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Abstract  
The present study analyses some new theoretical 

achievements and positions with regard to the concepts of 
“European Identity” and "European Public Sphere”, and 
offers a number of fresh insights into the ongoing debate 
concerning the reporting of Europe. 

The main thesis of the article, based on empirical 
researches in which the author was involved, is that the EU 
media coverage and some new standards of practising 
journalism on the EU topics could enhance the emergence of 
a European social imaginary and a European public sphere.  

 
 
Dezbaterile privind identitatea europeană şi constituirea unui spaţiu public european, 

pe baza formulării unor strategii de îmbunătăţire a comunicării, sunt tot mai prezente la 
nivel academic şi general intelectual. De la discuţii şi analize pur teoretice s-a trecut în 
ultimii ani la studii empirice, de teren, care îmbină metode de cercetare cantitativă şi 
calitativă. În contextul aprofundării temelor amintite, proiectul de cercetare AIM in 
Europe82, derulat, pe parcursul a 3 ani, de universităţi din 11 ţări europene, între care şi 
România - şi la care autoarea acestui studiu a participat în calitate de expert -, este el 
însuşi o dovadă a preocupărilor academice pentru procesul de integrare europeană. În 
cadrul proiectului, derulat în mai multe etape, au fost intervievaţi, pe baza unor 
chestionare sociologice unitare, corespondenţi de presă la Bruxelles, purtători de cuvânt 
ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai altor instituţii ale Uniunii Europene, jurnalişti, 
                                                 
82 Proiectul Adequate Information Management in Europe s-a derulat între 2004-2007, ca parte a 
programului Uniunii Europene Citizens and democracy in a knowledge based society. Consorţiul 
de cercetare a fost alcătuit din 11 universităţi din: Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania 
(coordonator al proiectului), Irlanda, Italia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia şi România. 
Detalii: http://www.aim-project.net 
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editori şi conducători de instituţii media din ţările care au luat parte la proiect. Rezultatele 
cercetării AIM sunt, în continuare, deschise interpretării. Ele permit definirea stadiului de 
dezvoltare a sferei publice europene şi regândirea standardelor profesionale jurnalistice 
dintr-o perspectivă europeană. 

 
Spaţiul public în context european  
Conceptul de spaţiu public european este rezultatul impactului dintre noile realităţi 

europene şi conceptul clasic de spaţiu public. 
Termenul de „spaţiu public” (termenul în germană şi apoi în engleză este cel de 

„sferă publică”), a fost dezvoltat de filosoful german Jürgen Habermas, într-o lucrare 
publicată în 1962. Spaţiul public devenea astfel conceptul central în cadrul dezbaterilor 
despre locul în care cetăţenii îşi exprimă opiniile despre probleme de interes public şi 
învaţă din experienţele astfel împărtăşite. Într-o lucrare din 1992, Habermas distingea 
între un spaţiu public dominat de stat şi de actorii politici şi un spaţiu public la care 
participă şi cetăţenii, prin reprezentanţii societăţii civile. 

O dată cu evoluţia societăţii, trăsăturile schiţate iniţial de Habermas s-au modificat, 
au apărut elemente noi, iar autorul celebrului, de-acum, concept a avut grijă să le ia în 
considerare, să-şi ajuteze şi să completeze concepţia iniţială despre spaţiul public. Practic, 
Jürgen Habermas a oferit două versiuni privind spaţiul public: 

1. Teoria clasică, referitoare la spaţiul public burghez. Ea desemnează dezbaterea 
raţională, argumentată a unor teme politice, realizată de persoane private, care, în felul 
acesta, se constituie în public. 

2. Teoria spaţiului public modern, care stipulează că dezbaterile publice, devenite 
tot mai ample datorită intensificării comunicării, în special prin mass-media, nu se mai 
bazează predominant pe raţiunea critică, ci au în vedere aşteptările şi nivelul cognitiv şi 
psihologic al persoanelor private, constituite în publicuri. În dezbatere se interpun interese 
economice, iar mesajele produse sunt consumate pe scară largă, prin intermediul mass-
media. Rezultatul este o un spaţiu public lărgit, care are ca scop încurajarea consumului şi 
racordarea lui la legile pieţei. În spaţiul dezbaterii publice nu mai primează argumentele 
raţionale, bazate pe gândirea critică, ci mesajele (idei, opinii) adaptate aşteptărilor unui 
public tot mai larg, cu un profil cognitiv şi psihologic eterogen. Alfel spus, raţionalitatea 
elitelor este înlocuită de publicuri eterogene. 

