegeri, mulþi
nu ºtiau nimic, nu înþeleseserã nimic. Nu i-a interesat ºi a fost aºa un fel de panicã doar înainte de vot.” (Iulian, 35).
Cei care nu au discutat despre alegeri au gãsit motivaþii precum lipsa de timp, fiind prinºi cu munca sau ºcoala, dar ºi lipsa de informaþii
sau de interes a celor din jur: „Nu, sincer, pentru cã luna trecutã am avut
foarte multã treaba ºi proiecte pentru facultate (…) a trecut timpul foarte repede.”
(Claudia, 23); „Nu. Nu prea. Cel puþin, prietenii mei, foarte puþini au fost la
vot. ªi nu i-a interesat. N-au avut niciun impact. Cel puþin pentru cei tineri, mi
se pare cã este indolenþa atât de mare, cã ei au senzaþia cã nu au nimic de schim197
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bat.” (Mihai, 29). În general, subiectul alegerilor europene a acaparat
agenda conversaþiilor interpersonale, unii atingând doar acest subiect
legat de UE. Interesul a fost atras mai mult de situaþia internã a alegerilor, media acordând atenþie tot planului intern, candidaþii europeni
ºi situaþia la nivelul UE aproape lipsind. La nivelul discuþiilor, deºi a fost
abordat acest subiect al alegerilor, nu se poate vorbi de o europenizare
a sferei publice, interesul fiind acaparat tot de subiecte predominant
interne.
În ceea ce priveºte încadrarea, perspectiva de abordare a subiectelor
europene, intervievaþii cred cã încadrarea economicã este cea predominantã (12 din 19): „Cred cã mai degrabã se discutã în termeni economici ºi
în termeni de hai sã vedem cine, ce ºi de ce a fãcut. Nu spun cã e totul negativ,
dar nu mi s-a pãrut niciodatã cã se preferã discuþiile despre soluþii, ci mai degrabã cele despre responsabili.” (Andra, 24). Încadrãrile de tip responsabilitate (6) ºi conflict (6) sunt, de asemenea, percepute a fi vizibile la nivelul
media: „Se pune strict problema pe ce-i intereseazã pe ei – cine sunt vinovaþii,
deci asta cu responsabilitatea sã spunem.” (Andreea, 24); „Cred cã mai mult pe
partea de responsabilitate/conflict – cine e de vinã, cine ce mai are de fãcut, ce
conflicte mai sunt. Mai ales dacã e ceva negativ e cu atât mai mult mediatizat.”
(Cãtãlina, 27). Cadrajul de tip valori umane este cel mai puþin perceput
ca fiind utilizat de media, respondenþii atrãgând atenþia cã o astfel de
abordare ar trebui sã fie prezentã mai des la nivelul media. Deºi în media, cadrajul responsabilitãþii ºi cadrajul conflictului au avut o medie mai
ridicatã datoritã contextului dominat de alegerile europene ºi de conflictul ucrainean, intervievaþii au perceput abordarea economicã ca fiind dominantã. Acest lucru poate fi determinat de criza prelungitã ºi de
dificultãþile din zona euro care poate au rãmas la nivelul memoriei respondenþilor, deºi acest subiect nu a fost predominant în luna avutã în
vedere.
La nivelul conversaþiilor despre subiectele europene, respondenþii
discutã ºi evalueazã aspectele legate de UE mai mult dintr-o perspectivã
economicã (10) ºi din perspectiva stabilirii responsabilitãþii: „Perspectiva
economicã cântãreºte cel mai mult pentru cã pânã la urmã dacã facem parte din
UE trebuie sã putem sã ne adaptãm tuturor condiþiilor financiare, care pe noi
acum ne depãºesc, sã spunem.” (Andra, 24); „Sincer cred cã pe partea de responsabilitate discut/evaluez pentru cã mi se pare importantã stabilirea asta de roluri,
cine e responsabil de x lucru, cine sã-ºi asume sau sã rezolve.” (Cãtãlina, 27).
În ceea ce priveºte prezenþa în media a elementelor care sã susþinã
formarea unei identitãþi civice, instrumentale sau culturale, intervievaþii
cred cã astfel de elemente sunt prea puþin prezente la nivelul ºtirilor (9):
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„Mie nu mi se pare cã media vorbesc în acest moment de o identitate europeanã
sau cã mizeazã foarte mult pe acest subiect.” (Adriana, 28); „Nu prea prezintã,
nu ajutã la dezvoltarea conceptului. Din ce am urmãrit eu, nu cred cã au vreo
tentativã de a dezvolta latura asta europeanã.” (Claudia, 24). Dacã se prezintã informaþii, aspecte care sã aibã un impact la nivelul formãrii unei identitãþi europene, atunci acele elemente sunt clar încadrate în sfera civicã
ºi instrumentalã (10), în sfera pragmaticã a avantajelor integrãrii: „Mai
mult cele pragmatice decât culturale. Avantajele integrãrii… câþi bani am primit, câte proiecte s-au fãcut, câþi au plecat, cât de bine au reuºit cei care au plecat. Din astea.” (Andreea, 24); „În primul rând cred cã se raporteazã la asta
prea puþin, iar atunci când o fac, aº zice cã primeazã partea de concret, de avantaje, beneficii, drepturi.” (Cãtãlina, 27). Unii considerã cã se discutã mai
mult la un nivel abstract ºi mai degrabã în rândul elitelor: „Despre UE se
discutã, dar pentru mulþi oameni e ceva abstract, adicã se discutã la nivelul
elitelor care au acumulat cunoºtinþe despre cultura europeanã (…).” (Silvana,
23). Cetãþenii nu abordeazã în general astfel de subiecte, însã în discuþiile lor au în vedere cu precãdere aspectele pragmatice.
Intervievaþii considerã cã media abordeazã subiectele europene cu
precãdere dintr-o perspectivã internã, evidenþiind efectele ºi consecinþele evenimentelor în plan local, ºi nu în plan european. Doisprezece
din nouãsprezece intervievaþi cred cã predominã contextualizarea internã: „Strict naþional, cum ne afecteazã pe noi ca þarã ºi atât. Nu existã un interes pentru nivelul european nici în media, nici la cetãþeni.” (Andreea, 24); „Mai
mult la nivel naþional ºi pe oameni în general asta îi intereseazã, ce se întâmplã
la noi.” (Andreea, 25). Respondenþii au atras atenþia asupra faptului cã mai
ales în contextul alegerilor europene, media au avut în vedere mai ales
planul intern, partidele locale ºi liderii acestora, prezentând foarte puþin
sau deloc cum decurg alegerile la nivel european: „Unghiul de abordare e
cel intern cã mai mult, cum a fost ºi cu alegerile, ne interesa de ºefii de partide
decât de candidaþi. Ne intereseazã mai mult tot ce se întâmplã aici în ograda noastrã.” (Cãtãlina, 27).
Unii au adus în discuþie ºi poziþia cetãþenilor, susþinând cã media conferã o contextualizare internã pentru cã doar acest aspect îi intereseazã
pe cetãþeni. Trei respondenþi considerã cã nu este prezentã la nivelul media nici contextualizarea internã, nici cea europeanã, media prezentând
mai degrabã sec informaþii, date, aspecte legate de întâlniri care au loc
sau decizii luate, fãrã a oferi însã ºi o interpretare a evenimentelor, fãrã
a se ajunge la o analizã a acestora: „Impactul naþional nu e întotdeauna
dezbãtut atât cât ar trebui. Probabil ºi din aceastã cauzã mulþi nu înþeleg de ce
avem nevoie sa fim în UE sau sã trimitem europarlamentari la Bruxelles. Dar
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nici impactul european, mai degrabã o prezentare seacã a informaþiilor. Cine cu
cine s-a mai întâlnit, ce s-a mai adoptat ºi cam atât.” (Adriana, 28).
Deºi în abordarea subiectelor europene este folositã în principal contextualizarea internã, majoritatea intervievaþilor cred cã impactul deciziilor europene la nivelul cetãþeanului obiºnuit nu este discutat suficient
în media (10 din 19). În viziunea cetãþenilor, media obiºnuiesc sã discute implicaþiile evenimentelor europene când are loc ceva foarte important sau cu o tentã negativã ridicatã, media având obiceiul de a evidenþia
aspectele conflictuale sau negative ale întâmplãrilor: „Nu, nu, din pãcate
nu; doar atunci când e ceva în detrimentul României sau când ceva este nedrept
pentru þara noastrã sau pentru un alt stat care e cumva stigmatizat, atunci iese
în evidenþã subiectul respectiv. Dar când e o lege care ar favoriza un anumit stat
sau ar aduce un beneficiu este prezentatã mai puþin din câte am observat eu.
Perspectiva negativã, conflictualã iese în evidenþã.” (Dumitru, 23).
Nouã respondenþi cred cã media discutã despre impactul deciziilor
UE la nivelul cetãþenilor însã este nevoie de mult mai multã informare
în aceastã arie: „Cred cã sunt abordate cele care par mai importante, adicã nu
neapãrat toate deciziile care au impact asupra omului ºi care sunt importante,
ci care atrag mai mult.” (Teodora, 23). De asemenea, în media sunt discutate mai mult aspectele politice ºi efectele unor decizii la care, de obicei, actorii naþionali nu-ºi pot aduce nicio contribuþie. Dacã impactul
deciziilor ºi schimbãrilor propuse la nivel european ar fi explicat mai în
detaliu ºi cu privire la mai multe domenii, atunci ºi cetãþenii ar putea
deveni mai interesaþi de proiectul UE ºi ar înþelege mai bine fenomenele care au loc. Intervievaþii cred cã deciziile luate la nivelul UE au impact asupra cetãþenilor (18): „Da, categoric. Orice decizie luatã undeva sus,
într-un vârf de piramidã, este imposibil sã nu ajungã, mai devreme sau mai târziu, pânã la nivelul cel mai de jos al piramidei.” (Gabriela, 33). Impactul nu
este neapãrat conºtientizat, atât din lipsã de informare, cât ºi în funcþie
de deciziile care se iau, unele fãcându-ºi simþite efectele în timp: „Da,
au, bineînþeles cã au un impact. Dar probabil pe care nu îl conºtientizãm foarte
bine.” (Teodora, 23).
În ceea ce priveºte imaginea UE la nivelul media, intervievaþii cred
cã aceasta este preponderent pozitivã: „Pozitiv, mai mult pozitiv. Nu-mi aduc
aminte sã-mi fi atras atenþia ceva negativ.” (Anda, 23); „Se vorbeºte foarte puþin,
dar atunci când se vorbeºte de subiectul ãsta eu cred cã este pozitiv. Adicã nu am
auzit foarte multe lucruri rele despre UE.” (Andreea, 25). Unii intervievaþi au
atras atenþia asupra faptului cã imaginea Uniunii este pozitivã, în timp
ce imaginea României ca stat membru este una negativã, scoþând în evidenþã faptul cã Uniunea rãmâne pentru români un ideal spre care tind:
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„Eu zic cã mai degrabã pozitivã pentru UE ºi negativã pentru noi. Adicã UE e
cumva visul spre care tindem.” (Andra, 24).
Potrivit unor respondenþi, imaginea Uniunii este încã cea de instanþã
salvatoare: „Aº zice destul de pozitivã, adicã UE e în general vãzutã ca tatãl
care ne dã bani sau tatãl protector sau salvatorul.” (Dumitru, 23). Cu toate
acestea, doi respondenþi considerã cã imaginea Uniunii s-a schimbat
între timp la nivelul media, trecându-se de la imaginea de instanþã salvatoare, la instanþã care impune reguli ºi care pedepseºte, crescând scepticismul ºi dezamãgirea în legãturã cu proiectul european: „Depinde de
caz, la început atunci, era UE care ne salva, era cel mai minunat lucru; acum
suntem reticenþi, sceptici (…), nu neapãrat cã e o imagine negativã, ci noi suntem dezamãgiþi aºa.” (Anca, 24).
ªase respondenþi considerã cã UE are mai degrabã o imagine neutrã în media, cu variaþii în funcþie de sursã ºi interesele acesteia sau în
funcþie de evenimentele care au loc: „Nu ºtiu ce sã zic. Neutrã poate. Adicã
mai mult prezintã informaþii seci decât interpretare ºi e în funcþie de ce se întâmplã.” (Cãtãlina, 27); „Pe de o parte UE e salvatorul României ºi pe de altã parte
UE impune prea multe condiþii, care ne îngreuneazã viaþa sau stricã ce avem
deja.” (Silvana, 23). Unii intervievaþi evidenþiazã faptul cã subiectele europene sunt puþin abordate în media, iar în general informaþiile sunt
prezentate într-un stil simplist, de transmitere a unor date, fãrã a se recurge la interpretãri sau analize mai profunde a evenimentelor ºi implicaþiilor acestora. Astfel, dacã se discutã despre activitatea de zi cu zi a
instituþiilor europene sau despre deciziile luate, termenii utilizaþi în redarea ºtirii au o tentã neutrã, însã dacã este mediatizat un eveniment cu
iz de senzaþional sau care vizeazã decizii foarte importante, atunci abordarea tinde spre negativ: „În mod obiºnuit nu se prezintã prea multe ºtiri, dar
dacã e ceva senzaþional ºi de obicei aici e ceva negativ, se prezintã. Activitatea
de zi cu zi în Parlament, Comisie, mai mult neutru.” (Claudia, 24).
Analiza activitãþii mediatice indicã o pondere ridicatã a abordãrii neutre în ceea ce priveºte subiectele europene. Se poate pune în discuþie
influenþa contextului ºi a evenimentelor care au avut loc în perioada vizatã. Având în vedere cã evenimentul cel mai vizibil al perioadei analizate
a constat în alegerile pentru Parlamentul European, este posibil sã se fi
pus mai mult accentul pe realizãrile candidaþilor, pe evoluþia, progresul
realizat în termeni de integrare europeanã, de beneficii, astfel de aspecte
având ºi rolul de a mobiliza cetãþenii sã participe la vot. De asemenea,
în contextul conflictelor dintre Rusia ºi Ucraina este posibil ca, pentru
cetãþenii români, apartenenþa la Uniune sã fi constituit un fel de asigurare a protecþiei. Deºi, atât în contextul relaþiei Rusia – UE, cât ºi în con201
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textul alegerilor, au existat discuþii privind expansiunea euroscepticismul
ºi cota mai ridicatã a grupãrilor eurosceptice în Parlament, intervievaþii
au perceput în general un ton optimist în abordarea subiectelor europene în media.
În ansamblu, majoritatea tinerilor considerã cã subiectele europene
nu sunt suficient dezbãtute în media naþionale: „Cred cã nu sunt suficient
de dezbãtute în media din România. Consider cã ar trebui sã fie într-o pondere
mult mai ridicatã. Sunt foarte multe informaþii pe care românii nu le cunosc,
sunt foarte multe elemente pe care ar trebui sã le cunoascã, ar trebui sã le ºtim.”
(Mãdãlina, 24). Respondenþii atrag atenþia cã subiectele europene sunt
încadrate adesea la categoria subiecte internaþionale, beneficiind de o
vizibilitate redusã. De asemenea, aceºtia menþioneazã cã media nu atrag
atenþia ºi interesul cetãþenilor pentru problematica europeanã. Subiectele europene beneficiazã de vizibilitate în media numai când au loc
evenimente majore la nivelul Uniunii sau cu un impact foarte mare precum alegerile europarlamentare sau evenimentele din Ucraina: „Sunt vizibile sau au fost mai vizibile acum cu alegerile sau cã a fost conflictul cu Ucraina,
scãderea cursului valutar, vreun atentat sau ceva mai important.” (Anda, 23).
Cu toate acestea, se simte la nivel general nevoia de mai multã analizã
ºi interpretare, ºi nu doar de expunere simplistã a unor informaþii: „Nu
destul. S-ar putea mult mai mult ºi analizate, nu doar prezentate niºte informaþii.” (Cãtãlina, 27).
Se poate vorbi de o corespondenþã între agenda media ºi agenda
cetãþenilor, mai ales în contextul campaniei pentru alegerile europene.
Campania a fost un subiect vizibil în media comparativ cu alte subiecte
europene din aceeaºi perioadã, cetãþenii preluând acest subiect ºi la nivelul discuþiilor interpersonale ºi manifestând interes pentru aspectele
care au vizat alegerile. Cu toate acestea, în afara subiectului constituit
de alegeri, nu se poate vorbi de o prezenþã ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici despre un interes ridicat privind
aspectele legate de UE, dacã nu existã un impact direct naþional. În cazul
alegerilor se poate vorbi clar de legãtura cu planul naþional, candidaþii
naþionali, partidele interne ºi liderii acestora fiind în centrul atenþiei la
nivelul media, dar ºi la nivelul cetãþenilor. Cu alte cuvinte, nu se poate
vorbi cu adevãrat de europenizarea sferei publice naþionale, mai ales
dacã se are în vedere contextualizarea internã a informaþiilor.
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Identitatea europeanã în contextul alegerilor europene
Majoritatea tinerilor înþeleg prin a fi european, posibilitatea de a beneficia de totalitatea avantajelor ºi oportunitãþilor oferite de integrarea
europeanã. Cu alte cuvinte, aceºtia înþeleg identitatea europeanã în accepþiunea sa civicã ºi instrumentalã (14) având în vedere drepturile, libertãþile ºi avantajele de care beneficiazã ca parte dintr-un întreg. Cel
mai des menþionat avantaj care îi face pe studenþi sã se simtã europeni
este libera circulaþie: „(…) primeazã libertatea de miºcare ºi faptul cã mã pot
deplasa cu uºurinþã, adicã asociez implicit european cu UE, cu faptul cã nu mai
avem nevoie de foarte multe acte ºi putem cãlãtori liber ºi întotdeauna asociez ºi
cu partea culturalã ºi cu diversitatea.” (Dumitru, 23). Un alt avantaj menþionat este siguranþa, susþinerea reciprocã, avantaj probabil evidenþiat pe
fondul contextului dat de conflictele din Ucraina ºi a posibilelor ameninþãri la adresa României: „Eu mã gândesc la mai multã siguranþã. Faptul
cã faci parte dintr-o comunitate ºi cã þãrile se susþin reciproc.” (Adriana, 28).
Statutul de membri ai Uniunii i-a fãcut pe cetãþeni sã se simtã mai în siguranþã în faþa unor ameninþãri din partea Rusiei. Identitatea este perceputã ca apartenenþa la o structurã comunã, la un întreg în care statele
membre coopereazã ºi se susþin reciproc: „Eºti o parte dintr-un întreg. Dacã apar probleme, atunci toatã lumea trebuie sã discute, sã gãseascã o soluþie.”
(Alina, 24).
Un aspect evidenþiat în cadrul interviurilor este echivalarea europenitãþii cu faptul de a fi civilizat, de a fi occidental, de a avea un nivel de
trai superior, aspecte spre care cetãþenii români doresc sã acceadã: „În
primul rând a fi civilizat, dar sunt mai multe lucruri.” (Iulian, 35); „Civilizaþie, culturã europeanã, un alt nivel de trai al oamenilor, sunt multe lucruri de
genul acesta.” (Mãdãlina, 24). Unii privesc statutul de european ca pe un
premiu, ceea ce indicã faptul cã, în general, românii nu se percep a fi
egali cu ceilalþi cetãþeni europeni, idealizând o condiþie la care ei simt
cã nu au acces încã. De asemenea, este foarte des adus în discuþie aspectul discriminãrii (9) care îi împiedicã pe intervievaþi sã se simtã europeni,
sã simtã cã au drepturi egale cu ceilalþi cetãþeni sau cã se poate vorbi de
o identitate europeanã.
Respondenþii îºi doresc în primul rând acceptare ºi respect, îºi doresc
sã fie percepuþi ca ceilalþi cetãþeni, sã nu mai fie fãcute diferenþieri în
funcþie de statul membru, sã fie reduse discrepanþele la nivelul Uniunii
ºi uniformizat nivelul de trai din statele membre: „(…) sã-þi însuºeºti aceleaºi valori cu restul Uniunii, cu restul cetãþenilor din Uniune, sã nu fie diferenþe între noi ca persoane ºi, pânã la urmã, da, ar trebui sã ne vedem ca o familie
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pentru cã ne ajutã asta ºi… pentru mine conteazã sã fiu cetãþean european,
atunci când mã duc în altã þarã sã am aceleaºi drepturi ca ºi ei.” (Andreea, 25);
„(…) este foarte greu sã fiu european atâta vreme cât un weekend de 500 de euro la Barcelona este o extravaganþã, în timp ce pentru ei, un weekend de 500 de
euro este ceva normal. (…) Aceasta e problema. Încã nu suntem europeni pe dea-ntregul. Încã nu. Mai avem un pic.” (Gabriela, 33). Aceºtia simt cã nu le
sunt garantate drepturile de cetãþeni europeni, adesea lovindu-se de problema discriminãrii, fiind stigmatizaþi ºi simþindu-se ruºinaþi de provenienþa lor. În astfel de condiþii, nu se poate pune problema existenþei
unui sentiment identitar comun la nivelul Uniunii.
O parte din intervievaþi au în vedere europenitatea în accepþiunea
sa culturalã (5), vorbind de valori comune, de culturã comunã, de o istorie împãrtãºitã la nivelul continentului, de idealuri ºi simboluri comune,
de unitate în diversitate: „Acum înþeleg simboluri comune, tradiþii comune,
istoria continentului care ne leagã, valori comune, festivaluri, evenimente care
implicã toate þãrile europene, împãrtãºirea aspectelor culturale între þãri spre a
ne cunoaºte mai bine în particularitãþile noastre ºi a le accepta. Suntem diferiþi
la nivel cultural, dar totuºi avem ºi atâtea lucruri care ne leagã, iar prin identitate comunã înþeleg exact asta – sã putem îmbina, încorpora totul ºi sã acþionãm
ca ºi cum am fi un tot.” (Cãtãlina, 27). Cu toate acestea, deºi intervievaþii
descriu identitatea europeanã ca apartenenþã la o familie comunã însoþitã de conºtiinþa afilierii la un întreg, atunci când explicã ce înþeleg
prin acest lucru, majoritatea revin la aspectele pragmatice ale identitãþii.
O parte dintre intervievaþi înþeleg europenitatea ºi ca identitate geograficã, asociind statutul de european cu faptul de a trãi pe continentul european: „(…) sunt european pentru cã trãiesc pe acest continent, dar când zic
european nu mã gândesc la cetãþean european, adicã membru UE.” (Andra, 24);
„(…) suntem în primul rând europeni pentru cã suntem pe continentul Europa,
este o chestie pe care mulþi o ignorã, partea asta de istorie comunã, de culturã.”
(Andreea, 24).
Cinci intervievaþi considerã cã la acest moment nu se poate vorbi de
o identitate europeanã comunã, existând prea multe diferenþe, unii vãzând posibilã mai mult o identitate regionalã: „Cred într-o identitate mai
degrabã pe regiuni decât comunã, cã nu mi se pare totuºi posibilã o identitate comunã pentru cã suntem foarte diferiþi.” (Anca, 24). Ceea ce pare a-i deranja pe cetãþeni este tocmai prezenþa cuvântului comun, afirmând cã nu
poate exista de fapt o unitate în diversitate, aducând din nou în discuþie
problema discriminãrii ºi a stereotipiilor negative cu care se confruntã,
dar ºi dezavantajele aduse de încercarea de uniformizare: „Sloganul UE
e unitate în diversitate ºi asta mi se pare cea mai mare ipocrizie care a fost spusã
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deoarece, extinzându-se pe toate palierele, de fapt totul duce la o globalizare forþatã.
Toatã lumea trebuie sã facã aºa, toþi trebuie sã fim la fel, trecând peste diferenþele
culturale ºi voinþa popoarelor implicate. Sunt foarte multe reglementãri care dãuneazã culturilor ºi tradiþiilor din toate þãrile” (Sânziana, 25).
Unii respondenþi cred cã nu se poate vorbi de o identitate comunã
atâta timp cât existã aceastã rupturã dintre Vest ºi Est, vestul nedorind
de fapt sã fie asociat cu partea esticã a Europei, iar cetãþenii din est,
simþind cã nu sunt occidentali, cã nu sunt ca cei din vest. Un respondent crede cã o astfel de identitate comunã exista mai degrabã la începuturile Uniunii, dar prin aderarea noilor state membre, diferenþele au
devenit prea mari: „La începuturile Uniunii, da, am fi putut sã vorbim, la
un moment dat, despre identitate europeanã. Asta pentru cã Uniunea era, adicã
statele membre erau în numãr redus. (…) Dar acum, când s-au sedimentat lucrurile, consider cã atât cultura, cât ºi civilizaþiile sunt suficient de diferenþiate
încât sã nu putem sã vorbim despre identitate europeanã în momentul de faþã.”
(Mihaela, 25). Deºi majoritatea respondenþilor îºi pãstreazã optimismul
cu privire la posibilitatea existenþei unei identitãþi europene în viitor,
pentru unii, evoluþia în plan politic ºi extinderea proiectului european
dincolo de sfera economicã ºi de garantarea unor drepturi comune, nu
este binevenitã: „(…) mã simt ca un cobai care ia parte la un experiment politic al istoriei. Ce se întâmplã cu UE ºi ce-au reuºit sã realizeze e extraordinar,
dar nu mi se pare de duratã ºi nu sunt de acord cum evolueazã. Au reuºit practic sã dea la o parte mii de ani de istorie pentru un scop comun, dar s-au întins
cam prea pe multe planuri ºi au deviat un pic de la scopul iniþial ºi ce mergea
bine iniþial când a fost creatã.” (Sânziana, 25).
Ceilalþi intervievaþi susþin cã se poate vorbi într-o oarecare mãsurã de
identitatea europeanã, aceasta fiind mai degrabã în curs de formare, cu
mari ºanse de consolidare în viitor: „Identitatea europeanã existã. Avem o
anumitã economie comunã, avem drepturi cetãþeneºti comune, avem acea culturã.” (Mihai, 29). Cetãþenii susþin cã este nevoie de mai multã cooperare, înþelegere, implicare ºi informare, atrãgând atenþia cu privire la
importanþa informãrii în dezvoltarea unui sentiment de identitate europeanã: „(…) ca eu sã mã consider cetãþean european ar trebui sã existe o cooperare mai bunã între state, între cetãþeni... ar trebui sã ne simþim toþi la fel ºi
sã nu mai avem idei preconcepute.” (Claudia, 23).
Toþi intervievaþii au cãlãtorit în afara þãrii în scop turistic, profesional sau prin proiecte educaþionale. Majoritatea au putut identifica momente în care s-au simþit europeni (14 din 19). Sentimentul de european
sau de afiliere la comunitatea europeanã a fost mai degrabã unul contextual, vizând aspectele civice ºi instrumentale ale integrãrii. Respon205
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denþii au indicat cu precãdere libera circulaþie ca fiind un aspect care ia fãcut sã se simtã europeni, sã se perceapã ca fiind egali cu ceilalþi
cetãþeni: „Da, am simþit cã fac parte din UE. Un prim aspect e cel legat de aeroport unde e foarte simplu doar cu buletinul ºi apoi în UE, treceam dintr-o þarã
în alta fãrã sã ne întrebe nimic.” (Cãtãlina, 27).
Alte aspecte menþionate au avut în vedere avantajele statutului de
membri ai Uniunii Europene precum controlul simplificat la vamã, posibilitatea de studiu în afarã, proiectele educaþionale finanþate de UE,
taxele mai scãzute pentru studii pentru cetãþenii UE: „Da, m-am simþit
european. Am avut facilitãþi faþã de cei care erau din þãri non-UE încã de la
aeroport, mai puþine controale, taxe mai reduse.” (Adriana, 28); „(…) în Marea
Britanie pot sa spun cã m-am simþit mai mult decât european pentru cã taxa
pentru studenþii care fac parte din Europa este mult mai micã decât pentru cei
care vin din afarã. Deci eu am simþit din plin beneficiul de a fi parte din UE.”
(Dumitru, 23).
Interacþiunea cu ceilalþi europeni în afara þãrii, în special în cadrul
contextelor profesionale sau educaþionale contribuie preponderent la
sentimentul de europenitate, tinerii realizând cã sunt la fel ca ceilalþi
cetãþeni ºi cã pot fi identificate mai multe asemãnãri decât deosebiri:
„Când am fost în interes de serviciu la o conferinþã la Londra ºi erau oameni
din mai multe þãri din UE, practic colegi ºi atunci da, am simþit mai mult cã
fac parte din UE.” (Adriana, 28); „(…) m-am simþit la fel ca ei cã doar nu sunt
aºa diferenþe majore la nivel de reguli, culturã, legi, obiceiuri între noi ºi ei. Da,
poate cã ei sunt mai dezvoltaþi, dar nu suntem noi singurii cu probleme la acest
capitol.” Inclusiv în cãlãtoriile în scop turistic, interacþiunea cu ceilalþi cetãþeni europeni a activat sentimentul de apartenenþã la o comunitate
europeanã.
În urma acestor interacþiuni, doar trei respondenþi au declarat cã s-au
simþit parte a unei familii europene: „Da, în mare parte m-am simþit cetãþean
european. Când am intrat în România, m-am simþit român. Dar au fost ºi situaþii în care am simþit cã am fãcut parte din familia Uniunii Europene în ciuda
diferenþelor naþionale; oamenii cu care am fost în legãturã când am fost în afara
României au fost oameni care m-au fãcut sã mã simt ca fãcând parte din aceastã
mare familie.” (Mãdãlina, 24). Simbolurile comune la nivel european pot,
de asemenea, declanºa sentimentul de afiliere la un proiect comun, cum
ar fi, de exemplu, prezenþa steagului european în statele membre spre
deosebire de statele non-membre: „M-am simþit în Croaþia cetãþean european pentru cã tot aºa ºi noi avem steguleþe cu UE, iar în Serbia ºi Muntenegru
nu erau.” (Anca, 24)
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Patru intervievaþi s-au simþit europeni mai mult prin raportare la continentul Europa, identitatea geograficã activându-se prin interacþiunea
cu non-europeni sau prin experienþele avut în afara continentului: „Eu
am fost în SUA cu Work and travel ºi acolo m-am simþit mai europeancã decât
în UE.” (Claudia, 24); „(…) întotdeauna nu m-am vãzut decât trãind în Europa, în cultura europeanã decât pe alte continente, deci a exista un sentiment
de apartenenþã, dar la continent, la modul european de a privi viaþa, munca,
relaþiile. De exemplu în State mi s-a pãrut cã nu pot cu adevãrat sã percep, sã
înþeleg cultura lor, felul lor de a fi.” (Sânziana, 25).
Cinci intervievaþi au declarat cã nu s-au simþit europeni, identitatea
naþionalã primând inclusiv în cazul experienþelor din afara þãrii. Unii
au cãlãtorit foarte puþin, neavând ºansa unei interacþiuni mai ample cu
ceilalþi cetãþeni europeni, în vreme ce unii considerã cã nu se poate vorbi încã de accesarea unei identitãþi comune, UE nefiind o federaþie sau
un proiect politic consolidat: „(…) mi se pare cã nu suntem tocmai pregãtiþi
sã ne simþim o mare familie, pentru cã în primul rând trebuie sã putem vedea
UE ca pe o þarã mare, sã spunem, ca pe o federaþie ºi nu cred cã am ajuns la acel
nivel.” (Andra, 24). Chestiunea nivelului de trai ºi a diferenþelor dintre
state este adesea adusã în discuþie de cãtre intervievaþi, aceasta reprezentând un impediment în asumarea unui sentiment identitar comun.
De asemenea, respondenþii au trecut prin situaþii în care s-au simþit
discriminaþi (5), în care s-au simþit umiliþi de provenienþa lor, unii strãduindu-se chiar sã nu-ºi dezvãluie identitatea: „(…) am încercat pe cât posibil sã nu-mi dezvãlui identitatea pentru cã era vorba de Italia ºi deja acolo sunt
foarte mulþi români ºi au fost conflicte cu românii acolo, deci nu suntem prea
agreaþi.” (Claudia, 24). Conºtientizarea diferenþelor, a faptului cã cetãþenii
europeni nu sunt egali, de la nivelul de trai la modul în care sunt trataþi,
a specificului cultural care nu poate fi uniformizat, i-a determinat pe unii
respondenþi sã priveascã în mod sceptic conceptul de identitate europeanã: „Casiera de la Carrefour Franþa are 1500 de euro ºi munca e aceeaºi.
Funcþionarul de la primãriile din Bucureºti are tot 200 de euro, acelaºi funcþionar
de la o primãrie din Germania are 2000 de euro. Nu suntem egali.” (Gabriela,
33). Sentimentul de egalitate, conºtientizarea egalitãþii cu ceilalþi sau a
inegalitãþii au o influenþã primordialã asupra identitãþii europene ºi a
sentimentului de apartenenþã la o comunitate europeanã.
Cei mai mulþi tineri considerã cã experienþele pe care le-au avut în
afara României au contribuit la creºterea sentimentului de europenitate,
oferindu-le contexte în care sã se simtã cetãþeni europeni. Cãlãtoriile în
afara graniþei, fie în scop turistic sau personal i-au fãcut pe cetãþeni sã
devinã conºtienþi de drepturile de care beneficiazã în calitate de cetãþeni,
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fãcând identificarea cu ceilalþi europeni mai uºoarã: „Da, pãi în primul
rând dacã nu m-aº fi dus acolo n-aº fi ºtiut cum trãiesc ei ºi m-aº fi raportat
doar la ce-mi spun alþii ºi, cu siguranþã, n-aº fi putut sã mã consider european.”
(Silvana, 23). Prin accesarea beneficiilor, în special a libertãþii de miºcare,
prin interacþiunea cu ceilalþi cetãþeni, intervievaþii au avut ocazia de a
observa asemãnãrile cu ceilalþi europeni: „De exemplu, mi se pare mult mai
facil sã cãlãtoreºti doar cu buletinul ºi sã nu mai ai nevoie de paºaport. Pe de o
parte, asta mã face sã mã simt ca ºi cum aº fi în rând cu lumea, ca ºi cum am
fi la fel ca ceilalþi europeni. Avem aceleaºi drepturi.” (Adriana, 28).
Conºtientizarea de a fi la fel ca ceilalþi europeni a înlesnit apariþia sentimentului de apartenenþã la spaþiul european: „Da, a contribuit, cã am
descoperit lucruri comune ºi asta a contat foarte mult, cã pânã atunci am avut
imaginea asta cã suntem toþi o bucatã diferitã ºi nu-i aºa (…).” (Anca, 24). Inclusiv raportarea la alteritate, la spaþii ºi culturi din afara continentului,
a ajutat la identificarea cu Europa, la conºtientizarea apartenenþei la un
spaþiu comun, la o culturã ºi istorie comune, chiar dacã acest tip de identificare depãºeºte sfera Uniunii Europene. Doar ºapte intervievaþi considerã cã experienþele avute în afara þãrii nu au contribuit la apariþia
acestui sentiment. Experienþele avute i-au fãcut mai degrabã sã observe
diferenþele, sã devinã mai conºtienþi de aspectele identitãþii naþionale.
Unii nu au experimentat sentimentul de apartenenþã la UE sau nu cred
în proiectul european, raportarea lor având loc doar la Europa, la
cunoºtinþele anterioare, fãrã legãturã cu Uniunea Europeanã sau experienþele din diverse state membre: „Nu deþin un astfel de sentiment, cel mai
mult am stat în þarã, aici mi-am fãcut facultatea, masterul, familia mea este aici
ºi nu am fost legatã de ceva din afarã (…).” (Andreea, 25). Unii considerã
cã interacþiunile avut în afarã nu au fost suficiente ºi nu au avut ocazia
de a se simþi europeni, dar sunt optimiºti cã acest lucru se va întâmpla
în viitor, odatã ce vor avea cât mai multe experienþe internaþionale.
Identitatea europeanã se poate dezvolta în viitor pe baza unor factori atât de naturã pragmaticã, cât ºi culturalã. Intervievaþii nominalizeazã cu precãdere factorii de naturã pragmaticã (14 din 19): „Avantajele
în primul rând, asta atrage pe toatã lumea.” (Adriana, 28); „(…) pe noi ne intereseazã beneficiile pânã la urmã ºi suntem influenþaþi de beneficiile pe care le
avem sau nu le avem ºi atunci ne putem însuºi o pãrere, un crez, anumite convingeri chiar ºi pe partea asta legatã de UE dacã s-ar discuta mai mult despre ce
decizii se iau acolo.” (Andreea, 25). Respondenþii au în vedere avantajele
integrãrii, cu precãdere libera circulaþie. Interacþiunea cu ceilalþi, oportunitãþile de studiu sau muncã în afarã, cãlãtoriile pot contribui la conºtientizarea statutului de european: „Cred cã în primul rând beneficiile care
208