Consecinţe: (a) Dacă spaţiul public în forma clasică avea, mai ales, un rol pozitiv, de 
clarificare şi argumentare a unor teme politice, spaţiul public modern, din epoca aşa-
numitei culturi de masă, este văzut, mai degrabă, ca un spaţiu distorsionat, 
manipulatoriu, supus comercializării excesive (vezi E. Neveu, 2002 ); (b) Accesul unor 
categorii sociale diverse la dezbaterea publică, indiferent de capacitatea lor de înţelegere 
şi asimilare critică a mesajelor vehiculate, conduce la multiplicarea spaţiului public, la 
naşterea de spaţii publice specifice unor identităţi culturale, aşadar modelate pe 
identităţi socio-culturale diverse. De aceea, se vorbeşte tot mai mult despre 
descentralizarea spaţiului public – existenţa mai multor spaţii publice, corespunzătoare 
unor identităţi culturale diverse – şi despre democratizarea spaţiului public: accesul 
neîngrădit al unor largi categorii sociale, unele dintre ele excluse din definţia spaţiului 
public clasic tocmai în virtutea unor limitări cognitive şi psihologice. Aceste procese au 
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impact la nivelul dialogului social şi al modelării conştiinţelor. În aceste condiţii, spaţiul 
public a devenit un indicator al modernizării societăţii, iar mass-media – atât un spaţiu de 
comunicare, cât şi creatoarea unei comunităţi comunicaţionale cu o identitate specifică.  

Treptat, mass-media a modificat caracteristicile spaţiului public, adăugând 
discursului argumentativ noi forme de participare la dezbaterea publică. S-a ajuns la 
dezvoltarea prin mass-media a unei aşa-numite „culturi populare”, non-elitiste: subiecte, 
formate, limbaj, deplasarea accentului de la raţiune la emoţie şi de la teorie la factualitate; 
dramatizarea faptelor, includerea lor într-o naraţiune, prin recurgerea, adesea, la 
simbolisme ieftine. Crearea de simbolisme, chiar uşoare, împreună cu mitologizarea sunt 
văzute de unii autori (M. Coman, 2008: 237) ca forme de raţionalitate, menite a stimula 
dezbaterea publică şi a induce consensul social la nivelul opiniei publice.  

Conceptul de spaţiu public european (SPE) s-a dezvoltat cu referire la acel spaţiu în 
care se dezbat idei şi valori cu dimensiune europeană, rezultate din schimbările politice şi 
sociale produse de evoluţia Uniunii Europene. Dar spaţiul public presupune, pe lângă o 
comunicare multiplă, o „piaţă” a ideilor, şi, o comunitate angajată în realizarea acestei 
comunicări. Comunitatea are un anumit profil, altfel spus o identitate. Întrebarea care se 
pune în contextul dezbaterilor despre spaţiului public european este dacă există, sau 
măcar este pe cale de a se constitui, împreună cu o comunicare intensă la nivel european, 
şi o identitate europeană, pe care o conştientizează, o resimt şi o asumă cetăţenii ţărilor 
membre ale UE. Iar dacă dezbaterea se angajează pe un făgaş şi mai tehnic, se pune 
problema cum anume poate fi constituit un spaţiu public european: prin extinderea 
spaţiilor publice naţionale sau prin cumularea acestora şi generarea unei noi entităţi.  

Chiar dacă nu există încă o definiţie unanim agreată privind SPE, au fost propuse 
modele ale acestui spaţiu şi schiţate modalităţi de emergenţă a lui. Dacă unul dintre 
modele este tradiţional-sceptic şi nu dă prea mari şanse constituirii unui spaţiu public 
european, celelate două mari modele – liberal-reprezentativ şi deliberativ-discursiv – 
vorbesc despre identitate europeană şi rolul comunicării în constituirea SPE. Se 
subliniază chiar nevoia unui jurnalism european şi a unor politici de comunicare 
transnaţionale, care să dezvolte un discurs comun pe teme europene.  

 
Identitatea europeană – o problemă de percepţie 
În contextul extinderii concepţiei lui Habermas privind spaţiul public „domestic” la 

un context transnaţional, conceptul de identitate europeană este central viziunii despre 
spaţiul public european.  

Dezbaterile privind tema identităţii europene relevă însă dificultatea reală de a reuni 
într-un proiect comun european – politic, economic, cultural – identităţile naţionale ale 
celor 27 de state membre ale UE, precum şi slaba preocupare a europenilor înşişi faţă de 
statutul de european, pusă în evidenţă de sondajele de opinie.  

Analizele şi cercetările de teren arată că nu există încă un consens asupra 
elementelor politico-culturale capabile să definească şi să fundamenteze identitatea 
europeană. Nu există consens nici în ceea ce priveşte modalităţile de a produce 
“europenizarea”, de a stimula, cu ajutorul informaţiilor şi al cunoaşterii, dorinţa 
cetăţeanului de a se considera, înainte de toate, “european”. Cu alte cuvinte, de a se trece 
de la „cetăţeni în Europa” la „cetăţeni europeni”.  
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 De aceea, întrebarea centrală: „Există sau nu există o identitate europeană?”, se 
conjugă cu alte interogaţii, care vizează trăsăturile şi valorile în măsură să definească 
acest concept; modalităţile concrete prin care poate fi clădită o identitate transnaţională în 
cadrul proiectului comun al UE. La fel de important este de a şti cum pot contribui la 
coagularea identităţii europene, pe de o parte structurile instituţionale ale UE, iar pe de 
altă parte mass-media şi structurile civice. Cât de important este rolul jurnalistului în 
relatarea/comunicarea problematicii europene şi cum înţelege, cum îşi reprezintă el acest 
rol? În ce măsură acoperirea jurnalistică a problematicii UE în ţările membre este parte 
centrală a procesului de constituire a unui spaţiu public european.  

Aşa au cum relevat cercetările din cadrul proiectului AIM şi cum se suţine şi în 
studii consacrate acestei probleme, în momentul de faţă, identitatea europeană este mai 
mult o chestiune de percepţie decât o realitate de fapt. Întrebaţi despre 
existenţa/inexistenţa unei identităţi europene, majoritatea corespondenţilor acreditaţi la 
Bruxelles şi intervievaţi în cadrul proiectului au fost de părere că răspunsul la această 
întrebare nu este uşor de dat.  

Identitatea europeană este percepută diferit în ceea ce priveşte atât 
existenţa/nonexistenţa ei, cât şi trăsăturile definitorii şi modalităţile în care ar putea fi 
edificată. Bunăoară, cei ce consideră că identitatea europeană există sau este în curs de 
consolidare au păreri diferite în ceea ce priveşte elementele prin care se defineşte această 
identitate. De obicei sunt invocate norme şi valori: „valorile politice adoptate la nivel 
european, respectul pentru drepturile omului, mecanismele de cooperare economică”; 
„compatibilitatea culturală, existentă în ciuda unor diversităţi regionale, zonale”; „valorile 
comune care au asigurat un spaţiu de pace timp de peste 50 de ani”. 

Identitatea europeană este definită şi cu ajutorul devizei Uniunii Europene „Unitate 
în diversitate”. Există valori comune pe care ar trebui să le respectăm indiferent de unde 
am veni: democraţia, transparenţa, respectul legilor, libertatea de exprimare. În acelaşi 
timp, se spune, ar trebui respectat specificul fiecărui popor. 

Între elementele comune ale identităţii europene, unii dintre jurnaliştii intervievaţi în 
cadrul proiectului AIM au enumerat: stilul de viaţă european, deschiderea culturală şi 
politică către ţările din lumea treia, preocuparea pentru protecţia mediului înconjurător, 
respectul faţă de alte civilizaţii. Identitatea europeană s-ar mai defini, potrivit cercetării 
amintite, prin standardele de civilizaţie şi prin gradul de responsabilizare a cetăţenilor faţă 
de viitorul UE.  

Unii intervievaţi consideră că este importantă definirea pozitivă a identităţii 
europene. Ne definim ca europeni în raport cu ceilalţi şi uneori împotriva celorlalţi. 
Suntem europeni pentru că nu suntem asiatici, pentru că nu suntem americani. Dar 
importantă pentru viitor ar fi constituirea unui nivel de identitate pozitivă. Ea s-ar 
manifesta printr-un stil de viaţă european, prin grija pentru protecţia mediului 
înconjurător, prin respectarea altor civilizaţii. 

Sunt şi corespondenţi la Bruxelles care se identifică deja cu statutul de european. Ei 
se declară „european cu rădăcinile în ţara X”, iar Bruxelles este „un hibrid internaţional 
extraordinar”. Soluţia este adaptarea, acomodarea. „Trebuie să devii european. Dacă nu, 
te elimină sistemul”.  
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În general, se admite existenţa unei tendinţe de cristalizare a identităţii europene, 
chiar dacă aceasta se naşte greu. Pe scurt, ea ar presupune împărtăşirea valorilor comune 
europene: democraţia şi respectul pentru celălalt, pentru minorităţi, pentru alte culturi. 

Pentru unii corespondenţi, substanţa istorică (existenţa istorică), trecutul, 
experienţele istorice comune ale ţărilor membre ar putea constitui cadrul coagulării 
identităţii europene, în timp ce pentru alţii, trecutul constituie mai curând o rană, încă 
neînchisă, mai greu de asumat, care ar trebui de aceea, abandonată. În viziunea celor din 
urmă, identitatea europeană a cetăţenilor Europei ar ţine mai mult de prezent, iar cadrul 
în care aceasta ar trebui să se coaguleze este însuşi procesul de integrare europeană.  