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 209

UNIUNEA EUROPEANÃ – DE LA DISCURSUL MEDIA…

decurg de pe urma acestei identitãþi. Cu ce ne alegem, ce avem de câºtigat, ãsta
ar fi motorul. Altfel, poate mai multe evenimente ºi acþiuni comune care sã favorizeze interacþiunea între diversele state europene ºi aici da, cred cã ºi media ar
putea avea un impact crescut prin cât mai multã difuzare.” (Cãtãlina, 27).
Educaþia europeanã este privitã ca fiind esenþialã în procesul de europenizare ºi de creare a unei identitãþi europene: „Educaþia europeanã,
în primul rând. Consider cã ar fi un factor important ºi pentru România. Sã se
implementeze un proiect de educare europeanã pentru fiecare cetãþean, pentru elevi în primul rând. Ãsta ar fi un punct de plecare pentru crearea acestei identitãþi
europene în România.” (Mãdãlina, 24). Pe lângã sfera educaþionalã, proiectele ºi campaniile de informare aduc Uniunea Europeanã mai aproape de cetãþean, ajutând la o mai bunã înþelegere a lucrurilor. Mãsurile
economice care sã reducã decalajul dintre statele membre pot contribui
ºi acestea semnificativ la crearea sentimentului de egalitate, de cetãþeni
europeni cu standarde de viaþã asemãnãtoare.
Printre mãsurile care ar trebui luate pe viitor, intervievaþii evidenþiazã o chestiune apãsãtoare pentru ei care îi împiedicã sã se simtã europeni ºi anume problema discriminãrii, a stereotipurile negative cu care
sunt nevoiþi sã se confrunte atunci când îºi recunosc identitatea naþionalã. Aceºtia ar dori mai multe mãsuri ºi proiecte care sã restabileascã
imaginea þãrii ºi a identitãþii naþionale, odatã cu acest pas venind ºi posibilitatea asumãrii statutului de cetãþean european. A te simþi european
vine odatã cu perceperea egalitãþii dintre cetãþenii europeni, a drepturilor care le sunt respectate fãrã discriminare. În viziunea respondenþilor,
actorii politici ºi instituþiile ar trebui sã se implice mult mai mult atât la
nivel de comunicare, cât ºi la nivel de mãsuri practice. Orice mãsurã care
contribuie la reducerea decalajelor dintre state, fie la nivel economic,
fie privind alte aspecte este o mãsurã care susþine formarea unei identitãþi europene. De asemenea, este nevoie de mai multã solidaritate ºi
cooperare în plan european: „Sã fim mai atenþi unii cu alþii, la nevoile celorlalþi. Sã fie mai multã solidaritate, mi-ar plãcea sã vãd lucrul ãsta.” (Anda, 23).
Trei respondenþi au în vedere mai degrabã factori ce þin de sfera culturalã a identitãþii, de utilizarea simbolurilor comune, de rãspândirea
valorilor ºi mai ales de împãrtãºirea diversitãþii culturale, a întãririi mândriei faþã de cultura ºi tradiþiile care definesc continentul european:
„Cred cã diversitatea culturalã sau mândria faptului cã suntem pe un continent
destul de vechi, cu tradiþie (…) De simboluri... cred în ele foarte mult pentru cã
e nevoie de ele pentru a întãri identitatea europeanã în zonele un pic mai defavorizate, care nu au acces foarte mare la informaþie. Mã refer aici de exemplu la
zonele rurale din România unde un simplu steguleþ sau un simplu pliant pe care
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apare steagul UE dã impresia de apartenenþã sau trezeºte în oameni un sentiment de mândrie.” (Dumitru, 23).
Tinerii considerã cã media ar putea contribui la formarea unei identitãþi europene prin rãspândirea informaþiilor legate de UE, dar totodatã
ºi prin combaterea stereotipurilor, prin oferirea de noi perspective care
sã ajute la reducerea decalajelor ºi a percepþiei negative proprii: „Massmedia trebuie sã fie motor pentru o acþiune de gen. Pentru cã fãrã mijlocul de
propagare, de difuzare a informaþiilor, rãmâne ce?” (Mihaela, 25); „(…) ar putea
sã ne facã sã nu mai simþim aceste decalaje. Sã terminãm odatã cu numele acela
de hoþi ºi escroci ºi prostituate ºi mai ºtiu eu ce.” (Gabriela, 33). Cu toate acestea, ºapte dintre cei care au declarat cã media ar putea avea o contribuþie
semnificativã în dezvoltarea sentimentului de europenitate, considerã cã
în acest moment media nu fac nimic în acest sens.
Majoritatea considerã cã, în prezent, influenþa media este mai degrabã una negativã, anulând practic mãsurile UE prin evidenþierea cu
precãdere a aspectelor negative: „Media ar putea sã contribuie, au mereu o
influenþã asupra noastrã, vrem sau nu ºi mai mult la persoanele care nu filtreazã
informaþia ºi o iau de bunã. Dar ei au alte interese. Dau mai mult ce þine de intern. Dacã se poate sã ne afecteze ceva în mod negativ, vezi pe toate canalele.”
(Claudia, 24). De asemenea, media îºi îndreaptã atenþia în special spre
planul intern ºi spre aspectele negative: „Media, da, ar putea contribui dacã
ar vrea. Dar la noi politica internã e cea care conteazã ºi aºa nu contribuie la
nimic.” (Andreea, 24). Inclusiv imaginea României la nivelul media este
una negativã. Intervievaþii cred cã este nevoie de o strategie pe termen
lung de schimbare a acestor direcþii dãunãtoare, dar totodatã este nevoie
de o direcþie stabilitã de autoritãþi ºi de existenþa unor schimbãri ºi rezultate pozitive la nivelul Uniunii, media având în fond rolul de transmiþãtori de informaþie.
Tinerii vãd posibilã consolidarea unei identitãþi europene în viitor:
„Cred cã identitatea europeanã e vãzutã/analizatã mai degrabã prin prisma
avantajelor pe care le poate reprezenta pentru diverse naþionalitãþi ºi atunci, da,
are ºanse mari sã se consolideze.” (Adriana, 28); „Dacã se tot iau mãsuri ºi sunt
dezvoltate programe, se mediatizeazã mai mult ce se întâmplã la nivel european,
cred cã în timp o sã ajungem sã ne simþim cât mai conectaþi.” (Cãtãlina, 27).
Aceºtia susþin cã este însã nevoie de mult mai multã informare cu privire la subiectele europene la nivelul media naþionale care sã-i ajute pe
cetãþeni sã înþeleagã mai bine consecinþele deciziilor ºi evenimentelor
europene ºi care, totodatã, sã-i menþinã conectaþi la realitatea europeanã: „În viitorul apropiat cred cã nu, poate peste mai mulþi ani, plus cã e nevoie
de mult mai multã informare pentru toatã lumea (…).” (Andra, 24). Politica
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de comunicare a Uniunii ar trebui, de asemenea, dezvoltatã întrucât se
simte nevoia la nivel general de reducere a deficitului de comunicare ºi
democraþie, fiind nevoie de mai multã deschidere ºi transparenþã: „Dacã
vor continua ca acum sã facã jocurile cu uºile închise, nu cred cã va mai exista
din 2019 sã zicem Uniunea Europeanã. Dacã vor lãsa totul la vedere, e ok, au
ºanse.” (Andreea, 24).
O parte dintre respondenþi nu vãd posibilã dezvoltarea unei identitãþi
europene în viitorul apropiat, ci mai degrabã într-un viitor îndepãrtat
prin eforturi susþinute, prin implicarea liderilor naþionali ºi europeni,
prin programe care sã susþinã schimburile culturale ºi interacþiunea dintre cetãþenii europeni. Reducerea decalajului privind nivelul de trai la
nivelul statelor membre, eliminarea discriminãrii ºi îmbunãtãþirea imaginii României la nivel european sunt alte condiþii care ar trebui îndeplinite pentru consolidarea sentimentului de europenitate: „Momentan
oricum avem o problemã ºi cu identitatea naþionalã, dar sã o mai luãm în calcul ºi pe cea europeanã… adicã… pas cu pas. Dar în viitor, da, cred cã se va
consolida.” (Claudia, 24); „Poate. Intrã ºi lucrurile de tipul sã avem un nivel
de trai ridicat, sã fim respectaþi, conteazã.” (Iulian, 35); „(…) doar dacã economia României ar cunoaºte un boom, dacã oamenii ar avea salarii mai mari ºi
ar cãlãtori mai mult.” (Silvana, 23). Conºtientizarea impactului deciziilor
europene ar putea creºte interesul cetãþenilor pentru tematica europeanã, precum ºi nivelul de implicare în procesele decizionale. Spre exemplu, în contextul conflictelor din Ucraina ºi a posibilitãþii extinderii
animozitãþilor, România ar putea conºtientiza mai mult beneficiul apartenenþei la UE, se va simþi mai protejatã ºi astfel mai apropiatã de celelalte
state europene: „Pãi, dacã va fi un conflict major dintre UE ºi Ucraina, atunci
vom fi conºtienþi cã facem parte din UE ºi acest lucru ne ajutã.” (Alina, 24).
Trei respondenþi considerã cã identitatea europeanã nu se va consolida în viitor din cauza imaginii negative a românilor la nivelul UE ºi a
faptului cã celelalte state membre nu vor mai dori sã fie asociate cu noi.
În plus, românii ar putea conºtientiza în timp faptul cã beneficiile integrãrii vin cu anumite costuri, va interveni dezamãgirea ºi blamarea
instanþelor externe, toate acestea ducând mai degrabã la creºterea euroscepticismului: „Eu cred cã lumea va începe sã nu mai creadã în identitatea
europeanã. Vãd mai degrabã un viitor sumbru. Adicã românul umblã dupã
avantaje ºi au vãzut cã nu prea au prea multe avantaje sau nu le sunt foarte
accesibile cã trebuie sã vii cu teancul de documente ca sã poþi sã obþii niºte bani.
Nu le convine sã fie verificaþi periodic ºi atunci iar e o problemã. În felul ãsta
vor vedea cã nu este de fapt niciun avantaj ºi vor începe sã blameze.” (Anda,
23). Un respondent considerã cã avem deja o identitate europeanã ca
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urmare a apartenenþei la continentul Europa, iar acest lucru nu se va
schimba indiferent de evoluþia proiectului european. Doi intervievaþi nu
pot estima ce se va întâmpla cu identitatea europeanã pentru cã o percep mai mult ca pe un concept, ca pe ceva abstract despre care se poate
vorbi la nivel teoretic, dar care nu-ºi face simþitã prezenþa în viaþa de zi
cu zi.
Perspectiva tinerilor cu privire la identitatea europeanã este în general una optimistã. Deºi la momentul actual intervievaþii au experimentat doar momente episodice de identificare cu ceilalþi europeni, ei cred
cã în viitor se va putea vorbi de asumarea unei identitãþi europene.
Evoluþia în termeni de consolidare a identitãþi europene poate avea loc
doar prin iniþiative concrete atât la nivel european, cât ºi la nivel naþional. Aspectele cele mai importante care intervin în asumarea unei
identitãþi europene au în vedere discriminarea, imaginea negativã a
românilor la nivel european ºi decalajele privind nivelul de trai. Aceste
diferenþe îi împiedicã pe cetãþeni sã se simtã egali cu ceilalþi europeni.
Interacþiunea dintre cetãþenii europeni, informarea ºi conºtientizarea
mai degrabã a asemãnãrilor decât a diferenþelor, ar putea contribui semnificativ în susþinerea procesului de europenizare.

Identitatea naþionalã versus identitatea europeanã
în contextul alegerilor europene
Majoritatea tinerilor considerã cã cele douã tipuri de identitate se aflã
într-un raport de complementaritate, de coexistenþã: „Pãrerea mea e cã
sunt complementare pentru cã nu trebuie sã ne pierdem identitatea naþionalã,
pentru cã nu avem cum ºi nici nu avem de ce ºi trebuie sã avem ºi identitate europeanã... pânã la urmã suntem în UE ºi avem anumite avantaje ºi trebuie sa
profitam de ele.” (Anca, 24). Aceºtia vãd în mare parte identitatea naþionalã ca fiind constanta, baza identitarã, iar identitatea europeanã se adaugã acesteia în funcþie de context ºi de factorii care intervin în anumite
situaþii: „Pãi în legãturã, adicã se îmbinã, nu se exclud. Cea predominantã cred
cã e cea naþionalã, mi se pare normal ºi apoi, în funcþie de context, de situaþie
apare ºi cea europeanã.” (Cãtãlina, 27).
Ca identitatea europeanã sã fie activatã, accesatã în anumite contexte
este nevoie de mai multã informare, de multe schimburi interculturale
ºi interacþiuni cu ceilalþi cetãþeni europeni. De asemenea, accesul la
oportunitãþi, la beneficii posibile odatã cu integrarea europeanã, creºterea nivelului de trai ºi eliminarea discriminãrii între cetãþenii europeni
fac posibilã activarea sentimentului de europenitate, deºi nu se poate vor212
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bi de asumarea pe deplin a unei identitãþi europene: „Când vom ajunge
sã avem acele venituri egale, sã nu mai fie decalaje, atunci identitatea europeanã
o va completa pe cea naþionalã. Dar cea naþionalã nu va dispãrea niciodatã ºi
nici nu trebuie sã disparã.” (Gabriela, 33). Cei care au în vedere asumarea
identitãþii europene se raporteazã la continentul european, la identitatea
geograficã, culturalã ºi nu la Uniunea Europeanã.
Identitatea naþionalã nu poate fi suprimatã în favoarea unei identitãþi
supranaþionale indiferent de evoluþia proiectului european: „Nu poþi sã
razi identitatea unui stat în favoarea identitãþii suprastatale. Din punctul meu
de vedere, cred cã ne-ar costa foarte scump sã facem o asemenea încercare, cred
cã am naºte niºte frustrãri ºi niºte conflicte interstatale pe care nu ºtiu în ce mãsurã am reuºi sã le gestionãm.” (Mihaela, 25). Unii vãd identitatea naþionalã
ca fiind integratã în identitatea europeanã. Mai mult, aceºtia subliniazã
necesitatea de a exista un dublu sens în termeni de transfer al elementelor culturale de identitate, cu alte cuvinte sã primim, sã împrumutãm
elemente ale altor culturi din Europa, dar ºi ceilalþi sã preia, sã aibã acces ºi sã valorifice elementele culturii române: „Coexistã. ªi dupã mine, ar
trebui ca mare parte din identitatea naþionalã sã poatã fi introdusã ºi în identitatea europeanã. Asta în condiþiile în care presupun cã ºi ceilalþi ar fi interesaþi de identitatea naþionalã. Sã vadã ce valori avem noi în culturã. Mulþi dintre
români citesc Shakespeare. Sadoveanu câþi europeni citesc? Cum ar fi sã vãd eu
un francez cã discutãm despre Sadoveanu... Aº vrea eu. Atunci ar fi adevãrata
identitate europeanã pentru mine. Când vãd cã ºi ceilalþi înþeleg valorile noastre.” (Mihai, 29). Respondenþii cred cã în general nu existã suficient interes pentru problematica europeanã. Cetãþenii au în vedere mai mult
chestiunile pragmatice atunci când se raporteazã la UE care îi împing
la o lipsã de constanþã în reprezentarea Uniunii, la o pendulare între
viziuni opuse de la UE cea care pedepseºte, care este rea atunci când
impune prea multe condiþii, când ne suprimã anumite avantaje, la UE
cea care ne salveazã, care este bunã atunci când ne oferã cât mai multe
beneficii: „(…) depinde de interesul oamenilor în general, dar da, se completeazã
mai mult. Dar nu mi se pare cã existã suficient interes. UE e bunã când e pentru noi ºi e rea când aduce niºte lucruri care nouã nu ne convin. E la extreme.”
(Claudia, 24).
Trei respondenþi considerã cã nu se poate vorbi nici de o relaþie de
complementaritate, nici de excludere. În accepþiunea acestora, a avea
anumite avantaje datoritã integrãrii europene, nu înseamnã neapãrat
asumarea unei identitãþi europene. În plus, asumarea unei identitãþi europene pe lângã cea naþionalã ar putea însemna renunþarea la anumite
aspecte ale identitãþii naþionale sau a unor situaþii cu care ne confrun213
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tãm cum ar fi sãrãcia ridicatã. Un respondent face o distincþie interesantã între tipurile de cetãþeni, nevãzând rostul unei identitãþi europene
la nivelul cetãþeanului de rând. Ar putea vedea asumarea unei identitãþi
europene doar la anumite categorii de cetãþeni care lucreazã în zona
de business sau relaþii internaþionale, fiind nevoiþi sã interacþioneze, sã
comunice permanent cu ceilalþi cetãþeni europeni sau sã se adreseze
unui public european: „Nu cred cã se exclud, dar nu cred nici cã se completeazã. Depinde de mediul în care activezi. Dacã eºti omul de rând dintr-o þarã
europeanã, nu vãd neapãrat rolul unei identitãþi europene. Dar la nivel de business, servicii, relaþii între þãri mi se pare absolut necesar. În momentul în care ai
un business care îþi impune legãturi ºi cu alte þãri, îþi impune sã ai o identitate
europeanã chiar ºi în formare cã îþi cunoºti mai bine publicul þinã, trebuie sã ai
un punct de pornire comun pentru a avea o relaþie prolificã.” (Sânziana, 25).
În acest context, poate fi fãcutã o legãturã cu ceea ce literatura de specialitate numeºte eurostaruri (Favell, 2008), acei cetãþeni care au o probabilitate mai ridicatã de asumare a unei identitãþi europene prin nivelul
de educaþie ridicat, prin contactul crescut cu ceilalþi cetãþeni europeni
sau apartenenþa la o elitã specializatã pe anumite arii de interes la nivel
european.
Doar nouã dintre intervievaþi s-au simþit în anumite situaþii mai mult
europeni decât români. Contextele care au fãcut ca identitatea europeanã sã primeze au avut în vedere libera circulaþie ºi interacþiunea cu
ceilalþi. Majoritatea cetãþenilor s-au simþit europeni la aeroport, atunci
când au cãlãtorit doar cu buletinul sau când au beneficiat de un control simplificat la vamã din postura de cetãþeni europeni: „Poate doar în
momentul în care nu am avut nevoie de paºaport ca sã plec în Bulgaria, am
avut nevoie doar de buletin, cred ca asta a fost singura situaþie în care m-am
simþit mai degrabã cetãþean european decât roman. Cred cã libera circulaþie e unul dintre cei mai importanþi factori. În rest, identitatea naþionalã predominã.”
(Andra, 24).
Sentimentul de europenitate a fost favorizat ºi de participarea la evenimente în þarã sau în alte state membre care au permis interacþiunea
cu ceilalþi cetãþeni europeni ºi identificarea similitudinilor mai degrabã
decât a diferenþelor la nivel european: „La Bruxelles, atunci când discutam aºa toþi la acel curs pe care l-am vizitat. Acolo eram toþi la fel, nu mai conta de unde eºti, care e naþionalitatea ta. În rest m-am simþit român ºi apoi ºi
european.” (Cãtãlina, 27). Identitatea de bazã rãmâne cea naþionalã, cea
europeanã fiind activatã doar în anumite situaþii, fiind vorba de ceva contextual ºi nu de o asumare constantã a europenitãþii. Un intervievat s-a
simþit mai mult european decât român în Bulgaria, acesta asociind eu214
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ropenitatea cu dezvoltarea economicã ºi nivelul de trai, cu gradul de civilizaþie, aspecte pe care le considerã a fi la un nivel superior în România. Comparaþia dintre cele douã state ºi conºtientizarea situaþiei mai
pozitive din cadrul propriei þãri l-au determinat sã se simtã mai european.
Patru intervievaþi s-au simþit mai mult europeni decât români atunci
când au cãlãtorit în afara continentului, fiind vorba mai mult de o identitate geograficã, culturalã, adesea indusã de non-europeni ºi de interacþiunea cu aceºtia. Doar o persoanã a declarat asumarea în mod constant
atât a identitãþii naþionale, cât ºi a celei europene, fiind vorba mai mult
însã de o identitate geograficã. Majoritatea cetãþenilor se simt mai întâi
români ºi apoi europeni, declarând cã accesarea sentimentului de europenitate este mai dificilã în condiþiile în care imaginea României la
nivel european este una cu precãdere negativã. De asemenea, dacã doresc sã lucreze sau sã studieze în alte state membre, procedurile de urmat sunt mult mai complicate decât pentru cetãþenii þãrii respective sau
chiar decât cele pentru alþi cetãþeni europeni: „Sunt situaþii în care clar
îþi dai seama cã eºti mai degrabã român, decât european. De exemplu, faptul cã
în anumite þãri este foarte greu sã îþi gãseºti un loc de muncã sau trebuie sã aºtepþi
mult mai mult pentru a obþine niºte acte doar pentru cã vii din România ºi verificãrile dureazã mult mai mult. Sau pur ºi simplu felul în care sunt priviþi
românii în anumite þãri.” (Adriana, 28). Nouã respondenþi nu s-au simþit
niciodatã mai mult europeni decât români, identitatea naþionalã fiind
cea care a primat în mod constant: „Nu cred cã... cred cã sunt întâi român
ºi apoi european. Sentimentul de a fi european ºi de a mã identifica cu Europa
cred cã ar veni în momentul în care aº pleca de pe continentul european (…).”
(Dumitru, 23).
Tinerii sunt cu precãdere optimiºti cu privire la viitorul UE: „Optimist.
Cred cã în perioada urmãtoare vor fi luate tot mai multe iniþiative care sã îi ajute
pe toþi cetãþenii UE. În acest moment sunt multe acþiuni menite sã ajute naþiunile mai puþin favorizate sau þãrile care nu au reuºit încã sã iasã din crizã.”
(Adriana, 28). UE s-ar putea dezvolta în viitor mai ales dacã situaþia economicã actualã se va redresa ºi dacã se vor depãºi situaþiile conflictuale.
Respondenþii sunt pozitivi cu privire la evoluþia Uniunii ºi susþin demersurile de dezvoltare întrucât îºi doresc un trai asemãnãtor cu cel al cetãþenilor din þãrile occidentale, o situaþie economicã mai bunã, un sistem
politic mai bine definit, considerând cã statutul de þarã membrã a Uniunii ne va ajuta în viitor chiar ºi în contexte politice dificile unde UE ar
putea ajuta la menþinerea pãcii: „Pentru mine, nu ºtiu de ce, dar ideea de
UE e legatã de pace. Mã gândesc cã dacã s-ar dezbina ar începe niºte rãzboaie.”
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(Silvana, 23). Un respondent considerã cã Uniunea va stagna, iar restul
sunt uºor dezamãgiþi sau sceptici cu privire la UE.
Nouã respondenþi au declarat cã sunt mulþumiþi de modul în care
funcþioneazã Uniunea. Satisfacþia cu privire la UE este definitã prin prisma comparaþiei cu situaþia la nivel naþional, respondenþii considerând
cã UE funcþioneazã mai bine decât România: „Dupã pãrerea mea, cred cã
ne poate ajuta faptul cã suntem parte a UE, dacã am avut nevoie de ceva am
fost ajutaþi în principiu.” (Andra, 24). În general, tinerii cred cã se poate
mai bine, însã sunt mulþumiþi de oportunitãþile ºi avantajele oferite de
UE. Unii nu simt neapãrat vreun impact al modului de funcþionare a
Uniunii, dar apreciazã statutul de þarã membrã ºi aspectele care decurg
de pe urma integrãrii. Doi respondenþi sunt dezamãgiþi de faptul cã Uniunea nu funcþioneazã ca un tot, distingându-se mai multe regiuni între
care se simt diferenþele, nemaiputându-se astfel vorbi de egalitate la nivelul europenilor.
Intervievaþii îi percep pe cei din jur ca fiind cu precãdere pro Uniunea Europeanã sau neutri (10): „Sunt ºi mulþi sceptici, dar în principiu mi
se pare cã oamenii sunt optimiºti cu privire la UE, la ºansele pe care ni le oferã.
Cred cã ni se pare cã putem creºte ºi noi prin intermediul lor.” (Cãtãlina, 27).
Doar trei respondenþi considerã cã atitudinea celor din jur este mai degrabã scepticã, având la bazã lipsa de informare, lipsa de interes pentru
aspectele care nu-i influenþeazã direct ºi concentrarea pe planul naþional. Doar cinci intervievaþi considerã cã euroscepticismul a avut un impact la nivelul alegerilor, influenþând prezenþa la vot. Euroscepticismul
a fost completat ºi de scepticismul ºi neîncrederea interne, lipsa de informare cu privire la ce se întâmplã la nivelul UE, preocuparea faþã de
politica internã ºi dezamãgirea generatã de aceasta.
Printre cauzele generale ale euroscepticismului, intervievaþii au indicat dezinteresul ºi lipsa de informare, criza economicã, neîncrederea
în politicieni, dezamãgirea faþã de europarlamentarii români care se
transferã la nivel european, birocraþia ridicatã, imaginea negativã din
media, conflictele, nivelul de trai scãzut, modul diferit în care sunt trataþi
cetãþenii europeni ºi discriminarea pe baza cetãþeniei: „Pãi dezinteresul.
(…) Lipsa de informare ºi criza ºi neîncrederea în politicieni. Pe mine neîncrederea în politicieni mã influenþeazã ºi se rãsfrânge ºi la nivel european pentru cã
noi îi trimitem acolo sã ne reprezinte ºi ei nu fac nimic.” (Anda, 23); „Birocraþia
foarte mare în ceea ce priveºte fondurile europene, felul în care e prezentatã situaþia în mod negativ ºi atunci când o prezinþi negativ, normal cã oamenii ajung
sã o priveascã la fel.” (Andreea, 24).
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La finalul interviului, participanþii au avut ocazia de a adãuga unele
consideraþii finale. Aceºtia ºi-au exprimat cu precãdere nemulþumirea
faþã de modul în care media se implicã în procesul de europenizare, subliniind nevoia de mai multã informare ºi comunicare, nevoia ca cetãþeanul de rând sã primeascã informaþiile necesare pentru a putea înþelege
mai bine ce se întâmplã sau care este impactul deciziilor europene asupra sa. Odatã cu informarea, va creºte ºi nivelul de implicare al cetãþenilor în ceea ce þine de Uniunea Europeanã. Cetãþenii doresc reuºita
proiectului european, însã existã anumite îndoieli cu privire la evoluþia
acestuia. Tinerii cred cã vor fi necesari mulþi ani sã se poatã vorbi de un
proiect politic consolidat sau de o identitate europeanã. Aceºtia s-au
simþit europeni în anumite contexte însã considerã cã mai sunt multe
de fãcut pânã sã se simtã cu adevãrat cetãþeni europeni, fiind mai întâi
necesarã rezolvarea problemelor interne. De asemenea, dezamãgirea ºi
nemulþumirea faþã de clasa politicã internã, se rãsfrâng ºi la nivelul UE,
tinerii subliniind nevoia de lideri mai buni, de mai multã implicare la
nivel politic, la nivelul media ºi la nivelul cetãþenilor. Este necesar sã se
þinã mai mult cont de cetãþean ºi sã se ia mai multe mãsuri la nivelul
maselor pentru a transforma visul european într-un proiect de succes.
Intervievaþii considerã cã avem nevoie sã credem în visul european pentru cã vom avea nevoie mai ales din punct de vedere geopolitic sã fim
parte a Uniunii.
Se poate vorbi la nivel general de optimism în legãturã cu Uniunea
Europeanã, de dorinþa tinerilor de a se depãºi decalajele ºi de a se simþi
cetãþeni europeni egali cu cetãþenii din alte state. Este subliniatã ºi nevoia
ca UE sã acþioneze ca un tot ºi sã asigure un statut egal cetãþenilor sãi.
Tinerii s-au simþit europeni în diverse contexte, mai ales prin valorificarea drepturilor ºi avantajelor oferite de integrarea europeanã, însã nu
se poate vorbi cu adevãrat de asumarea unei identitãþi europene. Cetãþenii se simt mai întâi români, circumstanþele fãcându-i uneori sã aibã
un sentiment de europenitate care se adaugã identitãþii naþionale. Nu
se poate vorbi de un interes crescut la nivel de informare sau discuþii interpersonale pentru Uniunea Europeana, media având datoria de a creºte vizibilitatea subiectelor europene ºi de a oferi informaþiile necesare
fãrã de care nu poate creºte nici nivelul de interes al cetãþenilor pentru
problematica europeanã.
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Abordare comparativã (2013 & 2014). Consideraþii finale
Cercetarea calitativã a vizat identificarea factorilor ºi contextelor care
faciliteazã asumarea unei identitãþi europene, determinarea relaþiei dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã ºi a modului în care tinerii
înþeleg identitatea europeanã, precum ºi determinarea locului UE pe
agenda conversaþiilor interpersonale, a interesului ºi a implicãrii în dezbateri, a efectelor mediatice în preluarea subiectelor ºi cadrajelor media pe agenda conversaþiilor interpersonale. Cercetarea a cuprins 39 de
interviuri semi-structurate cu tineri, pornindu-se de la premisa cã tinerii educaþi, care vorbesc limbi strãine, care cãlãtoresc ºi interacþioneazã
cu strãini sunt mai în mãsurã sã se perceapã ca europeni ºi deci sã manifeste un interes pentru Uniunea Europeanã (Arts & Halman, 2006;
Green, 2007; Fligstein, 2009).
În ceea ce priveºte interesul pentru problematica europeanã, majoritatea respondenþilor sunt interesaþi de ce se întâmplã la nivelul Uniunii Europene ºi mai ales de cum influenþeazã evenimentele ºi deciziile
europene þara noastrã. Se poate vorbi doar de o uºoarã creºtere a interesului pentru tematica europeanã de la un an la altul, schimbarea fiind
determinatã ºi de contextul în care au avut loc interviurile în 2014 ºi
anume, imediat dupã alegerile europene. Interesul cetãþenilor este suscitat cu precãdere de evenimente foarte importante care atrag atenþia
publicã ºi de aspectele sau schimbãrile care le pot afecta în mod direct
viaþa de zi cu zi sau þara în care trãiesc. Doar cinci respondenþi nu sunt
interesaþi deloc de aspecte privind Uniunea Europeanã, aceºtia vãzând
sau auzind din întâmplare ºtiri despre subiectele europene. Aceastã categorie manifestã în general un interes foarte scãzut pentru subiectele
politice ºi nu simt în mod concret cum îi afecteazã deciziile europene.
Subiectele care atrag cel mai mult interesul sunt cele care þin de România ca stat membru al UE, urmate de aspectele economice care þin
de criza euro ºi efectele acesteia, aspecte legate de educaþie ºi de posibilitatea de a studia în strãinãtate, de piaþa muncii ºi oportunitãþile de
lucru în afarã, de posibilitãþi de finanþare pentru proiecte europene ºi
de culturã ºi evenimente culturale. În funcþie de contextul în care au
fost conduse interviurile, interesul respondenþilor a vizat ºi evenimente
concrete care au constituit obiectul atenþiei media în perioada interviului: aderarea României la spaþiul Schengen, activitatea europarlamentarilor români, bugetul UE, criza economicã, alegerile europarlamentare,
conflictul din Ucraina ºi relaþia UE – Rusia. Intervievaþii folosesc ca sursã
principalã de informare internetul, urmat de televizor, majoritatea tine218
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rilor putând fi încadraþi în categoria utilizatorilor moderaþi (Rideout,
Foehr & Roberts, 2010).
Intervievaþii percep în general informaþiile despre Uniune ºi instituþiile europene ca fiind complexe, greoaie, mai dificil de reþinut dacã nu
existã un interes direct pentru o anumitã problematicã. În ceea ce priveºte cunoºtinþele despre instituþiile europene ºi rolul acestora, intervievaþii nu au ºtiut sã ofere detalii despre modul de funcþionare a acestora.
La nivel de informare, majoritatea urmãresc subiectele europene în general pentru a se menþine la curent cu ce se întâmplã, pentru a cãuta
informaþii din aria lor de interes sau dacã vor sã afle detalii atunci când
se întâmplã ceva important care de obicei implicã ºi România.
Dintre subiectele urmãrite la nivelul ultimei luni înainte de realizarea
interviurilor respondenþii au fost interesaþi, au discutat ºi ºi-au adus aminte în cea mai mare mãsurã de subiectele care au beneficiat de cea mai
ridicatã vizibilitate conform analizei media efectuate la nivelul portalurilor de ºtiri online. Intervievaþii au urmãrit pe de o parte subiectele care
s-au evidenþiat în mass media ºi au înregistrat o pondere mai mare ºi,
pe de altã parte, subiecte care se legau strict de activitatea lor, aspecte
care puteau avea un impact direct asupra vieþii de zi cu zi. Nu se poate
vorbi astfel de un interes clar la nivel de informare ºi discuþii pentru
subiecte europene, pentru impactul la nivelul UE, ci mai degrabã pentru aspecte care pot influenþa planul naþional sau personal. În ceea ce
priveºte campania pentru Parlamentul European, deºi a reprezentat un
interes vãdit pentru respondenþi, aceºtia au fost interesaþi cu precãdere
de candidaþii naþionali ºi de rezultatele votului, dorind sã fie bine reprezentaþi în cadrul Parlamentului European. O parte au urmãrit doar câteva subiecte legate de campanie pentru a ºti în mare care este situaþia,
cine candideazã sau cine a câºtigat, însã nu s-au interesat în detaliu de
candidaþi ºi programele acestora, interesul rãmânând ancorat în planul
intern. Respondenþii nu au fost mulþumiþi de cum a fost prezentatã campania pentru Parlamentul European, atrãgând atenþia cã media au redat
doar planul naþional, cã nu au fost prezentate suficiente informaþii despre candidaþi ºi programele acestora, iar ºtirile au vizat mai degrabã bãtãlia internã dintre partide, transformând alegerile europarlamentare
doar într-o precampanie pentru alegerile prezidenþiale. Atât la nivelul
media, cât ºi la nivelul cetãþenilor interesul pentru alegerile europene s-a
concentrat în jurul aspectelor naþionale, revelând un nivel redus de europenizare a discursului mediatic ºi totodatã, a sferei publice naþionale.
Actorii percepuþi a fi cei mai vizibili la nivelul media au fost cei interni ºi actorii de tip þarã, urmaþi de instituþiile europene. Cu excepþia
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cancelarului Germaniei, care a avut o vizibilitate ridicatã, ceilalþi lideri
europeni ºi actorii UE au fost percepuþi ca fiind aproape absenþi la nivelul ºtirilor. În 2014, deºi perioadã de campanie la nivel european, actorii percepuþi a fi cei mai vizibili la nivelul media au fost cei interni, zece
din nouãsprezece respondenþi considerând cã ºtirile care au în vedere
subiectele europene au în prim plan tot actorii naþionali, cu un accent
pus pe candidaþii naþionali la alegerile europarlamentare. Unii respondenþi au subliniat faptul cã nu au vãzut mai nimic legat de alegerile europarlamentare din alte þãri în timpul campaniei, candidaþii europeni
nefiind deloc vizibili. În termeni de vizibilitate în rândul actorilor, datele
din analiza media indicã un top foarte asemãnãtor cu cel realizat de respondenþi, o cotã foarte mare fiind într-adevãr alocatã actorilor interni,
un aspect care defavorizeazã procesul de europenizare.
În ceea ce priveºte agenda conversaþiilor interpersonale, intervievaþii
obiºnuiesc sã comenteze informaþiile din media, în special dacã au loc
evenimente importante sau care intrigã, ori dacã sunt prezentate informaþii care sã-i intereseze. Informaþiile din media sunt cel mai des discutate cu prietenii apropiaþi ºi cu familia, intervievaþii acordând importanþã
acestor discuþii ca surse pertinente de informare, punând preþ pe informaþiile dobândite. Unii preferã sã discute cu persoane mai în vârstã sau
cu experienþã pe tematica abordatã pentru a avea ce învãþa. La nivel de
discuþii despre subiectele europene sau comentarii privind aspectele relatate în media, majoritatea intervievaþilor discutã în principal dacã este
vorba de un subiect foarte important sau ieºit din comun, un subiect
intens dezbãtut în media care poate afecta viitorul þãrii sau viaþa cetãþenilor. Dintre aceºtia, în 2013 doar cinci intervievaþi discutã despre subiectele europene mai des fie cu prietenii, colegii, familia sau persoane
de la care pot învãþa ceva în plus. Aceºtia aleg subiecte din aria politicã,
economicã, aspecte legate de educaþie, dar mai ales teme foarte vizibile
în mass media. În 2014, se poate observa o creºtere a interesului pentru
UE la nivelul discuþiilor în contextul alegerilor europene, unsprezece
intervievaþi discutând mai des aspecte legate de UE, toþi abordând subiectul campaniei. Unii respondenþi au declarat cã au discutat aspecte
legate de UE doar pentru cã au avut loc alegerile europene. Treisprezece
din cei nouãsprezece intervievaþi din 2014 au participat la vot, tinerii
dorind sã-ºi manifeste spiritul civic, interesul pentru proiectul european
sau sã contribuie la bunul mers al lucrurilor. Doar patru intervievaþi au
avut în vedere mai mult planul european, dorind sã voteze atât prin prisma statutului de cetãþean român, cât ºi a celui de cetãþean european.
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Intervievaþii au discutat cu precãdere despre evenimentele ºi situaþiile mai vizibile la nivelul media sau aspecte care au reprezentat un interes direct pentru activitatea lor, în 2014 subiectul campaniei pentru
Parlamentul European acaparând agenda conversaþiilor interpersonale.
Cei care nu discutã despre subiectele europene considerã cã acestea conþin informaþii complexe pe care nu le pot aborda cu prietenii sau colegii,
sunt tematici mai sofisticate pentru care nici ei nu au suficiente informaþii sau interes pentru a purta o conversaþie. Interesul a fost atras mai
mult de situaþia internã a alegerilor, media acordând atenþie tot planului intern, candidaþii europeni ºi situaþia la nivelul UE aproape lipsind.
La nivelul discuþiilor, deºi a fost abordat acest subiect al alegerilor, nu
se poate vorbi de o europenizare a sferei publice, interesul fiind acaparat
tot de subiecte predominant interne.
În ceea ce priveºte încadrarea, perspectiva de abordare a subiectelor
europene, intervievaþii cred cã încadrarea economicã este cea predominantã, urmatã de încadrãrile de tip responsabilitate ºi conflict. Cadrajul de tip valori umane este cel mai puþin utilizat, respondenþii atrãgând
atenþia cã o astfel de abordare ar trebui sã fie prezentã mai des la nivelul media. Estimãrile respondenþilor s-au dovedit a fi foarte apropiate
de cele rezultate în urma analizei media. În 2014, deºi la nivelul media,
cadrajul responsabilitãþii ºi cadrajul conflictului au avut o medie mai ridicatã datoritã contextului dominat de alegerile europene ºi de conflictul