În legătură cu modalităţile de constituire a acestei entităţi, unii intervievaţi consideră 
că integrarea europeană ar trebui să meargă dincolo de economic, aşa cum propun şi 
încearcă să facă teoreticienii UE. Să fie politică, să se vorbească unitar şi în exterior, să 
nu mai fie atâtea voci când e vorba de politica externă a UE. Pentru cei mai mulţi, 
identitatea europeană ţine de dimensiunea culturală a integrării europene, de valorile 
specifice. 

Există şi opinia că nu există o identitate europeană, pur şi simplu pentru că o 
asemenea identitate nu este asumată de cetăţenii Europei. Europenii înşişi nu se 
recomandă ca fiind, în primul rând, europeni. Când mergi peste Ocean şi te întreabă 
cineva: „De unde eşti?”, nu spui: „Sunt din Europa”. Omul nu se defineşte ca european, ci 
ca aparţinând ţării lui. Concluzia este că identitatea, conştiinţa europeană nu există.  

Cercetarea AIM a relevat şi un alt motiv din cauza căruia nu se poate vorbi despre o 
identitate europeană, care ţine de disparităţile privind drepturile şi responsabilităţile 
cetăţenilor din ţările membre ale UE. Aceste disparităţi sunt, mai ales în opinia 
jurnaliştilor din ţări est-europene, foarte vizibile pe piaţa muncii. „Vechea Europă” a 
stabilit restricţii substanţiale privind angajarea şi nivelul salariilor pentru cetăţenii veniţi 
din Noua Europă. Este greu de construit – susţin aceştia – o identitate europeană în 
condiţiile unor asemenea măsuri discriminatorii. Această optică, legată de dreptul la 
muncă în UE şi de drepturi economice, denotă şi o anumită frustrare a cetăţeanului din 
ţările mai recent intrate in UE.  

Unii dintre intervievaţi, puţini, au polemizat chiar cu ideea constituirii unei identităţi 
europene. Între cauzele care ar împiedica cristalizarea unei asemenea identităţi: existenţa 
a 27 de ţări atât de diferite unele de altele şi Bruxelles-ul care „pare încă atât de dictatorial 
în ochii europenilor”. 

 Pentru majoritatea intervievaţilor, între care se află şi jurnaliştii români, este clar că 
identitatea europeană nu poate fi un construct artificial, care să fie decretat şi impus 
birocratic. Europenii trebuie făcuţi să creadă că împărtăşesc ceva în comun, că au interese 
şi scopuri comune. „Oamenii trebuie să fie făcuţi să-şi dorească să fie europeni. Pentru 
români e mai uşor, dar pentru britanici, de exemplu, este greu.” 

Pentru corespondenţii români, identitatea europeană înseamnă, în primul rând, 
integrare economică şi se formează pe baza valorilor şi a standardelor de viaţă 
occidentale. S-a observat că ei sunt mai ataşaţi de identitatea europeană şi de valorile pe 
care acest concept le subsumează decât sunt mulţi vest-europeni, care cred mai puţin în 
această identitate şi au mari dificultăţi în a se considera, în primul rând, europeni. Poziţia 



Revista de studii media / nr. 2, iunie 2013 

 70

extrem pesimistă – identitatea europeană este un ideal care nu va fi atins – nu am întâlnit-
o la corespondenţii români.  

 
Mediatizarea Europei şi europenizarea media  
Pornind de la premisa potrivit căreia unde nu există comunicare, nu există nici 

comunitate, primul pas în formarea unui spaţiu public european este îmbunătăţirea 
comunicării. Trebuie pornit oarecum invers decât în constituirea spaţiului public 
naţional, unde comunitatea a generat comunicarea. În cazul spaţiului public european, o 
bună comunicare asigură constituirea comunităţii. Şi cine poate asigura mai bine 
comunicarea decât mass-media, desigur, împreună cu instituţiile europene?  

 „Crearea identităţii colective şi individuale, bazată pe sentimentul apartenenţei, 
presupune diseminarea şi asimilarea de către toţi cetăţenii UE, nu doar de câţiva, a 
valorilor comune şi a reglementărilor specifice. Este un proces care nu se poate realiza 
automat şi ale cărui coordonate sunt încă greu de definit. Un prim pas, esenţial, ar fi 
depăşirea retoricii simplului inventar de măsuri luate de UE în vederea integrării şi 
adoptarea unui limbaj despre consecinţele acestora în plan local şi individual (...)” 
(B.Geremek, 2003). În acest scop, ar trebui stimulat imaginarul colectiv. Şi cine o poate 
face mai bine decât mass-media? Există un consens cu privire la rolul pe care mass-media 
îl are în modelarea conştiinţei de “cetăţean european” şi, prin aceasta, în configurarea 
identităţii europene.  