ucrainean, intervievaþii au perceput abordarea economicã ca fiind dominantã. Acest lucru poate fi determinat de criza prelungitã ºi de dificultãþile din zona euro, deºi acest subiect nu a fost predominant în luna
analizatã. La nivelul conversaþiilor despre subiectele europene, respondenþii discutã ºi evalueazã aspectele legate de UE mai mult dintr-o perspectivã economicã, urmatã de cea a stabilirii responsabililor ºi de cea a
valorilor umane. Se poate astfel afirma cã existã un transfer al cadrajului economic cãtre agenda conversaþiilor interpersonale, urmat de cel
de tip responsabilitate. Deºi cadrajul valorilor umane nu este foarte prezent în media, este normal ca cetãþenii sã fie interesaþi de impactul aspectelor europene la nivelul vieþii de zi cu zi ºi de efectele concrete ale
integrãrii asupra oamenilor de rând. Respondenþii menþioneazã lipsa
cadrajului valorilor umane la nivelul ºtirilor ºi necesitatea unei abordãri
mai ample a impactului evenimentelor europene asupra cetãþenilor.
În ceea ce priveºte prezenþa în media a elementelor care sã susþinã
formarea unei identitãþi civice, instrumentale sau culturale, intervievaþii
cred cã astfel de elemente sunt prea puþin prezente la nivelul ºtirilor.
Atunci când sunt prezente elemente care sã aibã un impact la nivelul
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formãrii unei identitãþi europene, acestea fac parte din sfera civicã ºi instrumentalã, din sfera pragmaticã a avantajelor integrãrii. Intervievaþii
considerã cã elementele care au în vedere aspecte legate de identitatea
europeanã sunt în general prea puþin vizibile. Aceºtia nu obiºnuiesc sã
abordeze aspectele identitare în cadrul discuþiilor pe care le poartã, iar
dacã discutã aspecte ale integrãrii, au în vedere cu precãdere elementele
pragmatice.
Intervievaþii considerã cã media abordeazã subiectele europene cu
precãdere dintr-o perspectivã internã, evidenþiind efectele ºi consecinþele evenimentelor în plan local ºi nu în plan european. La nivelul discuþiilor predominã, de asemenea, contextualizarea internã, aspectele care
au un impact asupra vieþii de zi cu zi. În 2014, respondenþii au atras atenþia asupra faptului cã, mai ales în contextul alegerilor europene, media
au avut în vedere planul intern, partidele locale ºi liderii acestora, prezentând foarte puþin sau deloc evoluþia alegerilor la nivel european. Unii
intervievaþi considerã cã media prezintã mai degrabã informaþiile într-un
mod sec, incluzând date, aspecte legate de întâlniri care au loc sau decizii luate, fãrã a oferi însã ºi o interpretare a evenimentelor, o analizã
a impactului fie la nivel european, fie la nivel naþional. Aceste aspecte
stau în calea procesului de europenizare a sferei publice naþionale, proces care presupune acoperirea mediaticã a subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã (Kunelius & Sparks, 2001),
precum ºi discutarea în media a problemelor comune din postura de
europeni, a întâmplãrilor care privesc comunitatea europeanã ºi sunt relevante la nivel european ºi nu doar la nivelul statelor membre individuale (Risse, 2010).
Cu toate cã predominã contextualizarea internã la nivelul media naþionale, intervievaþii considerã cã impactul deciziilor sau evenimentelor
europene asupra omului obiºnuit este foarte puþin abordat. Este necesar ca media sã acorde mai multã atenþie detalierii efectelor evenimentelor ºi deciziilor europene. Cu cât cetãþenii realizeazã care este impactul
deciziilor europene asupra vieþii lor de zi cu zi, cu atât creºte ºi interesul lor faþã de aspectele europene, nevoia de mai multã informare ºi dorinþa de implicare în procesele decizionale (Habermas, 2011). Media au
astfel în continuare datoria de pune mai mult accent pe descrierea, explicarea ºi evidenþierea impactului deciziilor europene ºi a întâmplãrilor
ºi transformãrilor la nivel european asupra cetãþeanului obiºnuit. Majoritatea tinerilor considerã cã deciziile luate la nivelul UE au un impact
asupra omului obiºnuit, însã considerã cã cetãþenii nu conºtientizeazã
cu adevãrat acest impact ºi efectele acþiunilor la nivel european se simt
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mai degrabã în timp. În plus, lipseºte informaþia necesarã înþelegerii
problematicilor europene, fiind necesar ca media sã acopere mai mult
subiectele europene ºi sã existe ºi o mai bunã comunicare la nivelul UE.
În ceea ce priveºte imaginea UE la nivelul media, existã o schimbare
a percepþiei de la un an la altul în funcþie de context. În 2013, pe fondul crizei economice ºi al amânãrii aderãrii României la zona Schengen,
intervievaþii considerau imaginea Uniunii în media ca fiind cu precãdere
neutrã, apoi negativã. În 2014, pe fondul campaniei pentru alegerile europene, intervievaþii vãd imaginea Uniunii ca fiind predominant pozitivã. De asemenea, în contextul conflictelor dintre Rusia ºi Ucraina este
posibil ca pentru cetãþenii români apartenenþa la Uniunea sã fi constituit un plus de siguranþã. Este interesant ºi contrastul dintre intervievaþi,
unii încã vãzând Uniunea ca pe o instanþã salvatoare, ca pe un ideal de
civilizaþie ºi dezvoltare la care sperãm sã ajungem, în timp ce alþii o privesc ca pe o instanþã care pedepseºte, care impune multe reguli ºi de pe
urma cãreia nu avem doar avantaje.
La nivel general, existã o nemulþumire cu privire la felul în care media naþionale abordeazã subiectele europene. Majoritatea intervievaþilor
considerã cã, în mod categoric, subiectele legate de UE nu sunt dezbãtute suficient în media. De asemenea, intervievaþii menþioneazã cã media
nu atrag atenþia ºi interesul cetãþenilor pentru problematica europeanã.
Unii respondenþi considerã cã evenimentele europene ajung sã fie dezbãtute doar când au loc evenimente majore sau dramatice ºi de cele mai
multe ori este vorba despre o abordare mai degrabã cantitativã ºi cu tentã negativã. O vizibilitate ridicatã la nivelul media naþionale este o condiþie esenþialã pentru a putea vorbi de o sferã publicã europenizatã. Se
simte la nivel general nevoia de mai multã informare, analizã ºi interpretare cu privire la tematicile europene. Analizând rãspunsurile intervievaþilor nu se poate vorbi de o prezenþã ridicatã a subiectelor europene
pe agenda conversaþiilor ºi nici despre un interes în aspectele legate de
UE dacã nu existã un impact direct naþional. Se poate vorbi de o corespondenþã între agenda media ºi agenda cetãþenilor, mai ales în contextul campaniei pentru alegerile europene. În 2014, campania a fost un
subiect vizibil în media, cetãþenii preluând acest subiect ºi la nivelul discuþiilor interpersonale ºi manifestând interes pentru aspectele care au
vizat alegerile. Cu toate acestea, în afara subiectului constituit de alegeri,
nu se poate vorbi de o prezenþã ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici despre un interes ridicat privind aspectele legate
de UE dacã nu existã un impact direct naþional. Inclusiv în cazul alegerilor europene se poate vorbi clar de evidenþierea planului naþional,
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candidaþii naþionali, partidele interne ºi liderii acestora fiind în centrul
atenþiei. Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi cu adevãrat de europenizarea sferei publice naþionale, mai ales dacã se are în vedere contextualizarea internã a informaþiilor.
Pe lângã influenþa media la nivelul agendei conversaþiilor interpersonale ºi a interesului cetãþenilor cu privire la subiectele europene, un
alt obiectiv al cercetãrii a vizat perspectiva cetãþenilor asupra conceptului de identitate europeanã, precum ºi factorii ºi contextele care pot
favoriza apariþia sentimentului de europenitate. Pentru majoritatea respondenþilor, raportarea la calitatea de european are loc prin prisma
avantajelor, aceºtia înþelegând identitatea europeanã în accepþiunea sa
civicã ºi instrumentalã, având în vedere drepturile, libertãþile ºi avantajele de care beneficiazã ca cetãþeni europeni. Cel mai des menþionat
avantaj care îi face pe studenþi sã se simtã europeni este libera circulaþie.
Un aspect evidenþiat în cadrul interviurilor este echivalarea europenitãþii
cu faptul de a fi civilizat, de a fi occidental, de a avea un nivel de trai superior, aspecte spre care cetãþenii români doresc sã acceadã. În plus, este
foarte des adus în discuþie, cu precãdere în 2014, aspectul discriminãrii,
care îi împiedicã pe intervievaþi sã se simtã europeni, sã simtã cã au drepturi egale cu ceilalþi cetãþeni ºi cã beneficiazã de acelaºi tratament. Dacã
în 2013 intervievaþii asociau ideii de europenitate beneficiile în plan
economic, accesul la educaþie sau la fonduri structurale, în 2014 aceºtia
vorbesc de siguranþã, de susþinere reciprocã în contextul conflictelor din
Ucraina ºi a posibilelor ameninþãri din partea Rusiei. Identitatea este perceputã ca apartenenþa la o structurã comunã, la un întreg în care statele
membre coopereazã ºi se susþin reciproc.
O parte din intervievaþi au în vedere europenitatea în accepþiunea
sa culturalã, vorbind de valori comune, de culturã comunã, de o istorie
împãrtãºitã la nivelul continentului, de idealuri ºi simboluri comune.
Unii intervievaþi înþeleg europenitatea ºi ca identitate geograficã, asociind statutul de european cu faptul de a trãi pe continentul european.
În raportarea la europenitate, majoritatea au în vedere Europa occidentalã, þãrile dezvoltate, europenitatea fiind mai mult un ideal, un fel de
premiu la care ar putea ajunge ºi România dacã s-ar dezvolta mai mult,
dacã ar evolua ºi îmbrãþiºa stilul de viaþã vestic. Pentru unii respondenþi,
nu se poate vorbi de o identitate europeanã comunã, fiind prea multe
decalaje ºi diferenþe în plan economic, cultural, social la nivelul Uniunii.
Pentru o parte dintre aceºtia, evoluþia proiectului dincolo de sfera economicã ºi impunerea unei uniuni politice cu o identitate comunã nu
sunt binevenite.
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Aproape toþi intervievaþii au cãlãtorit în afara þãrii, în scop turistic,
profesional sau prin proiecte educaþionale. Majoritatea au putut identifica momente în care s-au simþit europeni (30 din 39). Sentimentul de
european sau de afiliere la comunitatea europeanã a fost mai degrabã
unul contextual, vizând aspectele civice ºi instrumentale ale integrãrii.
Cele mai menþionate aspecte care au contribuit la sentimentul de apartenenþã europeanã le-au constituit avantajele integrãrii, mai ales libera
circulaþie, urmatã de utilizarea euro, simplificarea controalelor la vamã pentru cei din UE, utilizarea oportunitãþilor financiare europene sau
a oportunitãþilor legate de studiu ºi muncã, observarea avantajelor
concrete. Interacþiunea cu ceilalþi în afara þãrii, în special în cadrul
contextelor profesionale sau educaþionale contribuie preponderent la
sentimentul de europenitate, tinerii realizând cã sunt la fel ca ceilalþi
cetãþeni ºi cã pot fi identificate mai multe asemãnãri decât deosebiri.
Contactul cu instituþiile, cu simbolurile europene, exercitarea drepturilor în calitate de cetãþeni europeni, dar ºi cãlãtoriile în afara continentului, au favorizat accesarea sentimentului de europenitate. Tinerii
considerã cã experienþele pe care le-au avut în afara României au contribuit la creºterea sentimentului de europenitate, oferindu-le contexte
în care sã se simtã cetãþeni europeni. Deºi respondenþii au tendinþa de
a-ºi reprezenta sentimentul de europenitate mai degrabã din perspectiva identitãþii culturale, utilizând cuvinte precum sentiment de apartenenþã, comunitate, familie europeanã, atunci când descriu modul în
care au experimentat acest sentiment, au în vedere aspecte ce þin de latura civicã ºi instrumentalã a identitãþii.
În ceea ce priveºte factorii care pot contribui la crearea unei identitãþi europene, intervievaþii au indicat media naþionale ca instrumente
care ar putea contribui mult mai mult în procesul de europenizare, urmate de educaþie, mobilitate ridicatã, proiecte ºi schimburi culturale, o
politicã mai dezvoltatã de comunicare ºi informare, schimbãri la nivelul mentalitãþii, mãsuri economice care sã reducã decalajul dintre statele
membre. De asemenea, intervievaþii au evidenþiat ºi o chestiune apãsãtoare pentru ei care îi împiedicã sã se simtã europeni, ºi anume problema discriminãrii, a imaginii negative a românilor în afarã, aceºtia
dorindu-ºi mai multe mãsuri ºi proiecte care sã restabileascã imaginea
þãrii ºi a identitãþii naþionale. Pentru ei, a te simþi european vine odatã
cu perceperea egalitãþii dintre cetãþenii europeni, a drepturilor care le
sunt respectate fãrã discriminare. Deºi majoritatea intervievaþilor considerã cã media ar putea contribui la formarea unei identitãþi europene,
aceºtia cred cã în prezent influenþa media este foarte redusã sau chiar
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contraproductivã, instanþele media îndreptându-ºi atenþia în special spre
planul intern ºi spre aspectele negative.
Majoritatea intervievaþilor cred cã identitatea europeanã se va consolida în viitor, deºi este nevoie de mult mai multã informare cu privire
la subiectele europene la nivelul media naþionale care sã-i ajute pe cetãþeni sã înþeleagã mai bine consecinþele deciziilor ºi evenimentelor europene. Este nevoie ºi de o politicã de comunicare mai bine consolidatã
la nivelul Uniunii ºi de reducerea deficitelor de comunicare ºi democraþie. O parte dintre respondenþi vãd posibilã dezvoltarea unei identitãþi europene doar într-un viitor îndepãrtat, prin eforturi susþinute, prin
implicarea liderilor naþionali ºi europeni, prin programe care sã susþinã
schimburile culturale ºi interacþiunea dintre cetãþenii europeni. Reducerea decalajului privind nivelul de trai la nivelul statelor membre, eliminarea discriminãrii ºi îmbunãtãþirea imaginii României la nivel european
sunt alte condiþii care ar trebui îndeplinite pentru consolidarea sentimentului de europenitate. Perspectiva tinerilor cu privire la identitatea
europeanã este în general una optimistã. Deºi la momentul actual intervievaþii au experimentat doar momente episodice de identificare cu
ceilalþi europeni mai degrabã decât o asumare a identitãþii europene,
aceºtia cred cã în viitor se va putea vorbi de consolidarea unei identitãþi
europene.
În ceea ce priveºte raportul dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã, pentru majoritatea intervievaþilor identitatea naþionalã este cea
care predominã, identitatea europeanã putându-se activa în anumite
contexte ºi situaþii. Majoritatea cetãþenilor considerã cã cele douã tipuri
de identitate se aflã într-un raport de complementaritate, de coexistenþã.
Unii respondenþi vãd identitatea naþionalã ca fiind integratã în identitatea europeanã, în vreme ce alþii considerã cã se poate vorbi doar de o
intersectare în anumite contexte a celor douã tipuri de identitate. În
general, tinerii considerã cã nu existã suficient interes pentru problematica europeanã ºi cã se au în vedere mai mult chestiunile pragmatice
atunci când vine vorba de UE. Un respondent face o distincþie interesantã între tipurile de cetãþeni, nevãzând rostul unei identitãþi europene
la nivelul cetãþeanului de rând, ci doar la anumite categorii de cetãþeni
care lucreazã în zona de business sau relaþii internaþionale, fiind nevoiþi
sã interacþioneze ºi sã comunice permanent cu ceilalþi cetãþeni europeni.
În literatura de specialitate, astfel de cetãþeni poartã denumirea de eurostaruri (Favell, 2008), aceºtia având o probabilitate mai ridicatã de
asumare a unei identitãþi europene prin nivelul de educaþie ridicat, prin
contactul crescut cu ceilalþi cetãþeni europeni sau prin apartenenþa la o
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elitã specializatã pe anumite arii de interes la nivel european. În ceea
ce priveºte relaþia de excludere, un singur subiect considerã cã cele douã
tipuri de identitate s-ar putea exclude reciproc în viitor, mai ales în
condiþiile în care identitatea europeanã s-ar dezvolta mai mult. Doar paisprezece dintre intervievaþi s-au simþit în anumite situaþii mai mult europeni decât români. Contextele care au fãcut ca identitatea europeanã
sã primeze au avut în vedere libera circulaþie ºi interacþiunea cu ceilalþi,
dar ºi cãlãtoriile în afara continentului, fiind vorba în acest caz mai mult
de o identitate geograficã. Sentimentul de apartenenþã la Europa, de
cetãþean european se adaugã în general identitãþii naþionale. Aspectele
civice ºi instrumentale sunt cele care îi ajutã pe cetãþeni sã acceseze cel
mai des sentimentul de europenitate.
Majoritatea intervievaþilor sunt optimiºti cu privire la viitorul UE, considerând cã Uniunea s-ar putea dezvolta în viitor mai ales dacã situaþia
economicã actualã se va redresa ºi dacã se vor depãºi situaþiile conflictuale. Respondenþii sunt pozitivi cu privire la evoluþia Uniunii ºi susþin
demersurile de dezvoltare, întrucât îºi doresc un trai asemãnãtor cu cel
al cetãþenilor din þãrile occidentale ºi o situaþie economicã mai bunã,
considerând cã apartenenþa la UE va ajuta þara în viitor. Per ansamblu,
tinerii ºi-au exprimat cu precãdere nemulþumirea faþã de modul în care
media se implicã în procesul de europenizare, subliniind nevoia de mai
multã informare ºi comunicare, nevoia ca cetãþeanul de rând sã primeascã informaþiile necesare pentru a putea înþelege mai bine impactul
evenimentelor ºi deciziilor europene. Majoritatea intervievaþilor ºi-au exprimat optimismul sau speranþa ca identitatea europeanã sã se dezvolte
în viitor, unii considerând asumarea unei identitãþi europene ca o etapã
superioarã care ne-ar ajuta poate sã avem un trai mai bun decât doar ca
cetãþeni români. UE este privitã ca un ideal de civilizaþie ºi dezvoltare
spre care încã tindem. Optimismul privind viitorul Uniunii este strâns
legat de rezolvarea crizei economice ºi de luarea unor poziþii unitare în
cazul conflictelor internaþionale, alãturi de eliminarea decalajelor ºi a
discriminãrii.
Nu se poate vorbi de diferenþe notabile în raportarea intervievaþilor
la aspectele privind identitatea europeanã sau interesul pentru Uniunea
Europeanã la nivelul celor doi ani. Singurele diferenþe sunt date de context, în 2013 intervievaþii scoþând mai mult în evidenþã problemele ºi aspectele economice, iar în 2014 raportarea are loc mai mult la nivelul
alegerilor, al implicãrii media ºi a chestiunii discriminãrii românilor în
alte state membre ca urmare a imaginii negative a României. Dacã în
2013 Uniunea era privitã mai mult ca un ideal spre care sã accedem, ca
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un model de civilizaþie, de dezvoltare, în 2014 se poate observa o adâncire a preocupãrilor legate de discriminare, de statutul inegal al cetãþenilor europeni, de stereotipurile cu care se confruntã românii, intervenind
o oarecare dezamãgire cu privire la Uniunea Europeanã. Fie cã ne referim la decalaje economice, fie la diferenþe în modul în care sunt trataþi
cetãþenii, resimþirea sentimentului de europenitate nu poate fi fãcutã
decât prin rezolvarea acestor aspecte problematice, egalitatea dintre cetãþenii europeni fiind condiþia esenþialã a asumãrii identitãþii europene.
În concluzie, analiza interviurilor relevã cã nu se poate vorbi de o
prezenþã ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici
de un interes crescut în aspectele legate de UE dacã nu existã un impact naþional sau personal. Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi de europenizarea sferei publice dacã avem în vedere nivelul discuþiilor ºi al
informãrii, decât într-un stadiu incipient. Vizibilitatea ridicatã la nivelul
media naþionale a subiectelor europene este un criteriu important pentru a putea vorbi de o sferã publicã europenizatã sau de premisele facilitãrii apariþiei ºi dezvoltãrii unei identitãþi europene. Unii intervievaþi
considerã cã subiectele europene beneficiazã de vizibilitate în media numai când au loc evenimente majore la nivelul Uniunii sau cu un impact
negativ, atrãgând atenþia nevoii crescute de implicare a media în rãspândirea informaþiilor despre UE.
Se poate vorbi de o corespondenþã între agenda media ºi agenda
cetãþenilor, mai ales în contextul campaniei pentru alegerile europene,
precum ºi de un transfer al subiectelor cu vizibilitate ridicatã din media
la nivelul interesului ºi discuþiilor tinerilor. Rãspunsurile intervievaþilor
indicã ºi un transfer al cadrajelor preponderente din media la nivelul
discuþiilor ºi evaluãrilor cetãþenilor. Având în vedere activitatea media,
rãspunsurile tinerilor privind subiectele cele mai vizibile în media, actorii principali, cadrajele, contextualizarea ºi atitudinea faþã de subiectele
media, corespund cu rezultatele analizei media a perioadelor monitorizate. Media acordã atenþie cu precãdere subiectelor care au ºi impact
naþional, actorii interni ºi actorii de tip þarã fiind cei mai vizibili, iar contextualizarea fiind una preponderent internã. Chiar dacã aceste subiecte
fac obiectul interesului ºi discuþiilor cetãþenilor, planul vizat este tot cel
naþional ºi nu cel european aºa cum ar fi necesar pentru a se putea vorbi despre o sferã publicã naþionalã europenizatã sau despre bazele formãrii unei identitãþi europene.
În ceea ce priveºte identitatea europeanã, se poate vorbi de o disjuncþie între modul în care tinerii definesc identitatea ºi modul în care
o experimenteazã. La nivel de descriere, intervievaþii au în vedere aspec228
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tele culturale ale identitãþii cum ar fi apartenenþa la o comunitate cu valori comune, afilierea la o familie europeanã. Pe de altã parte, atunci
când vine vorba de modul în care au experimentat sentimentul de europenitate, respondenþii invocã aspecte civice, instrumentale ale identitãþii
dintre care libertatea de a cãlãtori sau posibilitatea de a interacþiona cu
ceilalþi cetãþeni europeni în cadrul oportunitãþilor europene fiind cele
mai menþionate. Intervievaþi considerã cã experienþele pe care le-au avut
în afara României au contribuit la creºterea sentimentului de europenitate, oferindu-le contexte în care sã se simtã cetãþeni europeni ºi sã
conºtientizeze asemãnãrile care îi apropie de ceilalþi. Totodatã, experienþele din afara þãrii i-au determinat pe cetãþeni sã se confrunte ºi cu
aspecte negative precum realizarea decalajelor la nivel de dezvoltare economicã ºi de standarde de viaþã sau a diferenþelor în modul în care sunt
trataþi cetãþenii europeni, românii având de-a face cu discriminarea datoratã stereotipurilor ºi imaginii negative la nivel european. Astfel, cetãþenii Uniunii se împart în cetãþeni de primã mânã ºi cetãþeni de ordin
secund, sau cetãþeni ai Europei occidentale, ai statelor centrale ºi cetãþeni ai statelor aflate la periferie. Tinerii români nu se situeazã de cele
mai multe ori pe acelaºi plan cu ceilalþi cetãþeni europeni, Europa Vesticã rãmânând pentru ei un ideal de dezvoltare ºi civilizaþie la care sperã
sã ajungã în viitor. Atâta timp cât aceste diferenþe ºi decalaje nu sunt depãºite, cetãþenii nu se pot simþi cu adevãrat europeni.
Identitatea naþionalã ºi cea europeanã se aflã într-un raport de complementaritate sau coexistenþã, majoritatea tinerilor accesând sentimentul de europenitate doar în anumite contexte sau prin prezenþa unor
anumiþi factori, neputându-se vorbi de o asumare a identitãþi europene
în mod constant. Este nevoie de mult mai multã informare asupra tematicilor europene în rândul cetãþenilor, de o contextualizare externã, de
un accent pus pe impactul deciziilor europene la nivelul cetãþeanului
de rând, dar ºi pe crearea unei imagini pozitive a UE ºi a României ca
stat membru. Cetãþenii sunt conºtienþi de statutul lor de europeni, însã
mulþi extind europenitatea la întregul continent, deºi, atunci când descriu ce înseamnã sã fii european sau în ce contexte s-au simþit europeni,
aceºtia au în vedere beneficiile ºi aspectele conferite de apartenenþa la
Uniunea Europeanã. Tinerii se bucurã de drepturile ºi libertãþile europene, de avantajele integrãrii, de un cadru instituþional comun, dar,
înainte de toate, ei rãmân în primul rând cetãþeni ai unor state membre cu o identitate naþionalã. Pentru fiecare, identitatea europeanã înseamnã altceva ºi presupune în general o identitate accesatã în anumite
circumstanþe ºi adãugatã celei naþionale. Cetãþenii susþin cã este nevoie
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de mai multã cooperare, înþelegere, implicare ºi informare, atrãgând
atenþia cu privire la importanþa informãrii în dezvoltarea unui sentiment
de identitate europeanã ºi la necesitatea unei implicãri crescute la nivelul media. Informarea, schimburile interculturale ºi interacþiunea cu
ceilalþi cetãþeni europeni, accesul la oportunitãþi, la beneficii posibile
odatã cu integrarea europeanã, creºterea nivelului de trai ºi eliminarea
discriminãrii între cetãþenii europeni fac posibilã activarea sentimentului de europenitate, deºi nu se poate vorbi de asumarea pe deplin a
unei identitãþi europene.
Evoluþia în termeni de consolidare a identitãþii europene poate avea
loc doar prin iniþiative concrete, atât la nivel european, cât ºi la nivel naþional. Aspectele cele mai importante care intervin în asumarea unei
identitãþi europene au în vedere, aºa cum am arãtat, discriminarea, imaginea negativã a românilor la nivel european ºi decalajele privind nivelul de trai. Aceste diferenþe îi împiedicã pe cetãþeni sã se simtã egali cu
ceilalþi europeni. Educaþia europeanã, informarea, interacþiunea cu ceilalþi cetãþeni ºi programele comune i-ar putea ajuta pe cetãþeni sã devinã conºtienþi mai degrabã de asemãnãri decât de diferenþe ºi sã
dezvolte în timp un sentiment de identitate europeanã.

V. Concluziile cercetãrii
Studiul empiric a urmãrit, pe de o parte, în ce mãsurã ºtirile europene din mass media româneºti contribuie la crearea unei sfere publice
naþionale europenizate ºi influenþeazã cetãþenii români cu privire la
dezvoltarea unei identitãþi europene. Pe de altã parte, s-a urmãrit în ce
mãsurã ºi cu ce încadrare se regãsesc subiectele europene prezentate în
media pe agenda conversaþiilor interpersonale pentru a vedea care este
locul ocupat de UE la nivelul discuþiilor ºi interesului cetãþenilor ºi care
este influenþa media asupra acestor coordonate. Totodatã, s-a urmãrit
care sunt factorii care faciliteazã afilierea la o identitate europeanã la
nivelul cetãþenilor români, care sunt contextele în care cetãþenii îºi asumã sau afirmã o identitate europeanã, ºi care este natura relaþiei dintre
identitatea naþionalã ºi cea europeanã. Discursul mediatic europenizat
nu poate avea un ecou, nu poate avea efectele scontate fãrã prezenþa
unui interes din partea cetãþenilor. Fãrã implicarea cetãþenilor în dezbateri sau procese decizionale, toate aceste aspecte devin irelevante, ele
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fiind într-o relaþie de interdependenþã. Se impune astfel analiza activitãþii mediatice în procesul de europenizare în oglindã cu analiza locului ocupat de Uniunea Europeanã pe agenda conversaþiilor personale,
a interesului ºi a atitudinii cetãþenilor faþã de UE ºi de evoluþia sa politicã,
care poate fi construitã prin consolidarea unor sfere publice naþionale
europenizate ºi a prezenþei unui sentiment de identitate, de afiliere la
comunitatea europeanã.
La nivelul analizei media, atât în 2013, cât ºi în 2014 cota de vizibilitate a subiectelor europene a crescut uºor la nivel naþional semn cã existã un progres în termeni de europenizare a discursului mediatic, însã
procentul rãmâne sub media europeanã, indicând astfel cã media încã
trebuie sã aloce mai mult spaþiu pentru tematicile legate de UE în setarea
agendei. În ceea ce priveºte interesul pentru problematica europeanã
la nivelul cetãþenilor, majoritatea intervievaþilor sunt interesaþi de ce se
întâmplã la nivelul Uniunii Europene ºi mai ales de cum influenþeazã
evenimentele ºi deciziile europene þara noastrã. Se poate vorbi doar de
o uºoarã creºtere a interesului pentru tematica europeanã de la un an
la altul, schimbarea fiind determinatã ºi de contextul în care au avut loc
interviurile în 2014, ºi anume imediat dupã alegerile europene. Interesul cetãþenilor este suscitat cu precãdere de evenimente foarte importante care atrag atenþia publicã ºi de aspectele sau schimbãrile care pot
afecta în mod direct planul naþional sau viaþa de zi cu zi. Intervievaþii
folosesc ca sursã principalã de informare internetul, urmat de televizor,
majoritatea tinerilor putând fi încadraþi în categoria utilizatorilor moderaþi (Rideout, Foehr & Roberts, 2010). La nivel de informare, majoritatea urmãresc subiectele europene în general pentru a se menþine la
curent cu ce se întâmplã, pentru a cãuta informaþii din aria lor de interes sau dacã vor sã afle detalii atunci când se întâmplã ceva important
care de obicei implicã ºi România. Intervievaþii percep în general informaþiile despre Uniune ºi instituþiile europene ca fiind destul de complexe ºi dificil de reþinut dacã nu au un interes direct pentru o anumitã
problematicã. În ceea ce priveºte cunoºtinþele despre instituþiile europene ºi rolul acestora, tinerii nu au ºtiut sã ofere detalii despre modul
de funcþionare a acestora, numind în mare doar instituþiile proeminente.
Astfel, interesul pentru temele europene ºi informarea în legãturã cu
acestea rãmân în principal în sfera interesului personal.
Subiectele care au dominat agenda media cu privire la tematicile
europene au avut în vedere evenimente importante pentru Uniunea
Europeanã, dar totodatã evenimente care au vizat ºi planul naþional.
Subiectele s-au încadrat cu precãdere în categoriile politic ºi economic,
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cele mai multe fiind legate de criza europeanã ºi de amânarea aderãrii
României la Schengen în 2013, iar în 2014 de alegerile europarlamentare ºi de politica externã a UE. Dintre subiectele urmãrite la nivelul
ultimei luni înainte de realizarea interviurilor, respondenþii au fost interesaþi, au discutat ºi ºi-au adus aminte în cea mai mare mãsurã de
subiectele care au beneficiat de cea mai ridicatã vizibilitate conform
analizei media efectuate la nivelul portalurilor de ºtiri online. Subiectele
urmãrite de intervievaþi au vizat criza euro ºi în special de criza din Cipru,
amânarea aderãrii României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen în 2013, ºi
alegerile europarlamentare, conflictul din Ucraina ºi relaþia UE – Rusia
în 2014. La nivel de discuþii despre subiectele europene sau comentarii
privind aspectele relatate în media, majoritatea intervievaþilor discutã în
principal dacã este vorba de un subiect foarte important sau ieºit din comun, un subiect intens dezbãtut în media care poate afecta viitorul þãrii
sau viaþa de zi cu zi a cetãþenilor. Intervievaþii au avut în vedere subiectele
care s-au evidenþiat în mass media ºi au înregistrat o pondere mai mare,
ºi, pe de altã parte, subiecte care au avut în vedere strict de activitatea
lor profesionalã. Nu se poate vorbi astfel de un interes clar la nivel de
informare ºi discuþii pentru subiectele europene, pentru impactul la nivelul UE, ci mai degrabã pentru aspecte care pot influenþa planul naþional sau personal, tendinþã care poate fi observatã ºi la nivelul media.
În ceea ce priveºte alegerile europarlamentare, acestea nu au beneficiat de o vizibilitate ridicatã comparativ cu media europeanã, însã au
constituit un subiect predominant comparativ cu alte subiecte europene
din aceeaºi perioadã. Perspectiva de abordare a fost însã cu precãdere
cea internã, cu accent pe grupãrile politice naþionale mai degrabã decât pe candidaþi. Deºi campania pentru Parlamentul European a reprezentat un interes vãdit pentru respondenþi, aceºtia au fost interesaþi cu
precãdere de candidaþii naþionali ºi de rezultatele votului. O parte au
urmãrit doar câteva subiecte legate de campanie pentru a ºti în general
care este situaþia, cine candideazã sau cine a câºtigat, însã nu s-au interesat în detaliu de candidaþi ºi programele acestora, interesul rãmânând
ancorat în planul intern. O posibilã explicaþie este tendinþa cetãþenilor
de a privi aceste alegeri ca fiind de ordin secund ca importanþã, media
tratându-le, de asemenea, mai mult ca un preambul pentru alegerile
naþionale, ca un referendum privind performanþa guvernului naþional
(Marks, Wilson & Ray, 2002; Hobolt, Spoon & Tilley, 2009).
Cu toate acestea, alegerile europarlamentare sunt privite ca o perioadã în care cetãþenii au ocazia de a-ºi activa identitatea ºi conºtiinþa
europeanã, care pot avea, de asemenea, un impact ºi la nivelul prezenþei
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la vot (Bruter, 2008). Intervievaþii au avut un interes mai ridicat pentru
alegerile europene decât pentru alte subiecte, putându-se vorbi ºi de o
implicare crescutã la nivelul discuþiilor despre subiecte europene, unsprezece intervievaþi din cei nouãsprezece dezbãtând aspecte legate de
alegerile europene, deºi o parte dintre aceºtia nu obiºnuiesc în general
sã discute despre teme legate de UE. Treisprezece intervievaþi au participat ºi la votul pentru Parlamentul European, însã motivaþia acestora a
constat mai mult în manifestarea unui drept civic, nefiind neapãrat motivaþi de un sentiment de europenitate sau de afiliere la comunitatea europeanã. Poate fi observat astfel un interes mai ridicat ºi o implicare
crescutã la nivelul conversaþiilor, însã atenþia a fost îndreptatã mai mult
spre situaþia internã a alegerilor, candidaþii europeni ºi situaþia la nivelul UE fiind aproape trecute cu vederea. La nivel naþional, potrivit
paginii oficiale a Parlamentului European, prezenþa la vot în 2014 a fost
de 32.44%, mai scãzutã decât media la nivel european a prezenþei la vot
de 42.61%, însã comparabilã cu sau mai ridicatã decât prezenþa la vot
din alte state membre. În general, alegerilor europene le este acordatã
mai puþinã atenþie la nivelul partidelor politice ºi la nivelul media, acestea fiind percepute ca alegeri de ordin secund în care miza este una mult
mai scãzutã (Schmitt, 2005; Schuck et al., 2011; Hix & Marsh, 2011).
În ansamblu, se poate vorbi de o corespondenþã între agenda media
ºi agenda cetãþenilor, mai ales în contextul campaniei pentru alegerile
europene, cetãþenii preluând subiectul alegerilor ºi la nivelul discuþiilor
interpersonale ºi manifestând interes pentru acesta. În 2014, în afara
subiectului constituit de alegeri, nu se poate vorbi însã de o prezenþã
ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici despre
un interes ridicat privind aspectele legate de UE dacã nu existã un impact direct naþional, iar atenþia acordatã alegerilor a fost cu precãdere
îndreptatã spre planul intern.
Europenizarea sferelor publice naþionale are în vedere acoperirea
mediaticã a subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspectivã europeanã, discutarea în media a informaþiilor sau evenimentelor
care privesc comunitatea europeanã ºi sunt relevante la nivel european,
ºi nu doar la nivelul statelor membre individuale (Kunelius & Sparks,
2001; Risse, 2010). Media naþionale acordã atenþie cu precãdere acelor
evenimente ºi aspecte care vizeazã planul intern, abordându-le din prisma impactului la nivel de þarã ºi nu la nivel european, demersurile de
europenizare fiind astfel destul de reduse la nivelul discursului mediatic. În plus, în ambele perioade de analizã media, perspectiva dominantã din prisma cãreia sunt discutate ºi evaluate subiectele europene este
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cea internã. De asemenea, intervievaþii considerã cã media abordeazã
subiectele europene cu precãdere dintr-o perspectivã internã, evidenþiind efectele ºi consecinþele evenimentelor în plan local ºi nu în plan european. La nivelul discuþiilor predominã tot contextualizarea internã ºi
aspectele care au un impact asupra vieþii de zi cu zi.
Cu toate cã predominã contextualizarea internã, referirile la impactul
deciziilor ºi evenimentelor europene asupra cetãþenilor au înregistrat o
prezenþã foarte scãzutã, media axându-se ºi mai puþin pe explicarea implicaþiilor aspectelor europene la nivelul vieþii de zi cu zi. Intervievaþii
considerã ºi ei cã impactul deciziilor sau evenimentelor europene asupra
omului obiºnuit este foarte puþin abordat la nivelul media. Este necesar
ca media sã acorde mai multã atenþie detalierii efectelor evenimentelor
ºi deciziilor europene. Cu cât cetãþenii realizeazã care este impactul deciziilor europene asupra vieþii lor de zi cu zi, cu atât creºte ºi interesul
lor faþã de aspectele europene, nevoia de mai multã informare ºi dorinþa de implicare în procesele decizionale (Habermas, 2011).
Media reuºesc sã ofere o acoperire echilibratã a subiectelor europene,
atitudinile predominant pozitive sau negative deþinând o cotã foarte redusã, în vreme ce atitudinea neutrã este ridicatã, atât în 2013, cât ºi în
2014. În ceea ce priveºte imaginea UE la nivelul media din perspectiva
cetãþenilor, existã o schimbare a percepþiei de la un an la altul în funcþie de context. În 2013, pe fondul crizei economice ºi al amânãrii aderãrii
României la zona Schengen, intervievaþii considerau imaginea Uniunii
în media ca fiind cu precãdere neutrã. În 2014, pe fondul campaniei
pentru alegerile europene ºi a conflictelor din Ucraina, intervievaþii vãd
imaginea Uniunii ca fiind predominant pozitivã. În ambele cazuri intervine mai degrabã percepþia subiectivã a evenimentelor ºi efectelor
acestora la nivelul þãrii, în detrimentul unei evaluãri detaºate a activitãþii media. ªtirile care evidenþiazã avantajele integrãrii pot determina
un nivel mai ridicat de susþinere a Uniunii, în vreme ce evidenþierea
pierderilor îi determinã pe cetãþeni sã devinã mai sceptici (Schuck & de
Vreese, 2006). În special în 2014, contextul a determinat evidenþierea
avantajelor integrãrii aspect care s-a reflectat ºi în opiniile cetãþenilor.
Cu toate acestea, la nivel general, existã o nemulþumire cu privire la felul
în care media naþionale abordeazã subiectele europene. Majoritatea intervievaþilor considerã cã, în mod categoric, subiectele legate de UE nu
sunt dezbãtute suficient în media (23 din 39). De asemenea, intervievaþii
menþioneazã cã media nu atrag atenþia ºi interesul cetãþenilor pentru
problematica europeanã. Unii respondenþi considerã cã evenimentele
europene ajung sã fie dezbãtute doar când au loc evenimente majore
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sau dramatice ºi de cele mai multe ori este vorba despre o abordare mai
degrabã cantitativã ºi cu tentã negativã.
În ceea ce priveºte actorii predominanþi la nivelul subiectelor europene, actorii de tip þarã ºi actorii interni deþin ponderea cea mai ridicatã. Grupând actorii în actori UE, actori interni ºi actori internaþionali
non-UE, în ambele perioade analizate predominã actorii UE, deºi la o
diferenþã redusã faþã de actorii interni. La nivelul intervievaþilor, actorii
percepuþi a fi cei mai vizibili la nivelul media au fost cei interni ºi actorii
de tip þarã, urmaþi de instituþiile europene. Pe baza analizei actorilor se
poate observa o oarecare tendinþã spre europenizarea orizontalã care
presupune legãturi de comunicare mai degrabã la nivelul statelor membre (Koopmans & Erbe, 2003), deci o europenizare fãrã Uniunea Europeanã (Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009).
Prin analiza cadrajelor s-a urmãrit evidenþierea modului în care media
au utilizat cadraje generice ºi specifice în redactarea ºtirilor legate de
UE. Nu se poate vorbi de preponderenþa clarã a unui cadraj generic,
mediile înregistrate fiind foarte apropiate. În 2013, cadrajul economic
a înregistrat media cea mai mare, urmat de cadrajul de tip responsabilitate ºi de cadrajul legat de conflict, în vreme ce în 2014, cadrajul legat
de responsabilitate a înregistrat media cea mai mare, urmat de cadrajul
legat de conflict ºi de cadrajul consecinþelor economice. Pe lângã influenþa datã de contextul evenimentelor care a determinat un clasament
diferit al cadrajelor, se poate observa o serie de medii mult mai mici
obþinute în cel de-al doilea an. Diferenþa este compensatã la nivelul cadrajelor specifice, resimþindu-se din nou influenþa datã de contextul alegerilor europene. Astfel, în 2013, cadrajul identitãþii europene civice a
înregistrat media cea mai ridicatã, urmat de cadrajul identitãþii instrumentale. Cadrajul identitãþii europene culturale a înregistrat o medie
foarte scãzutã. În 2014, mediile înregistrate de fiecare dintre cele trei
cadraje au fost mai ridicate, deºi media cadrajului identitãþii europene
culturale a fost una destul de scãzutã comparativ cu cea a cadrajului
identitãþii europene civice ºi cea a cadrajului identitãþii instrumentale.
În ambii ani, elementele civice ºi instrumentale ale identitãþii au fost preponderente la nivelul media. Încadrarea informaþiilor are efecte asupra
publicurilor prin influenþarea schemelor de interpretare ºi de evaluare
a subiectelor (Gan, Teo & Detenber, 2005).
Estimãrile respondenþilor s-au dovedit a fi foarte apropiate de cele
rezultate în urma analizei media. Intervievaþii au indicat încadrarea economicã ca fiind cea predominantã, urmatã de încadrãrile de tip responsabilitate ºi conflict. Cadrajul de tip valori umane este cel mai puþin
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utilizat, respondenþii atrãgând atenþia cã o astfel de abordare ar trebui
sã fie prezentã mai des la nivelul media. În ceea ce priveºte conversaþiile despre subiectele europene, respondenþii discutã ºi evalueazã aspectele legate de UE mai mult dintr-o perspectivã economicã, urmatã de
cea a stabilirii responsabililor ºi a valorilor umane. Se poate astfel afirma cã existã un transfer al cadrajului economic cãtre agenda conversaþiilor interpersonale, urmat de cel de tip responsabilitate. Deºi cadrajul
valorilor umane nu este foarte prezent în media, intervievaþii se raporteazã la acesta ºi atrag atenþia asupra necesitãþii de a fi abordate mai des
în media aspecte privind impactul evenimentelor europene asupra cetãþenilor.
În ceea ce priveºte cadrajele specifice ºi elementele ce pot susþine formarea unei identitãþi europene, intervievaþii cred cã aceste sunt prea
puþin prezente la nivelul ºtirilor, însã în general predominã elementele
din sfera civicã ºi instrumentalã. Tinerii nu obiºnuiesc sã abordeze aspectele identitare în cadrul discuþiilor pe care le poartã, iar dacã discutã
aspecte ale integrãrii, au în vedere cu precãdere elementele pragmatice.
Se simte la nivel general nevoia de mai multã informare, analizã ºi interpretare cu privire la tematicile europene, media având astfel datoria
de a-ºi îndrepta mai mult atenþia spre subiectele europene. Fãrã un nivel ridicat de informare, nu poate fi menþinut nici interesul cetãþenilor
privind Uniunea Europeanã ºi nu se poate vorbi nici de o conºtientizare
a impactului evenimentelor europene asupra indivizilor. Deºi media
naþionale deþin un rol central în informarea cetãþenilor cu privire la Uniunea Europeanã, în construirea la nivel discursiv a imaginii Uniunii, în
crearea atitudinilor faþã de UE ºi a formãrii unei identitãþi comune, demersurile de europenizare a sferei publice naþionale ºi de susþinere a
sentimentului de afiliere la comunitatea europeanã sunt într-un stadiu
incipient. Deºi se poate vorbi de un transfer dinspre agenda media spre
agenda conversaþiilor interpersonale ºi de o influenþã la nivelul perspectivelor de abordare a subiectelor europene, locul UE pe agenda discuþiilor dintre cetãþeni rãmâne unul redus. De asemenea, interesul tinerilor
pentru problematica europeanã este stimulat mai degrabã de evenimente foarte vizibile sau care au un impact direct la nivelul þãrii sau la nivelul vieþii de zi cu zi.
Un alt obiectiv al cercetãrii a vizat perspectiva cetãþenilor asupra conceptului de identitate europeanã, precum ºi factorii ºi contextele care
pot favoriza apariþia sentimentului de europenitate. Având în vedere cele
douã demersuri de cercetare consacrate în literatura de specialitate privind identitatea europeanã, de sus în jos ºi de jos în sus, demersul în236