Media oferă un cadru de dezbatere a problematicii europene: transmite mesaje, 
explică, intepretează şi facilitează înţelegerea informaţiilor vehiculate. Dar media ar 
trebui şi să genereze acel sentiment al apartenenţei, de care orice comunitate are nevoie 
pentru a supravieţui şi prospera.  

Studii teoretice şi cercetări empirice au arătat că „imaginarul social european” 
înseamnă cunoaştere despre, dar şi interesul pentru problematica europeană, şi mai mult, 
conştientizarea, reflecţia asupra interesului comun al unor oameni „afectaţi” de 
problematica europeană (Golding et al, 2007: 169-173). Cunoaşterea problemelor, 
dublată de conştientizarea intereselor comune ale cetăţenilor din ţările membre al UE. 
Astfel, problemele europene şi actorii ar trebui plasate, prin intermediul media, tot mai 
mult într-o perspectivă comună europeană, mai degrabă decât în una naţională. Mai 
ales această reflecţie a cetăţenilor europeni asupra noii existenţe a Europei, cu tot ce 
înseamnă aceasta: piaţa liberă a muncii, europenizarea politicii, a afacerilor, educaţiei şi 
culturii, poate fi stimulată de mass-media.  

Primul pas ar fi „europenizarea” treptată a spaţiilor publice naţionale, în care 
problemele europene şi „actorii” europeni să fie plasaţi într-o perspectivă comună 
europeană. Diferitele publicuri naţionale ar dobândi astfel un simţ al europenităţii. 

Bazată pe culturi jurnalistice naţionale, media din fiecare ţară este chemată să facă 
acest prim pas. Apoi, trebuie văzut dacă jurnalismul însuşi poate fi „europenizat”, în 
sensul generării unui jurnalism european, bazat pe o cultură jurnalistică transnaţională, 
constând în practici şi standarde profesionale europene (AIM 2007b: cap. 5). Cercetarea 
AIM a pus în evidenţă necesitatea unui jurnalism european de înaltă calitate în fiecare 
ţară, dincolo de cel care există deja în mediul jurnalistic de la Bruxelles. Un jurnalism 
comun european, specializat aşadar în problematica UE şi dezvoltat pe baze paneuropene: 
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practici comune, standarde comune. Dar ce presupun practicile comune şi ce înseamnă „o 
bună practică”jurnalistică? 

Pe baza cercetărilor de teren efectuate în cadrul proiectului AIM, s-a observat că 
ceea ce se consideră a fi o „bună practică” într-o anumită cultură jurnalistică naţională nu 
se consideră la fel şi în altă cultură. Ceea ce este „top news” într-o cultură, nu este şi în 
alta. Nu se pot da exemple generale de „bună practică” în selectarea şi relatarea temelor 
europene. La întrebarea dacă există un „model” european de a face jurnalism, răspunsul 
este: „Deocamdată, nu”. 

Rezultă că, în relaţia dintre jurnalismul comun european şi culturile jurnalistice 
naţionale, acestea din urmă primează. Ele nu numai că există, dar sunt şi foarte puternice. 
Sunt încă paradigma cea mai relevantă pentru „acoperirea” problematicii europene. În 
acest cadru se stabilesc regulile privind procesul de management al ştirilor despre UE. 
Cetăţenii UE îşi iau informaţiile mai ales din mass-media, dar acestea rămân organizate 
predominant în cadre naţionale. Cadrele naţionale sunt cele care stabilesc agenda şi stilul 
de lucru.  

La nivel teoretic, jurnalismul european presupune revalorizarea conceptului 
fundamental de culturi jurnalistice naţionale. Ar trebui explorat cum ar putea 
interacţiona aceste culturi pentru a genera un jurnalism comun european.  

De exemplu, identitatea europeană presupune, cum am arătat, dezvoltarea unui 
anume simţ al „europenităţii” şi recunoaşterea intereselor comune, într-un context 
european. În cazul mass-media, „europenizarea” spaţiilor publice naţionale ar însemna ca 
problemele cu largă semnificaţie europeană să fie „încadrate” (framed) în moduri 
similare în mediile naţionale, în structuri de semnificare şi scheme interpretative similare, 
fără legătură cu background-ul naţional sau cu poziţia mediei respective. Ceea ce, relevă 
studiile empirice, nu se întâmplă. Există o tendinţă puternică spre „naţionalizare” şi 
„localizare” a problematicii europene. Criteriul de relevanţă naţională a ştirii stă pe 
primul loc; informaţiile sunt filtrate prin grila interesului naţional. 