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 237

UNIUNEA EUROPEANÃ – DE LA DISCURSUL MEDIA…

treprins prin intermediul interviurilor se încadreazã în cea de-a doua
tradiþie. Primul demers are în vedere identificarea moºtenirii culturale,
istorice, etnice comune pe care europenii o împãrtãºesc, încercarea de
a înþelege ce anume îi uneºte pe europeni dintr-o perspectivã culturalã (Shore,1993; Wintle, 2011), în vreme ce perspectiva de jos în sus are
în vedere cetãþenii care se autodefinesc ca fiind europeni, care sunt factorii, contextele, motivele care îi fac sã se simtã europeni, cum definesc
europenitatea ºi identitatea europeanã (Bruter, 2005, 2009; Fuchs &
Klingemann, 2011).
În cadrul interviurilor, majoritatea cetãþenilor au declarat cã au fost
momente în care s-au simþit europeni. Pentru majoritatea respondenþilor
raportarea la calitatea de european are loc prin prisma avantajelor,
aceºtia înþelegând identitatea europeanã în accepþiunea sa civicã ºi instrumentalã. Dimensiunea civicã a identitãþii încorporeazã valori ale UE
precum democraþia, pacea, drepturi ºi legi comune, solidaritatea, dar ºi
simbolurile comunitãþii europene ºi sentimentul apartenenþei la un cadru instituþional ºi politic comun cu un sistem de drepturi ºi îndatoriri
europene (Bruter, 2005). Dimensiunea instrumentalã are în vedere cu
precãdere avantajele integrãrii, câºtigurile sau pierderile ca urmare a
apartenenþei la UE (Ruiz Jiménez, Górniak, Kosic, Kiss & Kandulla,
2004). Intervievaþii menþioneazã în special drepturile, libertãþile ºi avantajele de care beneficiazã ca cetãþeni europeni ca fiind aspectele care au
înlesnit apariþia sentimentului de europenitate, acest rezultat fiind în
concordanþã ºi cu alte studii calitative privind modul în care cetãþenii
români experimenteazã sentimentul de europenitate (Udrea & Corbu,
2011; Udrea, 2014). Cel mai des menþionat avantaj care îi face pe studenþi sã se simtã europeni este libera circulaþie, care totodatã favorizeazã
contactul cu celelalte state membre, interacþiunea dintre cetãþeni ºi conºtientizarea asemãnãrilor. O parte din intervievaþi au în vedere europenitatea în accepþiunea sa culturalã, unii înþelegând europenitatea ºi ca
identitate geograficã, asociind statutul de european cu faptul de a trãi
pe continentul european. Dimensiunea culturalã a identitãþii europene
se referã la sentimentul de apartenenþã la comunitatea europeanã, la
familia europeanã vãzutã prin prisma aspectelor comune la nivel de culturã, religie, tradiþie sau moºtenire istoricã. Identificarea europeanã cuprinde atât conºtientizarea asemãnãrilor cu ceilalþi europeni, cât ºi a
diferenþelor faþã de non-europeni (Bruter, 2005).
Deºi respondenþii au tendinþa de a-ºi reprezenta sentimentul de europenitate mai degrabã din perspectiva identitãþii culturale utilizând cuvinte precum sentiment de apartenenþã, comunitate, familie europeanã,
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atunci când descriu modul în care au experimentat acest sentiment, au
în vedere aspecte ce þin de latura civicã ºi instrumentalã a identitãþii. Majoritatea intervievaþilor considerã cã experienþele pe care le-au avut în
afara României au contribuit la creºterea sentimentului de europenitate,
oferindu-le contexte în care sã se simtã cetãþeni europeni. Sentimentul
de european sau de afiliere la comunitatea europeanã a fost mai degrabã
unul contextual, vizând, aºa cum am mai menþionat, mai degrabã aspectele civice ºi instrumentale ale integrãrii. Mobilitatea ºi schimburile
culturale contribuie la identificarea europeanã, cetãþenii devenind în urma interacþiunii cu ceilalþi europeni mai conºtienþi de asemãnãri, de
ceea ce-i leagã, experienþele pozitive în afarã determinând în cele din
urmã apariþia unui ataºament faþã de UE (Fligstein, 2009; Kuhn, 2011;
Mitchell, 2012).
Intervievaþii au indicat cu precãdere o serie de factori care au contribuit la sentimentul de europenitate ºi anume libera circulaþie, urmatã
de utilizarea euro, simplificarea controalelor vamale pentru europeni,
utilizarea oportunitãþilor financiare sau a oportunitãþilor legate de studiu
ºi muncã. Interacþiunea cu ceilalþi cetãþeni europeni a contribuit la sentimentul de europenitate prin identificarea ºi conºtientizarea asemãnãrilor cu ceilalþi europeni. De asemenea, contactul cu instituþiile, cu
simbolurile europene, exercitarea drepturilor în calitate de cetãþeni europeni, dar ºi cãlãtoriile în afara continentului, au favorizat accesarea
sentimentului de europenitate. Intervievaþii au indicat ºi media naþionale
ca instrumente care ar putea contribui mult mai mult în procesul de europenizare alãturi de educaþie, mobilitate ridicatã, proiecte ºi schimburi
culturale, politici de comunicare ºi informare ºi mãsuri economice care
sã reducã decalajele. Cu toate acestea, la momentul actual, intervievaþii
considerã cã influenþa media este foarte redusã, instanþele media îndreptându-ºi atenþia în special spre planul intern ºi spre aspectele negative.
În raportarea la europenitate, majoritatea intervievaþilor au în vedere
Europa occidentalã, þãrile dezvoltate, europenitatea fiind mai mult un
ideal, o echivalare cu faptul de a fi civilizat, de a fi occidental, de a avea
un nivel de trai superior. În acest context, apare însã ºi conºtientizarea
mai acutã a decalajelor economice, a discriminãrii. Aspectul discriminãrii îi împiedicã pe intervievaþi sã se simtã europeni, sã simtã cã au drepturi egale cu ceilalþi cetãþeni ºi cã beneficiazã de acelaºi tratament. Prin
informare ºi eforturi susþinute, majoritatea intervievaþilor cred cã identitatea europeanã se va consolida în viitor. Perspectiva tinerilor cu privire
la identitatea europeanã este în general una optimistã, deºi la momentul actual intervievaþii au experimentat doar momente episodice de iden238
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tificare cu ceilalþi europeni mai degrabã decât o asumare a identitãþii
europene.
În general, tinerii considerã cã nu existã suficient interes pentru problematica europeanã ºi cã se au în vedere mai mult chestiunile pragmatice atunci când vine vorba de UE. Deºi majoritatea respondenþilor s-au
simþit europeni în anumite circumstanþe, doar paisprezece dintre intervievaþi s-au simþit în anumite situaþii mai mult europeni decât români.
La nivel de identitate, cea naþionalã predominã, identitatea europeanã
putându-se activa în anumite contexte ºi situaþii. Majoritatea cetãþenilor
considerã cã cele douã tipuri de identitate se aflã într-un raport de complementaritate, de coexistenþã. Aceastã perspectivã corespunde teoriei
identitãþilor multiple, indivizii putând accesa mai multe identitãþi în
funcþie de context, fãrã ca acestea sã se afle în conflict una cu cealaltã,
fiind, de asemenea, supuse schimbãrii ºi evoluþiei (Van Mol, 2011). Identitatea este un construct social, cu mai multe straturi negociate în cadrul
interacþiunilor de zi cu zi (Smith, 2011). Astfel, identitatea europeanã
este perceputã ca una dintre identitãþile multiple pe care cetãþenii le
posedã ºi le manifestã în anumite contexte (Bruter, 2005; Duchesne &
Frognier, 2007). În ceea ce priveºte relaþia de excludere, un singur subiect considerã cã cele douã tipuri de identitate s-ar putea exclude reciproc în viitor, mai ales în condiþiile în care identitatea europeanã s-ar
dezvolta mai mult, iar cei care nu vad raportul ca pe unul complementar considerã cã nu se poate vorbi nici de excludere, nici de completare.
Un respondent avanseazã ideea de utilitate, de sens, susþinând cã nu
vede sensul unei identitãþi europene la nivelul cetãþeanului de rând, ci
doar la anumite categorii de cetãþeni care lucreazã în zona de relaþii internaþionale sau de afaceri ºi care au un contact ridicat cu ceilalþi cetãþeni
europeni. Aceºtia pot fi asemãnaþi cu ceea ce în literatura de specialitate
poartã denumirea de eurostaruri (Favell, 2008), fiind vorba de cetãþeni
care au o probabilitate mai ridicatã de asumare a unei identitãþi europene prin nivelul de educaþie ridicat, prin contactul crescut cu ceilalþi
cetãþeni europeni sau prin apartenenþa la o elitã europeanã. Identitatea
europeanã are o ºansã mai mare de apariþie ºi dezvoltare în rândul celor
care beneficiazã cel mai mult de pe urma integrãrii. Prin urmare, tinerii
masteranzi selectaþi pentru interviu fac de asemenea parte din categoria
câºtigãtorilor integrãrii europene (Fligstein, 2009). Educaþia ºi vârsta tânãrã sunt factori care prezic într-o mai mare mãsurã ºansa formãrii identitãþii europene, tinerii educaþi putând dezvolta un ataºament diferit faþã
de cultura europeanã în urma expunerii la oportunitãþi ºi neavând experienþa conflictelor armate europene (Bruter, 2005; Favell et al., 2011).
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Majoritatea intervievaþilor ºi-au exprimat optimismul cu privire la dezvoltarea identitãþii europene în viitor, unii considerând asumarea unei
identitãþi europene ca o etapã superioarã care ne-ar ajuta sã avem un
trai mai bun. Cu toate acestea, dacã în 2013 Uniunea era privitã mai mult
ca un ideal spre care sã accedem, ca un model de civilizaþie, de dezvoltare, în 2014 se poate observa o adâncire a preocupãrilor legate de discriminare, de statutul inegal al cetãþenilor europeni, de stereotipurile
cu care se confruntã românii, intervenind o oarecare dezamãgire cu privire
la Uniunea Europeanã. Nu se poate vorbi însã de alte diferenþe notabile în raportarea intervievaþilor la aspectele privind identitatea europeanã sau interesul pentru Uniunea Europeanã la nivelul celor doi ani.
Contextul face ca în 2013 intervievaþii sã punã mai mult accent pe problemele ºi aspectele economice, în vreme ce în 2014 atenþia este îndreptatã mai mult spre alegeri, spre poziþia UE ca actor unitar în conflictele
internaþionale, spre implicarea media ºi problemele ce þin de discriminarea românilor în alte state membre ºi de imaginea negativã a þãrii.
În ciuda decalajelor sau a problemelor care mai apar, majoritatea intervievaþilor sunt optimiºti cu privire la viitorul UE, considerând cã Uniunea s-ar putea dezvolta în viitor. Optimismul privind viitorul Uniunii
este strâns legat de rezolvarea crizei economice ºi de luarea unor poziþii
unitare în cazul conflictelor internaþionale, alãturi de eliminarea decalajelor ºi a discriminãrii ºi de oferirea de mai multe informaþii la nivelul
maselor. Respondenþii sunt optimiºti cu privire la evoluþia Uniunii ºi
susþin demersurile de dezvoltare a proiectului european, sperând ca România sã atingã acelaºi statut ca cel al þãrilor occidentale dezvoltate. Uniunea rãmâne pentru români un ideal de civilizaþie ºi dezvoltare, un nivel
superior la care îºi doresc sã ajungã ºi fãrã de care nu se pot simþi europeni, nu se pot simþi egali cu ceilalþi cetãþeni.
Fãrã a fi rezolvate aceste aspecte, nu se poate dezvolta sentimentul
afilierii la o comunitate europeanã, o comunitate în care sã nu se mai
simtã diferenþierea dintre centru ºi periferie, dintre cetãþeni europeni
ºi cetãþeni care doar îºi doresc sã fie europeni, nefiind însã percepuþi ca
atare de statele occidentale. Aceste elemente nu trebuie neglijate având
în vedere planurile de evoluþie politicã din cadrul Uniunii, planuri care
pot reuºi doar prin europenizarea sferelor publice naþionale ºi prin susþinerea creãrii în rândul cetãþenilor a unei identitãþi europene. Totodatã,
este nevoie de mai multã informare ºi comunicare la nivelul Uniunii, de
înlesnirea schimburilor culturale ºi a interacþiunii dintre cetãþeni în vederea determinãrii unui interes crescut pentru Europa ºi a unei implicãri
mai ridicate a cetãþenilor în problematicile europene. Europa are nevoie
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de o redefinire a idealurilor, de noi planuri care sã vizeze cetãþenii ca
europeni cu drepturi egale. Este nevoie de mai multã cooperare ºi susþinere, de „mai multã Europã” ºi de acþiuni întreprinse de UE ca un tot,
ca un actor singular pe scena internaþionalã.

VI. Limitele cercetãrii ºi direcþii viitoare
Cercetarea a vizat analiza implicãrii media în procesul de europenizare ºi de susþinere a formãrii unei identitãþi europene ºi, totodatã, influenþa media ºi locul UE pe agenda conversaþiilor interpersonale, ºi
maniera în care tinerii înþeleg ºi experimenteazã europenitatea. Ceea
ce aduce nou cercetarea este punerea în oglindã a activitãþii media cu
felul în care se reflectã aceasta la nivelul cetãþenilor. Nu se poate vorbi
de analiza sferei publice ºi a europenizãrii acesteia fãrã a avea în vedere,
pe lângã europenizarea discursului mediatic, raportarea cetãþenilor, interesul acestora pentru tematica europeanã ºi abordarea subiectelor europene la nivelul discuþiilor. Aceste aspecte se aflã în strânsã legãturã ºi
cu formarea sentimentului de europenitate, pe lângã experimentarea
concretã a avantajelor integrãrii.
Cercetare are anumite limitãri ºi aspecte care pot fi îmbunãtãþite în
cadrul studiilor ulterioare. Studiul cantitativ are în vedere cele mai accesate portaluri de ºtiri online, mediul online permiþând adunarea de date
privind proeminenþa subiectelor europene prin afiºarea numãrului de
vizualizãri ºi de comentarii, care indicã mãsura interesului cetãþenilor ºi
a implicãrii în discuþiile online. Cu toate acestea, pentru o cercetare mai
detaliatã a implicãrii media în procesul de europenizare ar trebui avute
în vedere ºi canalele TV, ziarele cu precãdere în varianta online sau alte
surse. Demersul ar putea fi completat ºi de o analizã a comunicãrii la nivelul paginilor oficiale ale instituþiilor, site-urilor de specialitate ºi reþelelor de social media ale instituþiilor sau liderilor europeni.
La nivelul agendei conversaþiilor interpersonale, al interesului cetãþenilor ºi perspectivelor acestora cu privire la UE, pe lângã ancheta pe
bazã de interviu, ar putea fi analizate secþiunile de comentarii ale site-urilor, precum ºi activitatea online a utilizatorilor în termeni de distribuire
sau apreciere a subiectelor europene. S-ar putea permite în acest mod
o mai bunã surprindere a unui posibil transfer de la media cãtre cetãþeni,
sau chiar a identificãrii fenomenului de third level agenda setting (Vu, Guo
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& McCombs, 2014) printr-un mai bun control al eºantionului. Interviurile s-au adresat doar tinerilor masteranzi, aceastã categorie nefiind
comparatã cu alte grupuri de cetãþeni cu studii medii, vârste diferite sau
categorii socio-profesionale variate. În plus, slaba varietate în termeni de
arii de studiu la nivelul intervievaþilor se putea rãsfrânge la nivelul
rãspunsurilor ºi atitudinii intervievaþilor, aceºtia putând fi încadraþi cu
precãdere în aria studiilor socio-umane, având deci o înclinaþie mai mare
spre informare sau un contact mai ridicat cu aspecte ce þin de UE la nivelul cursurilor.
Informaþiile obþinute atât prin cercetarea calitativã, cât ºi prin cea cantitativã sunt influenþate ºi legate de contextul în care a avut loc analiza.
Cercetarea a vizat douã perioade cu evenimente importante la nivelul
Uniunii din 2013, respectiv 2014 când au avut loc ºi alegerile europarlamentare. În special cu privire la campania pentru Parlamentul European, cercetarea a adus elemente de noutate privind viziunea tinerilor
asupra alegerilor, motivaþiile care au stat la baza participãrii la vot, interesul pentru campanie ºi abordarea subiectului la nivelul discuþiilor,
precum ºi perspectiva asupra activitãþii media în raport cu alegerile europene. Pentru o înþelegere mai deplinã a aspectelor analizate se impune însã o analizã extinsã bazatã pe monitorizarea mai multor perioade
cu evenimente importante pentru UE de-a lungul anilor, precum ºi pe
compararea activitãþii media ºi a atitudinii cetãþenilor în perioade de vârf
ºi în perioade de rutinã. Deºi mai multe aspecte ale cercetãrii pot fi îmbunãtãþite în viitor, studiul oferã informaþii relevante ºi importante cu
privire la implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice
ºi a influenþei la nivelul cetãþenilor, precum ºi cu privire la interesul ºi
implicarea acestora în discuþii despre tematici europene, evaluarea activitãþii media în legãturã cu problematica europeanã, experimentarea
sentimentului de europenitate ºi perspectiva cetãþenilor cu privire la
identitatea europeanã.
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Lucrarea a vizat implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice naþionale în paralel cu determinarea locului UE pe agenda
conversaþiilor interpersonale, a interesului tinerilor pentru tematica
europeanã ºi a modului în care aceºtia se raporteazã la identitatea europeanã. Un prim obiectiv l-a constituit analiza activitãþii media în procesul de europenizare a sferei publice, urmãrindu-se coordonate precum
vizibilitatea, proeminenþa, actorii cei mai mediatizaþi ºi cadrajele media
utilizate în cadrul ºtirilor privind UE la nivelul a douã perioade cu evenimente importante pentru Uniune, între care, în 2014, fiind incluse ºi
alegerile europarlamentare.
Europenizarea sferelor publice naþionale constituie un subiect important la nivelul Uniunii, deoarece o astfel de sferã reprezintã un criteriu
esenþial pentru consolidarea dimensiunii politice a proiectului european. Media au un rol activ în procesul de europenizare prin oferirea
suportului informaþional necesar la nivelul maselor ºi stimularea interesului cetãþenilor pentru problematica europeanã, prin creºterea vizibilitãþii subiectelor europene, a promovãrii perspectivelor europene ºi a
actorilor europeni. Prin susþinerea formãrii unui areal de dezbatere care
sã aibã în vedere aspecte privind Uniunea Europeanã, media contribuie
la depãºirea deficitului democratic ºi a celui de comunicare. Este adesea menþionatã la nivelul discursurilor liderilor europeni nevoia de „mai
multã Europã”, subliniindu-se, de fapt, nevoia de a creºte prezenþa aspectelor legate de Uniune în viaþa de zi cu zi a oamenilor, determinându-se, totodatã, ºi un nivel mai ridicat de interes în rândul acestora în
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legãturã cu problematicile europene ºi implicaþiile aferente. Miza o constituie apropierea cetãþenilor de proiectul european în vederea câºtigãrii
încrederii ºi sprijinului acestora pentru o Uniune politicã, care poate fi
consolidatã prin existenþa unei sfere publice europenizate ºi a sentimentului afilierii la comunitatea europeanã. Sprijinul pentru integrarea
europeanã ºi legitimitatea democraticã a Uniunii sunt dependente de
dezvoltarea unui ataºament colectiv mai puternic faþã de Europa (Beus,
2001; Decker, 2002).
Analiza activitãþii media atât în 2013, cât ºi în 2014 indicã faptul cã
vizibilitatea subiectelor europene în perioade cu evenimente importante
pentru Uniunea Europeanã sau în timpul alegerilor europarlamentare
este sub media europeanã. Este astfel necesarã o implicare mult mai ridicatã la nivelul media în activitatea de informare cu privire la aspectele
ce þin de Uniunea Europeanã. Subiectele care dominã agenda media cu
privire la tematicile europene au în vedere aspecte importante pentru
Uniunea Europeanã, dar care vizeazã sau afecteazã planul naþional, media acordând atenþie cu precãdere acelor evenimente cu efecte în planul intern. Contextualizarea este, de asemenea, preponderent internã.
Un discurs mediatic europenizat presupune ca subiectele legate de UE
sã fie abordate dintr-o perspectivã europeanã, luându-se în considerare
implicaþiile la nivelul întregului proiect european. Cu toate cã predominã contextualizarea internã, referirile la impactul deciziilor ºi evenimentelor europene asupra cetãþenilor sunt la un nivel scãzut. Dacã
cetãþenii nu înþeleg modul în care aspectele europene se rãsfrâng asupra
vieþii lor, nu-ºi pot susþine interesul pentru subiectele europene. La nivelul actorilor prezenþi în cadrul ºtirilor europene, se poate observa o
oarecare tendinþã spre europenizarea orizontalã, care presupune legãturi de comunicare mai degrabã la nivelul statelor membre decât un
accent pus pe Uniune ca ansamblu ºi pe instituþiile sale. Datã fiind vizibilitatea destul de redusã a subiectelor europene, a actorilor europeni
sau a contextualizãrii europene la nivelul subiectelor legate de Uniunea
Europeanã, nu se poate vorbi de europenizarea discursului mediatic, ci
doar de un proces aflat în stadiu incipient.
În ceea ce priveºte modalitatea de încadrare, aspectele de tip atribuirea responsabilitãþii sau indicarea vinovaþilor încã predominã la
nivelul media, alãturi de aspectele economice ºi cele legate de conflict.
Analiza cadrajelor specifice indicã prezenþa unor elemente care sã susþinã formarea unei identitãþi europene comune, însã acestea au în vedere aspectele pragmatice ale integrãrii, ºi mai puþin aspectele culturale.
În perioada campaniei electorale, media au pus mai mult accent pe as244
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pecte legate de identitatea europeanã decât în perioada analizatã anterior, cadrajele specifice înregistrând medii mai mari decât cele generice.
Dimensiunile civice ºi instrumentale ale identitãþii rãmân predominante.
Este însã nevoie ºi de dezvoltarea dimensiunii culturale a identitãþii, a
sentimentului de apartenenþã la o familie europeanã. În lipsa acestei
dimensiuni, cetãþenii sunt mult mai predispuºi influenþei fluctuaþiilor
contextuale ale avantajelor integrãrii, sprijinul faþã de Uniune variind
în acelaºi sens. Din perspectiva modelului realist, care prevede europenizarea sferelor publice naþionale printr-o acoperire mediaticã amplã a
subiectelor europene, precum ºi evaluarea ºi dezbaterea acelor subiecte
care depãºesc sfera de interes a unei þãri, se poate spune cã avem de-a
face în continuare cu o sferã publicã parohialã marcatã de tendinþe de
europenizare, mai ales la nivelul dimensiunii orizontale.
Al doilea obiectiv de cercetare a vizat determinarea locului UE pe
agenda conversaþiilor interpersonale, urmãrindu-se efectele media care
au loc la nivelul opiniilor ºi dezbaterilor cetãþenilor. S-a urmãrit interesul cetãþenilor pentru tematicile europene, implicarea în dezbateri, preluarea subiectelor ºi perspectivelor promovate de media, a cadrajelor
preponderente la nivelul ºtirilor în cadrul discuþiilor ºi evaluãrilor. Potrivit cercetãrii calitative, nu se poate vorbi de o prezenþã ridicatã a subiectelor europene pe agenda conversaþiilor ºi nici de un interes crescut
privind aspectele legate de UE în afara unui impact ridicat la nivel naþional sau personal. Având în vedere nivelul scãzut al dezbaterilor pe
teme europene, al interesul pentru problematicile europene ºi al perspectivelor europene de abordare ºi evaluare a subiectelor, nu se poate
vorbi de europenizarea sferei publice decât într-un stadiu incipient.
Deºi vizibilitatea ridicatã la nivelul media naþionale a subiectelor europene este un criteriu important pentru a putea vorbi de o sferã publicã europenizatã sau de premisele facilitãrii apariþiei unei identitãþi
europene, majoritatea intervievaþilor considerã cã subiectele europene
beneficiazã de vizibilitate în media cu precãdere când au loc evenimente
majore la nivelul Uniunii sau cu un impact naþional ridicat. Vizibilitatea
destul de redusã a a acestui tip de subiecte este indicatã ºi de rezultatele
analizei media.
Media influenþeazã atenþia acordatã de cetãþeni subiectelor europene
precum ºi perspectiva de evaluare ºi abordare a acestor subiecte. Se poate
vorbi de o corespondenþã între agenda media ºi agenda cetãþenilor, mai
ales în contextul campaniei pentru alegerile europene, precum ºi de un
transfer al subiectelor cu vizibilitate ridicatã din media la nivelul interesului ºi discuþiilor tinerilor. Poate fi identificat ºi un transfer al cadrajelor
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preponderente din media la nivelul discuþiilor ºi evaluãrilor cetãþenilor.
Rãspunsurile tinerilor privind subiectele cele mai vizibile în media, actorii principali, cadrajele, contextualizarea ºi atitudinea faþã de subiectele
media corespund cu rezultatele analizei media a perioadelor monitorizate. Cu toate acestea, interesul pentru aspectele europene ºi preluarea
acestora în cadrul discuþiilor interpersonale vizeazã cu precãdere legãtura cu planul naþional sau cu evenimente majore care se pot rãsfrânge
asupra cetãþenilor. Inclusiv în ceea ce priveºte alegerile europene, a primat legãtura cu planul naþional, fiind în centrul atenþiei candidaþii naþionali, partidele interne ºi liderii acestora. Astfel, nu se poate vorbi cu
adevãrat de europenizarea sferei publice naþionale, mai ales dacã se are
în vedere contextualizarea internã a informaþiilor ºi interesul pentru implicaþiile naþionale. Rolul media rãmâne însã esenþial în procesul de europenizare ºi de formare a unei identitãþi europene prin promovarea
simbolurilor europene, prin asigurarea vizibilitãþii subiectelor europene
pentru a menþine sentimentul de afiliere la comunitatea europeanã, pentru a ajuta la crearea ºi dezvoltarea unei identitãþi europene ºi a unei
sfere publice europenizate, cele douã concepte fiind interconectate (a se
vedea Koopmans & Erbe, 2003; Eriksen, 2005; D’Haenens, 2005; Machill,
Beiler & Fischer, 2006; De Vreese, 2007; Lauristin, 2007).
Al treilea obiectiv al cercetãrii a vizat determinarea factorilor ºi contextelor care faciliteazã afilierea la o identitate europeanã, a modului în
care tinerii percep ºi definesc identitatea europeanã, precum ºi a relaþiei
dintre identitatea naþionalã ºi cea europeanã în termeni de coexistenþã
sau excludere. Identitatea europeanã este un ingredient cheie în procesul de integrare europeanã ºi de evoluþie a proiectului european, mai ales
în contextul deficitului democratic la nivelul Uniunii (Habermas, 2001a;
Eriksen, 2005). Fie ca identitate individualã, fie colectivã (Augoustinos
& Walker, 1995; Thompson, 1995), identificarea cu UE se transpune adesea într-un sentiment de europenitate adãugat identitãþii naþionale
(Gripsrud, 2007). Activarea sau asumarea identitãþii europene are loc
diferit în funcþie de dimensiunea identitarã predominantã: culturalã (are
în vedere moºtenirea culturalã a continentului ºi valorile împãrtãþite la
nivel european), civicã (vizeazã identificarea cetãþenilor cu UE în calitatea sa de cadru instituþional, politic ºi economic din care decurg anumite drepturi ºi obligaþii), instrumentalã (vizeazã avantajele integrãrii)
(Eisenstadt & Giesen, 1995; Ruiz Jiménez, Górniak, Kosic, Kiss & Kandulla,
2004; Bruter 2005, 2009).
La nivelul cetãþenilor, se poate vorbi de o disjuncþie între modul în
care aceºtia definesc identitatea ºi modul în care o experimenteazã. In246