Pe de altă parte, relatările despre UE se referă strict la acţiunile de la Bruxelles. Un 
spaţiu public european presupune însă mai mult decât simpla prezentare în media a 
problemelor politice şi economice ale UE. Media ar trebui să includă elemente calitative 
cum ar fi: teme, relatări şi imagini care nu sunt strict legate de agenda politică sau 
administrativă a UE; editoriale mult mai analitice şi mai interpretative. 

Relatarea despre UE bazată pe o acoperire transnaţională ar trebui să vizeze şi 
„dezinstituţionalizarea” ştirilor despre UE: completarea versiunii „bruxelleze” a Europei 
cu relatări privind aspecte din diferite state membre. Cetăţenii ar putea descoperi astfel că 
au interese comune, ceea ce ar contribui la crearea mult doritului şi necesarului imaginar 
european comun. 

O altă perspectivă ţine de crearea unui cadru transnaţional pentru produsele media. 
Jurnalismul comun european ar putea fi un jurnalism care rezultă din mass-media care nu 
sunt predominant organizate în cadrele statelor membre ale UE, ci pe baze transnaţionale, 
în care perspectiva europeană să primeze. Deocamdată, nu există o media propriu-zis 
europeană, ci organizaţii de media naţionale care au circulaţie internaţională (europeană), 
deci impact internaţional. Ele joacă rolul de canal de ştiri european. 
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Se constată că nu există un organism care să producă ştiri pur europene, adresate 
unei audienţe europene. După cum nu există o media europeană, adresată cetăţenilor 
europeni. Doar canalul TV „Euronews” poate fi considerat un asemenea tip de media. 
Presa europeană, cum ar fi săptămânalul „European Voice”, vizează audienţa de la 
Bruxelles (oficiali, lobby-şti, persoane care lucrează acolo).  

Nu există presă europeană, ci doar naţională (90%) şi internaţională, adică branduri 
naţionale cu audienţă internaţională, cum ar fi BBC World Service, Financial Times, Wall 
Street Journal Europe (5%). Doar 5%, adică 10-15 organizaţii de media ar reprezenta 
presa europeană (EurActiv.com, European Voice, Agence Europe, Europolitique, câteva 
site-uri de news).  

De asemenea, se poate susţine, nu fără temei, că lipseşte abordarea europeană 
echidistantă. Nu neapărat echidistantă faţă de partide sau orientări politice, cât din punctul 
de vedere al ţărilor. Presa naţională reflectă puncte de vedere naţionale, iar publicaţiile 
naţionale care se impun ca branduri internaţionale reflectă punctele de vedere ale ţărilor 
respective, de obicei puncte de vedere anglo-saxone. 

Limba folosită este şi ea o problemă în câştigarea audienţei internaţionale: pe de o 
parte engleza câştigă tot mai mult teren, iar pe de altă parte este dificil pentru mass-media 
italiană, germană, spaniolă să „iasă” din spaţiul naţional. 

Se consideră şi că nu există personalităţi europene proeminente pentru audienţă. Pe 
cine să pui pe prima pagină pentru a cumpăra lumea ziarul? Oficialii europeni nu ies din 
spaţiul de la Bruxelles; puţină lume îi ştie în afară.  

În practică, nucleul generator al jurnalismului european îl constituie comunitatea 
corespondenţilor de presă aflaţi la Bruxelles, care servesc însă, în primul rând, interesul 
public naţional. 

În studiile de specialitate, această comunitate este asimilată unui „microcosmos”, un 
mediu comunicaţional specific, care se distinge printr-un amalgam de culturi şi practici 
jurnalistice, cu reguli şi stiluri de lucru proprii bine stabilite, cu moduri proprii de 
organizare. Dar anumite norme, reguli, practici fac ca rutinele lor profesionale să fie 
întrucâtva „transnaţionale”. Problema este în ce măsură această „transnaţionalizare” a 
practicilor jurnalistice influenţează acoperirea problematicii UE în mass-media naţionale. 

Se observă că jurnaliştii aflaţi la Bruxelles îşi stabilesc „agenda europeană” în 
funcţie, în general, de aceleaşi repere, în care brefingul de la amiază, ţinut zilnic de 
Comisia Europeană este un punct central. De aceea, se poate considera că ei formează o 
comunitate interpretativă internaţională, cu o agendă europeană cvasicomună.  

Corpul de presă de la Bruxelles poate fi văzut şi ca un filtru important, prin care 
deciziile instituţiilor politice ale UE, fără o audienţă directă, devin publice, în sensul că 
ajung la publicul larg. Aceşti corespondenţi, cu statutul de „observatori privilegiaţi ai 
UE”, sunt, în primă instanţă, şi singurul public politic european .  