UE_trend_deriva_TEHNO.qxd

1/20/2017

12:30 PM

Page 247

CONSIDERAÞII FINALE

tervievaþii au în vedere aspectele culturale ale identitãþii cum ar fi apartenenþa la o comunitate cu valori comune, afilierea la o familie europeanã
atunci când descriu identitatea europeanã, însã atunci când vine vorba
de modul în care au experimentat sentimentul de europenitate, respondenþii invocã aspectele pragmatice ale identitãþii. O parte dintre ei au
în vedere europenitatea în accepþiunea sa culturalã, unii înþelegând europenitatea ca identitate geograficã, asociind statutul de european cu
faptul de a trãi pe continentul Europa.
Intervievaþii considerã cã experienþele pe care le-au avut în afara României au contribuit la creºterea sentimentului de europenitate, oferindu-le contexte în care sã se simtã cetãþeni europeni ºi sã conºtientizeze
asemãnãrile care îi apropie de ceilalþi. Ei au indicat cu precãdere o serie de factori care au contribuit la sentimentul de europenitate ºi anume
libera circulaþie, utilizarea oportunitãþilor financiare sau a oportunitãþilor legate de studiu ºi muncã, utilizarea monedei unice, simbolurile
Uniunii ºi interacþiunea cu ceilalþi. Experienþele din afara þãrii i-au determinat însã pe unii cetãþeni sã se confrunte ºi cu aspecte negative
precum conºtientizarea decalajelor la nivel de dezvoltare economicã ºi
standarde de viaþã sau a diferenþelor în modul în care sunt trataþi cetãþenii europeni, românii având de-a face cu discriminarea datoratã stereotipurilor ºi imaginii negative la nivel european. A fi european este
echivalent pentru majoritatea ºi cu a fi occidental, a fi civilizat, Europa
Vesticã rãmânând pentru tineri un ideal de dezvoltare ºi civilizaþie la care
sperã sã se ajungã în viitor. Cetãþenii nu se pot simþi cu adevãrat europeni
atâta timp cât vor resimþi aceste diferenþe ºi decalaje la nivelul Uniunii,
fiind necesare mãsuri de rezolvare a acestor aspecte. În plus, este nevoie
de mult mai multã informare asupra tematicilor europene în rândul
cetãþenilor, de o contextualizare externã, de un accent pus pe impactul
deciziilor europene la nivelul cetãþeanului de rând, dar ºi pe crearea
unei imagini pozitive a UE ºi a României ca stat membru.
Perspectiva tinerilor cu privire la identitatea europeanã este în general una optimistã. Deºi la momentul actual intervievaþii au experimentat doar momente episodice de identificare cu ceilalþi europeni, ei cred
cã în viitor se va putea vorbi de asumarea unei identitãþi europene. Pentru fiecare identitatea europeanã înseamnã altceva ºi presupune în general o identitate accesatã în anumite circumstanþe ºi adãugatã celei
naþionale. Identitatea naþionalã ºi cea europeanã se aflã într-un raport
de complementaritate sau coexistenþã, majoritatea tinerilor accesând
sentimentul de europenitate doar în anumite contexte sau prin prezenþa unor anumiþi factori, neputându-se vorbi de o asumare a identitãþii
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europene în mod constant. Tinerii susþin cã este nevoie de mai multã
cooperare, înþelegere, implicare ºi informare, atrãgând atenþia cu privire la importanþa informãrii în dezvoltarea unui sentiment de identitate europeanã ºi implicit la rolul media în procesul de acoperire a
subictelor europene. Informarea, schimburile interculturale ºi interacþiunea cu ceilalþi cetãþeni europeni, accesul la oportunitãþi, la beneficii
posibile odatã cu integrarea europeanã, creºterea nivelului de trai ºi eliminarea discriminãrii între cetãþenii europeni fac posibilã activarea sentimentului de europenitate.
Identitatea europeanã este o construcþie în desfãºurare, în curs de
definire, constând cu precãdere într-un sentiment de afiliere la Uniunea
Europeanã. Reprezentãrile cu privire la identitatea europeanã sunt multiple, ele fiind în acord cu ideea fiecãruia despre Uniune, despre ce
înseamnã sã fii european, determinând astfel modalitãþi distincte de raportare la comunitatea europeanã ºi la sentimentul identitar conex.
Chestiunea identitãþii poate fi luatã în discuþie pe fondul problemelor
cu care se confruntã Uniunea, pe fondul crizei care pune sub semnul
întrebãrii viitorul proiectului european ºi care se rãsfrânge totodatã asupra statelor membre, asupra vieþii de zi cu zi a cetãþenilor. Dat fiind cã
identitatea nu are o naturã staticã, ci constã într-un proces constant de
negociere ºi evoluþie, mãsurile luate la nivel european în vederea soluþionãrii deficitelor democratice ºi de comunicare, a susþinerii formãrii
unei sfere publice europenizate ºi implicãrii media în procesul de europenizare au o importanþã ridicatã pentru cooptarea sprijinului cetãþenilor pentru evoluþia Uniunii. Instituþiile europene ºi naþionale, sistemul
mediatic au datoria de a dezvolta acest sentiment de afiliere la comunitatea europeanã, întrucât succesul proiectului european depinde de dezvoltarea unei identitãþi împãrtãºite de cetãþenii Uniunii. Cu toate acestea,
nu se poate vorbi de o reprezentare comunã, de o identitate comunã,
fiecare cetãþean înþelegând identitatea europeanã ºi experimentând-o
în mod diferit. Chiar dacã aspectele identitare civice ºi instrumentale
predominã în rândul cetãþenilor (a se vedea Caporaso, 2005; Bruter,
2005; Ruiz Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), este necesar ca Uniunea sã se bazeze pe rezerve mai profunde de ataºament, de
loialitate ºi susþinere care pot deriva dintr-un sentiment al unui noi comun
care include ºi o identitate culturalã. Ataºamentul doar faþã de dimensiunea instrumentalã a identitãþii, face ca cetãþenii sã devinã vulnerabili
în faþa variaþiilor contextuale.
Media deþin astfel un rol central în informarea cetãþenilor, în construirea la nivel discursiv a imaginii Uniunii, în crearea atitudinilor faþã
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de Uniunea Europeanã ºi a bazelor care sã constituie premisele de pornire în formarea sau consolidarea unui sentiment identitar european.
Analiza media ºi evaluarea cetãþenilor privind activitatea media în cadrul
interviurilor indicã însã o slabã implicare în procesul de europenizare,
fiind necesarã creºterea vizibilitãþii subiectelor europene ºi abordarea
acestora dintr-o perspectivã europeanã (a se vedea Brüggemann, 2005;
Kopper & Leppik, 2006; Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas,
2009; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009; Risse, 2010). Creºterea vizibilitãþii subiectelor europene este o condiþie esenþialã pentru
europenizarea discursului mediatic ca prim pas în procesul de europenizare, dar în acelaºi timp este necesarã ºi prezenþa sprijinului ºi interesului din partea cetãþenilor. Deºi la momentul actual nu se poate vorbi
de un interes ridicat al cetãþenilor pentru tematicile europene în afara
evenimentelor majore sau cu impact la nivel naþional sau personal, mai
multã informare ºi analizã privind aspectele legate de UE ar ajuta cetãþenii sã înþeleagã mai bine efectele deciziilor ºi evenimentelor europene
ºi sã creascã nivelul de interes ºi dorinþa de implicare în procesele decizionale.
Volumul de faþã oferã informaþii relevante ºi importante cu privire
la implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice ºi a influenþei la nivelul cetãþenilor, precum ºi cu privire la interesul ºi implicarea acestora în discuþii despre tematici europene, evaluarea activitãþii
media în legãturã cu problematica europeanã, experimentarea sentimentului de europenitate ºi perspectiva cetãþenilor cu privire la identitatea europeanã. Un element de noutate al cercetãrii a constat în
punerea în oglindã a activitãþii media cu felul în care se reflectã aceasta la nivelul cetãþenilor. Nu se poate vorbi de analiza sferei publice ºi a
europenizãrii acesteia fãrã a avea în vedere, pe lângã europenizarea discursului mediatic, raportarea cetãþenilor, interesul acestora pentru tematica europeanã ºi abordarea subiectelor europene la nivelul discuþiilor.
Evoluþia în termeni de consolidare a identitãþii europene ºi a unei
sfere publice naþionale europenizate poate avea loc doar prin iniþiative
concrete atât la nivel european, cât ºi la nivel naþional care sã vizeze
creºterea nivelului de informare, introducerea unor programe de educaþie europeanã, rezolvarea aspectelor legate de discriminare ºi decalaje
economice, refacerea imaginii românilor la nivel european ºi promovarea oportunitãþilor oferite de integrarea europeanã. Cetãþenii au nevoie de un contact crescut cu tot ceea ce înseamnã Europa, au nevoie
de noi idealuri ºi perspective care sã le dea speranþã pentru un trai mai
bun, care sã-i angreneze la nivel de interes ºi implicare în legãturã cu
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problematica europeanã. Europa are, de asemenea, nevoie de cetãþenii
sãi, de susþinerea acestora ca UE sã fie perceputã ca un tot, ca un actor
singular pe scena geopoliticã globalã, ca o comunitate europeanã care
beneficiazã de sprijinul popular. Miza europenizãrii este, în fond, transformarea Uniunii într-un actor global care sã reprezinte una dintre
puterile de seamã ale lumii dincolo de dimensiunea sa economicã, iar
evoluþia în plan politic nu poate avea loc fãrã acordul ºi sprijinul cetãþenilor. Cooptarea cetãþenilor europeni în susþinerea viitoarelor demersuri
europene reprezintã un test de seamã al Uniunii, alãturi de rezolvarea
crizei europene ºi doar în urma promovãrii acestui test se va putea vorbi de viitorul UE, de noile sale direcþii de evoluþie sau de un nou vis european.
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Anexa A – Grilã de analizã media
(portaluri online)
A. Informaþii generale
1. Portalul
1. ziare.com

2. hotnews.ro

2. Subiectul ºtirii (o propoziþie)
3. Titlul ºtirii
4. Link ºtire
5. Codul zilei (ºase cifre: anul luna ziua – 140501) ___________
6. Numãrul de cuvinte al articolului (în cifre) ___________
7. Tipul de ºtire
1. articol

2. editorial

8. Numãr de vizualizãri (în cifre) ___________
9. Numãr de comentarii (în cifre) ___________
10. Domeniul ºtirii
1. Politic
2. Economic
3. Social (accidente, crime, procese, drame, etc.)
4. Educaþie (educaþie, cercetare, ºtiinþã, culturã etc.)
5. Sãnãtate
6. Fapt divers (monden, VIP-uri, filme etc.)
7. Informaþie practicã (spectacole, vreme, trafic etc.)
8. Altul. Care?
11. Subiectul ºtirii este
1. naþional
2. european
3. internaþional non-european
4. ºi naþional ºi european
5. ºi european ºi internaþional non-european
B. Informaþii despre subiectele europene
(Se codeazã doar dacã A11 = 2 sau A11 = 4 sau A11 = 5)
12. Subteme legate de UE
1. Societate/subteme sociale
2. Culturã/subteme culturale
3. Relaþii între statele membre
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4. Întruniri europene
5. Piaþa muncii
6. Politici europene
7. Extinderea UE
8. Aderarea României la Schengen
9. Criza europeanã în general
10. Alegeri europarlamentare
11. Politica externã a UE
12. Alta. Care? ________
13. Atitudinea faþã de Uniunea Europeanã este preponderent
1. negativã
2. pozitivã
3. neutrã
14. Contextualizarea informaþiei
1. internã

2. externã europeanã

3. externã non-europeanã

15. ªtirea menþioneazã/ face referire la impactul deciziilor luate la nivelul UE
asupra omului obiºnuit?
1. Da

2. Nu

C. Actori
16. Actor 1
0. Nu existã un actor
1. Actor UE
1. Europarlamentari români
2. Europarlamentari din alte þãri UE
3. Comisari europeni
4. Jose-Manuel Barroso (preºedintele Comisiei Europene)
5. Catherine Ashton (vicepreºedinte CE/Înalt Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe ºi politica de securitate)
6. Herman Van Rompuy (preºedintele Consiliului European)
7. Martin Schulz (preºedintele Parlamentului European)
8. Mario Draghi (Preºedinte Banca Centralã Europeanã)
9. Alþii. Care? ____________
2. Actor intern
1. Traian Bãsescu
2. Victor Ponta
3. Crin Antonescu
4. Cãlin Popescu-Tãriceanu
5. Valeriu ªtefan Zgonea
6. Mircea Duºa
7. Titus Corlãþean
8. Vasile Blaga
9. Rãzvan Mihai Ungureanu
10 Alþi actori politici. Care? __________________
3. Instituþii naþionale (ministere, Parlament, Senat, Guvern – fãrã specificarea
actorilor)
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1. Preºedinþia/Administraþia prezidenþialã
2. Ministerul Afacerilor Europene
3. Ministerul Economiei
4. Ministerul Culturii
5. Ministerul Educaþiei
6. Alte ministere
7. Parlament
8. Senat
9. Guvern
10. Alta. Care? ____________
4. Instituþii europene
1. Comisia europeanã
2. Parlamentul european
3. Consiliul Uniunii Europene
(Consiliul de Miniºtri/ Bruxelles/instituþie legislativã)
4. Consiliul European (întrunirea liderilor de stat sau de guvern)
5. Banca Centralã Europeanã
6. Serviciul European de Acþiune Externã (SEAE)
7. Altã instituþie UE. Care? ________________
5. Organizaþii (ONG-uri, sindicate, organizaþii umanitare, companii, institute
de cercetare etc.)
1. Româneºti
2. Din Uniunea Europeanã
3. Altele. Care? ________________
6. Actori individuali
1. Expert (comentator, sociolog, analist etc.)
2. Om obiºnuit
3. Altcineva. Cine? ________________
7. Actori din alte þãri UE
1. Preºedintele francez (Francois Hollande)
2. Cancelarul german (Angela Merkel)
3. Prim-ministrul italian (Matteo Renzi)
4. Prim-ministrul britanic (David Cameron)
5. Prim-ministrul grec (Antonis Samaras)
6. Prim-ministrul ungar (Viktor Orbán)
7. Alþii. Care? ________________
8. Actori internaþionali (non-UE) – instituþii
1. Fondul Monetar Internaþional (FMI)
2. Banca Mondialã
3. Alþii. Care? ____________
9. Actori internaþionali (non-UE) – persoane
1. Barack Obama
2. Christine Lagarde (Preºedinte FMI)
3. Vladimir Putin
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4. Oleksandr Turcinov (preºedinte în exerciþiu Ucraina)
5. Alþii. Care? ___________________
10. Þãri
1. România 8. Marea Britanie
2. Germania 9. Spania
3. Franþa 10. Uniunea Europeanã (ca ansamblu)
4. Bulgaria 11. Alte þãri membre ale UE. Care?____
5. Italia 12. Alte þãri non-UE. Care?____
6. Ungaria
7. Grecia
11. Cetãþeni ai diverselor þãri
1. Români 8. Britanici
2. Germani 9. Spanioli
3. Francezi 10. Cetãþenii UE (în general/ca ansamblu)
4. Bulgari 11. Alþii (UE). Care ______________
5. Italieni 12. Alþii (non-UE). Care___________
6. Unguri
7. Greci
17. Actor 2
18. Actor 3
19. Actor 4
20. Actor 5
21. Actor 6
D. Cadraje generice
D1. Tipul de cadraj legat de dimensiunea economicã
D1.1. ªtirea face referire la pierderi sau câºtiguri financiare pe termen scurt sau
lung determinate de UE sau la nivelul UE?
1. Da
2. Nu
D1.2. ªtirea face estimãri cu privire la costurile implicate de situaþia europeanã la
nivel economic, social ºi politic în ansamblu?
1. Da
2. Nu
D1.3. ªtirea face referire la consecinþele economice care ar putea deriva din
adoptarea/neadoptarea unui anumit set de mãsuri la nivelul UE sau impuse de UE?
1. Da
2. Nu
D2. Tipul de cadraj legat de stabilirea responsabilitãþii
D2.1. ªtirea sugereazã cã structurile europne au puterea de a atenua problemele
economice/politice/sociale?
1. Da
2. Nu
D2.2. ªtirea sugereazã asumarea responsabilitãþii la nivel european pentru gãsirea
de soluþii pentru a ieºi din situaþia problematicã?
1. Da
2. Nu
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D2.3. ªtirea sugereazã cã responsabilitatea aparþine unei anumite industrii,
instituþii sau unui anumit grup de interese la nivel european etc.?
1. Da
2. Nu
D3. Tipul de cadraj legat de conflict
D3.1. ªtirea sugereazã conflicte / neînþelegeri între partide / indivizi / grupuri
de interese / þãri la nivelul Uniunii Europene?
1. Da
2. Nu
D3.2. ªtirea sugereazã conflicte / neînþelegeri în interiorul unui partid / unei þãri
din cadrul UE?
1. Da
2. Nu
D3.3. ªtirea subliniazã tendinþa in cadrul UE, a unui partid / individ / grup de
interes sau a unei þãri de a reproºa altui partid / individ / grup de interes sau
altei þãri?
1. Da
2. Nu
D3.4. ªtirea sugereazã existenþa unor ”tabere” sau grupuri de presiune la nivel european?
1. Da
2. Nu
D4. Tipul de cadraj legat de valori umane
D4.1. ªtirea face referire la modul în care este afectat cetãþeanul simplu din
cadrul UE?
1. Da
2. Nu
D4.2. ªtirea face referire la reacþia oamenilor obiºnuiþi în faþa evenimentelor europene?
1. Da
2. Nu
D4.3. ªtirea oferã un chip uman al subiectului, prin apelarea la adjective care sugereazã suferinþa, greutãþile, umilinþa etc.?
1. Da
2. Nu
E. Cadraje specifice
E1. Tipul de cadraj legat de identitatea europeanã civicã
E1.1. ªtirea face referire la apartenenþa (sentimentul de apartenenþã) la cadrul
instituþional/politic/economic al UE ?
1. Da
2. Nu
E1.2. ªtirea face referire la drepturile/obligaþiile/libertãþile cetãþenilor UE?
1. Da
2. Nu
E1.3. ªtirea face referire la valorile democratice la nivelul UE sau al statelor
membre?
1. Da 2. Nu
E2. Tipul de cadraj legat de identitatea europeanã instrumentalã
E2.1. ªtirea face referire la avantajele integrarii europene precum libertatea de a
cãlãtori, menþinerea pãcii, dobândirea de noi drepturi ºi beneficii, cooperarea la
nivel economic ºi politic, încheierea rivalitãþii între statele europene?
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1. Da

2. Nu

E2.2. ªtirea face referire la abilitatea UE de a oferi stabilitate sociala, bunuri
publice, un sistem comun de asigurãri sociale, graniþe comune, economie
comunã (inclusiv evaluãri ale UE în termeni economici), armatã comunã?
1. Da
2. Nu
E3. Tipul de cadraj legat de identitatea europeanã culturalã
E3.1. ªtirea se referã la UE ca la un întreg/ca la un continent cu o civilizaþie
comunã þãrilor membre?
1. Da
2. Nu
E3.2. ªtirea menþioneazã tradiþii culturale comune, valori/credinþe comune,
precepte religioase comune cetãþenilor UE?
1. Da
2. Nu
E3.3. ªtirea face referire sau include în modalitãþile de prezentare a ºtirii
(imagini,audio-video) la simboluri ale Uniunii Europene – drapelul european,
imnul european, moneda euro, Ziua Europei, mottoul UE („Unitate în
diversitate”)?
1. Da
2. Nu
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Anexa B – Ghid de interviu
1. Puteþi sã-mi spuneþi câteva lucruri despre dvs: vârstã, profesie, interese ºi
preocupãri ºi dacã pãrinþii dvs. au sau nu naþionalitãþi diferite?
2. Vorbiþi o limbã de circulaþie internaþionalã? Care? Cunoaºteþi ºi alte limbi
strãine în afarã de …?
3. Care sunt sursele de unde vã informaþi cel mai des? (TV, radio, ziare în varianta
tipãritã, ziare în varianta online, internet). Cam cât de mult? (cât timp alocã?)
Care este sursa principalã de informare cu privire la evenimentele “europene”?
Argumentaþi!
4. Sunteþi interesat de problematica “europeanã”? Citiþi/ urmãriþi ºtiri, talk-showuri etc. care sã vã edifice cu privire la evenimentele care au loc la nivel european?
Dacã da, ce aspecte vã preocupã, care sunt evenimentele care vã intereseazã?
(exemple) Dacã nu, de ce?
5. Aveþi cunoºtinþe despre instituþiile europene ºi rolul acestora la nivelul Uniunii?
Îmi puteþi oferi câteva exemple? (ex. Care este puterea legislativã, care sunt
principalele instituþii, cine stabileºte prioritãþile generale, cine reprezintã
interesele cetãþenilor).
6. Aþi umãrit ºtiri, articole despre subiectele europene în ultima lunã ºi cam cu ce
frecvenþã? Îmi puteþi da exemple de subiecte europene discutate în media din
ultima luna? Ce subiect european v-a stârnit cel mai mult interesul în ultima lunã?
De ce? Ce opinii aveþi pe acest subiect? /// V-au interesat subiectele despre
campania pentru alegerile europarlamentare? Le-aþi urmãrit mai îndeaproape ?
(cam cu ce frecventa si care au fost mijloacele predilecte de informare ?)
7. Vi s-a pãrut cã subiectele despre alegerile europarlamentare au fost vizibile la
nivelul media? Au fost prezentaþi de ajuns candidaþii ? Vi s-a pãrut cã media s-au
axat pe campania europeanã sau a fost transformatã într-o precampanie
prezidenþialã?
8. Aþi fost la vot ? (de sondat – De ce da/nu – nu au considerat cã este o mizã la
nivelul acestor alegeri, nu i-a interesat ?)
9. Revenind la subiectule europene, puteþi indica actori care au fost mai vizibili la
nivelul ºtirilor? (actori UE, actori interni, instituþii naþionale, instituþii europene,
organizaþii, actori din statele membre, þãri)
10. În ce termeni se discutã în media despre subiectele europene? Sondeazã (mai
mult dintr-o perspectivã economicã, conflictualã, stabilirea responsabililor ºi
gãsirea soluþiilor sau a valorilor umane) Dumneavoastrã din ce perspecitvã
evaluaþi mai mult evenimentele, subiectele europene?
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11. Credeþi cã deciziile luate la nivelul UE au un impact asupra omului obiºnuit?
(da) Cum? (nu) De ce? Vi se pare cã în media este abordat impactul deciziilor
asupra cetãþenilor? (Cum/exemple?)
12. Obiºnuiþi sã comentaþi informaþiile din media? (de sondat ºtiri politice/
discutã, comenteazã subiectele politice?) Dar informaþiile legate de UE ? Aþi
discutat despre campanie/candidaþi/sloganuri ? (de sondat ce importanþã acordã
acestor discuþii ca surse de informare despre UE)
13. Vi s-a întâmplat adesea sã cãlãtoriþi în afara României? Aþi cãlãtorit în scopuri
personale (turistice etc) sau profesionale? Pentru cât timp? Dacã da, cum v-aþi
simþit în þãrile vizitate? V-aþi simþit în vreun fel european? Au existat situaþii care
sã vã determine sã simþiþi cã aparþineþi unei mari familii europene, în ciuda
diferenþelor naþionale? Daþi exemple.
14. Ce înseamnã pentru dvs. sã fiþi european? La ce vã gândiþi când auziþi acest
cuvânt? (Credeþi cã se poate vorbi de o identitate europeanã/ce înþelegeþi prin
asta)
15. Consideraþi cã experienþele pe care le-ati avut în afara României au contribuit
la creºterea sentimentului dvs. de apartenenþã la comunitatea europeanã? În ce
fel?
16. Vã puteþi gândi la anumite situaþii, contexte în care v-aþi simþit mai degrabã
european decât român? Puteþi exemplifica? (De sondat > în general vã simþiþi mai
degraba european decât român/ ºi-ºi/ doar român)
17. Care sunt, în opinia dvs., factorii care ar putea contribui la crearea unei
identitãþi comune europene? (ex. simbolici, pragmatici) Credeþi cã mass media ar
putea contribui la crearea unei identitãþi europene în cazul cetãþenilor?
Argumentaþi!
18. Cum vedeþi legãtura între identitatea naþionalã ºi cea europeanã? (de sondat/
se exclud reciproc sau dimpotrivã)
19. Credeþi cã în viitorul apropiat se va consolida o identitate europeanã sau
dimpotrivã? Argumentaþi. Cum vi se pare cã prezintã media identitatea
europeanã? Ce aspecte abordeazã? (de sondat / mai degrabã cele pragmatice de
tipul avantajelor sau cele simbolice, ce þin de culturã ºi apartenenþa la Europa ºi la
þãrile civilizate)
20. Consideraþi cã mass media româneºti prezintã o imagine pozitivã a UE? Sau
dimpotrivã? Argumentaþi!
21. Cum vedeþi viitorul UE? În ce direcþie credeþi cã se îndreaptã Uniunea? În
general sunteþi mai degrabã optimist sau sceptic în privinþa UE ? Sunteþi mulþumit
de cum funcþioneazã UE/ aveþi încredere în construcþia europeanã ?/ Cum îi
vedeþi pe cei din jur – au mai degrabã o atitudine pro sau contra UE ? Credeþi cã
euroscepticismul a avut vreun impact la nivelul alegerilor ? (De sondat >> care
credeþi cã sunt sursele/cauzele euroscepticismului în general ?)
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22. Credeþi cã subiectele europene sunt îndeajuns dezbãtute în media naþionale?
Consideraþi cã sunt abordate mai mult din prisma consecinþelor, efectelor la nivel
european sau din prisma impactului naþional?
23. Consideraþi cã ar mai fi vreun aspect semnificativ legat de temele abordate
despre care nu am discutat? Doriþi sa mai adãugaþi ceva?
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