Situaţi în acel microcosmos, jurnaliştii au posibilitatea de a se familiariza cu mediul 
simbolic, politic şi cultural al UE, cu instituţiile politice furnizoare de o anumită 
cunoaştere, cu instrumente necesare pentru a „deconstrui” discursul oficial al actorilor 
politici ai UE. Acţionând ca intermediari între UE şi redacţiile naţionale, jurnaliştii care 
alcătuiesc corpul de presă de la Bruxelles sunt elemente-cheie ale procesului de 
translaţie culturală şi de interpretare naţională a ştirilor despre UE. Rolul 
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corespondenţilor în crearea imaginarului social european pentru audienţele naţionale este 
foarte important. 

 
Jurnalist român sau „european”? 
Cercetările de teren în comunitatea jurnaliştilor de la Bruxelles au pus în evidenţă 

anumite tendinţe în practicarea unui jurnalism european: există o cooperare profesională 
şi interacţiuni care înfluenţează rutinele profesionale şi dau practicilor jurnalistice tente 
transnaţionale, chiar dacă încadrarea naţională a ştirii şi satisfacerea audienţei naţionale 
rămân pe primul plan.  

Jurnalismul european este descris în termeni pozitivi de corespondenţii de presă 
pentru România83. Mulţi dintre intervievaţi cred în dezvoltarea unui jurnalism comun 
european, iar unii consideră că acesta deja există la nivel informal şi este împărtăşit de 
corespondenţii la Bruxelles. Bruxelles-ul este văzut ca „un pol de presă” mondial, locul 
cu cea mai mare densitate de jurnalişti şi unde informaţia este la prima mână. „Deja 
jurnaliştii de la Bruxelles formează o echipă şi sunt ambasadori foarte buni ai UE”, sunt 
de părere corespondenţii pentru România . 

Ei vorbesc despre o comunitate a jurnaliştilor interesaţi de marile teme ale UE şi 
despre dezvoltarea unui jurnalism bazat pe o cultură profesională comună, chiar dacă 
insuficient dezvoltată. Jurnalismul privind UE s-ar caracteriza printr-un limbaj 
profesional specific, abordare analitică şi preferinţă pentru temele serioase (în detrimentul 
celor de scandal sau de fapt divers), practici jurnalistice specifice, rutina şi efortul zilnic 
de a acoperi problematica UE, un anumit mod de interacţiune cu instituţiile şi oficialii 
UE.  

Referindu-se la obstacolele pe care le întâmpină dezvoltarea unei culturi jurnalistice 
europene comune, jurnaliştii au menţionat: supralicitarea unghiului de abordare naţional 
al informaţiei privind UE, cultura politică şi jurnalistică diferită a statelor membre, 
diferenţele la nivelul limbajului, al angajamentelor organizaţiilor de media (timp, 
resurse), al interesului acestora de a plasa UE pe agenda ştirilor. 

Unii intervievaţi au semnalat nevoia unor practici jurnalistice comune. „Ar trebui să 
predomine convergenţele dintre culturile profesionale, să se meargă dincolo de 
standardele cu care jurnaliştii vin dintr-o cultură naţională, de limitările care ţin de ţări. 
Ar trebui să existe un numitor comun”. „Cred în dezvoltarea unui jurnalism european, 
bazat pe efortul de prezenta beneficiile integrării europene şi pe un mod similar de 
abordare a problemelor” .  

Nu lipsesc, chiar dacă sunt puţine, viziunile mai pesimiste, care oferă şanse mai mici 
afirmării unui jurnalism comun european. Se susţine că, în ciuda unor reguli jurnalistice şi 
atitudini etice comune, persistă multe diferenţe culturale, care ţin de tradiţii, gusturi locale 
                                                 
83 Au fost intervievaţi 8 jurnalişti acreditaţi permanent, la acel moment, pentru mass-media din 
România – Magdalena Anghel (TVR), Daniela Filipescu (cotidianul „Adevărul”), Mihaela 
Gherghişan (RFI), Gabriela Langada (Radio România Actualităţi), Dan Luca (cotidianul 
„Adevărul de Cluj”), Sonia Rusu (TVR), Dana Spinanţ (PROTV), Dragoş Tăbăran (TVR) – şi Oana 
Lungescu (BBC World Service), corespondent şi pentru BBC-Romania. 
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şi limbaj. „Unele tipuri de jurnalism merg mai mult pe faptul divers de la Bruxelles, altele 
mai mult pe analiză. Unele ţări se concentrează pe ştiri legate de ţara lor (Marea Britaie, 
Franţa), în timp ce altele (Germania) sunt mai deschise ştirilor legate de ceea ce se 
petrece important în UE. Acest fond comun şi aceste diferenţe vor exista întotdeauna, şi 
cred că e bine să existe”.  

Unii jurnalişti contestă posibilitatea unui jurnalism european pe motiv că valoarea de 
ştire (relevanţa unei ştiri despre UE) depinde, în cea mai mare măsură, de prezenţa temei 
în dezbaterea politică naţională. Dacă prin jurnalism european se înţelege acoperirea 
problematicii europene dintr-un punct de vedere strict european, lipsit de perspectiva 
naţională, atunci jurnaliştii chestionaţi nu recunosc existenţa unui jurnalism european. O 
ştire de la Bruxelles este relevantă, intersantă dacă se regăseşte în dezbaterea de la nivel 
naţional sau poate stârni recţii la nivel naţional.  

Apropierea jurnaliştilor de politicile UE şi implicarea lor în problematica UE ar avea 
şi un aspect negativ: ar duce nu numai la o viziune asupra temelor, subiectelor, mai puţin 
naţională, dar ar favoriza şi omogenizarea culturii jurnalistice şi ar crea riscul ca 
jurnaliştii să sufere de ceea ce se cheamă „sindromul Bruxelles”. Niciunul dintre dintre 
corespondenţii români nu şi-a exprimat însă temerea cu privire la omogenizarea culturii 
jurnalistice, prezentă la alţi jurnalişti intervievaţi în cadrul proiectului AIM (vezi 
Heikkila, 2006).  

Opinia majoritară în cadrul cercetării AIM pe segmentul România susţine 
posibilitatea dezvoltării unui jurnalism comun european, bazat pe practici jurnalistice 
specifice în relaţia cu instituţiile UE şi pe convergenţa dintre diferitele culturi 
profesionale naţionale. Se consideră că jurnaliştii care relatează despre instituţiile şi 
deciziile UE sunt cu un pas înainte în înţelegerea a ceea ce înseamnă integrarea 
europeană. Iar corespondenţii la Bruxelles au un rol strategic în intermedierea proceselor 
de integrare europeană. 

 
Concluzii  
Cercetările pe tema integrării europene relevă un „deficit” al construcţiei europene, 

mecanismele Uniunii Europene negenerând încă un imaginar social european şi practici 
participative distincte. Discursul de tip expert al oficialilor europeni, axat pe priorităţi şi 
termene, adesea nu are rezonaţă în conştiinţa cetăţeanului european. Ca urmare, cetăţenii 
europeni percep în continuare Europa Unită ca pe o realitate abstractă, care, în mare 
măsură, nu îi priveşte. Problemele UE nu sunt încă probleme ale cetăţeanului.  

„Evenimentele” care ţin de UE sunt strict legate de acţiunile şi declaraţiile oficialilor 
europeni, de legile adoptate de Parlamentul European şi deciziile Comisiei Europene. 
Mass-media este chemată să facă trecerea de la comunicarea specializată a comisarilor şi 
oamenilor politici, la comunicarea pe înţelesul cetăţenilor, la transformarea evenimentelor 
europene în evenimente relevante pentru orizontul de aşteptare al cetăţenilor. Cunoaşterea 
problematicii europene, conjugată cu interiorizarea acestei problematici la nivelul 
cetăţenilor şi cu asumarea unor practici participative sunt în măsură să ducă la dezvoltarea 
imaginarului colectiv european.  

 „Europenizarea” jurnalismului nu indică renunţarea la „încadrarea” (framing) 
naţională a ştirii, întrucât audienţa este naţională. Există, însă, norme, practici, reguli, care 
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determină rutinele profesionale ale jurnaliştilor să fie întrucâtva transnaţionale. Toată 
problema este în ce măsură această „transnaţionalizare” a practicilor jurnalistice 
influenţează acoperirea problematicii UE în mass-media naţionale.  

Nu există încă un spaţiu public european unic, stabil şi împărtăşit de fiecare 
cetăţean. Se mai constată că, date fiind modalităţile diferite în care actorii sociali implicaţi 
acţionează, configurarea unui asemenea spaţiu ţine mai curând de spaţiile publice 
naţionale.  

Limitările constatate prin analizele teoretice şi practice nu conduc, însă, în mod 
necesar, la concluzia că nu se schiţează un spaţiu public european. În conştiinţa colectivă, 
există în mod cert elemente ale unui imaginar european, ale unui fel de a simţi şi 
conştientiza dimensiunea europeană. Managementul informaţiei europene, şi în special 
transmiterea acestei informaţii prin mass-media, sunt în măsură să faciliteze dezvoltarea 
unui spaţiu public bazat pe un imaginar comun european şi pe conştientizarea intereselor 
comune. Procesul presupune, în mod necesar, reflecţia asupra interaţiunii dintre cetăţenii 
diferitelor state şi europenizarea politicii, afacerilor, educaţiei, culturii, prin intermediul 
comunicării pan-europene, inclusiv al jurnalismului european. 
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