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Listă de abrevieri
AAL – Ambient Assisted Living
AECI – Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei (2009)
AIM – Proiectul european Adequate Information
Management in Europe
ARENA – Proiectul european Archaeological Records of
Europe
BEPA – Biroul Consilierilor de Politică Europeană
CARARE – Proiectul european Connecting ARchaeology
and ARchitecture in Europeana
CCEB – Eurobarometrul Ţărilor Candidate
C – D – Cercetare dezvoltare (R&D – Research and
Development)
CE – Comisia Europeană
CEEB – Eurobarometrul Europei Centrale şi de Est
CERN – Organizaţia Europeană pentru Cercetare
Nucleară
CERD – Comitetului European pentru Cercetare şi
Dezvoltare
CCI – Comunităţi ale cunoaşterii şi inovării
cIMeC – Institutul de Memorie Culturală din Bucureşti
CIP – Competitiveness and Innovation Framework
Programme 2007-2013
CORDIS – Serviciul Comunitar de Informare asupra
Cercetării şi Dezvoltării
EIT – Institutul European al Inovaţiei şi Tehnologiei
(European Institute of Innovation & Technology)
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EMRP – European Metrology Research Programme
ERA – Spaţiul European al Cercetării (European Research
Area)
ERC – Consiliul European al Cercetării (European
Research Council)
Flash EB – Eurobarometru Flash
FSE – Fondul Social European
KICs – Knowledge and Innovation Communities
(Comunităţi de Cunoaştere şi Inovare)
PE – Parlamentul European
PR – Relaţii publice (Public Relations)
Standard EB – Eurobarometru Standard
Special EB – Eurobarometru Special
UE – Uniunea Europeană
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Argument
A vorbi şi a scrie astăzi despre Europa constituie o
tendinţă firească în actualul context „european” al
României: specialiştii care nu existau au fost inventaţi, iar
discursul public despre Uniunea Europeană se doreşte
atractiv, responsabil şi emis în cunoştintă de cauză. Din
păcate, nu este cazul de fiecare dată. Voci publice
prezentate drept reper se întrec în părerei şi aprecieri la
radio sau la tv, jurnaliştii au şi ei poziţia lor şi ne prezintă,
de fiecare dată, o Europa pe care se presupune că şi noi,
publicul larg, ca şi ei, o înţelegem pe de-a-ntregul întrucât
părem să o fi interiorizat-o. Europa ne apare, adesea, ca o
entitate abstractă care ne monitorizează de undeva de
departe şi ne mai trage de urechi când lucrurile nu merg
cum ar trebui în justiţie, de exemplu. Cu toate acestea,
după mai mult de cinci ani de la 1 ianuarie 2007, avem
senzaţia că şi Europa s-a obişnuit ca la noi să nu fie ca la
ceilalţi europeni. Şi asta pentru că la noi încă se confundă
Bruxelles cu Strasbourg şi, în plus, foarte mult timp s-a
considerat că pregăteam o singură aderare – cea euroatlantică, prezentată ca atare încă la început de 2002, în
special în mass-media centrale.
Deşi pare de necrezut, această carte nu îşi propune
să răspundă la întrebarea Ce este Europa? – o întrebare la
care evită răspunsul şi responsabilii politici şi ideologici cei
mai de seamă ai Uniunii Europene. Demersul ar fi aproape
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lipsit de sens. Nu îşi propune nici să aducă încă o
contribuţie nenecesară la bibliografia europeană. Îşi
propune, însă, sa răspundă la întrebarea De ce Europa este
percepută ca fiind încă atât de departe? şi face acest lucru cu
ajutorul instrumentelor de analiză specifice ştiinţelor
comunicării. Iar acest demers, în integralitatea lui, arată că
Europa este departe pentru multe dintre cele 27 de naţiuni
care o compun, ceea ce accentuază frustrarea pe care
această stare de fapt o poate produce asupra oricărui
specialist: De ce nu simţim Europa aici unde vorbim despre ea?.
Ar fi simplu să dăm vina pe responsabilii instituţionali ai
ţărilor membre, dar, ca de fiecare dată, adevărul este
undeva la mijloc şi nu căutarea de vinovaţi poate rezolva
această problemă.
Provocarea însă este cu mult mai complexă, iar
lucrarea de faţă, care se adresează deopotrivă specialiştilor
în comunicare, studenţilor şi celor care nu doar sunt, dar se
şi consideră cetăţeni europeni, vă invită la deconstruirea
imaginii Europei, în scopul de a identifica ce şi cât se face
în comunicare atât la Bruxelles, cât şi în fiecare stat
membru, pentru ca Europa să fie în noi şi lângă noi. Şi
aceasta pentru că a devenit destul de comod să trecem
frontierele naţionale „cu buletinul”, de pildă, şi, în acelaşi
timp, să învinovăţim Europa pentru ignoranţa noastră.
Deşi sondajele din ultimii ani arată că trei valori
specifice UE sunt acceptate în mod consecvent de cetăţenii
europeni, şi anume pacea, moneda Euro şi piaţa unică, este
încă greu de stabilit care este imaginea Europei în Europa
şi câte dintre realizările efective ale UE sunt considerate la
justa lor valoare de cetăţenii acesteia. În paralel, experienţa
ultimilor zece ani, cel puţin, arată că a căuta un fundament
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cultural comun reprezintă o luptă fără ieşire şi fără de
sfârşit la nivel de percepţie publică. Pornind de aici şi de la
decizia strategică de a fundamenta Europa, timp de
jumatate de secol, pe criterii economice şi politice, dar nu
culturale, lucrarea de faţă inventariază şi analizează toate
propunerile strategice din domeniul comunicării
instituţionale europene. Ulterior, avem în vedere cele două
dimensiuni esenţiale ale promovării Europei în Europa: PR
cultural şi PR ştiinţific, considerate aici direcţiile-cadru ale
politicii emergente de comunicare pentru Europa. În acest
context, veţi regăsi în paginile care urmează proiectul
Europa Socială, care transpare în fiecare iniţiativă şi decizie
instituţională a UE. Este vorba despre un program cu
valenţe societale, faţă de care direcţia de analiză pe care am
lansat-o în cadrul programului de cercetare al Institutului
de Sociologie al Academiei Române dovedeşte un
ataşament ştiinţific şi uman asumat, înscris, şi el, în
iniţiativa de a defini Europa noastră, de aproape.
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Partea I
Europa despre Europa.
Comunicare europeană
Europa lor
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că
meseria de comunicator se profesionalizează în societăţile
contemporane, iar evoluţia profesională în domeniul
ştiinţelor comunicării nu mai „şochează” atât de mult cum
se întâmpla încă în urmă cu câţiva ani, în special în
România. Profesia rămâne însă vag definită, deşi exersată la
toate nivelurile. Celula de comunicare a devenit un
departament important şi nelipsit practic atât în cadrul
instituţiilor publice, cât şi în al celor private, în România şi
în străinătate deopotrivă.
Poate tocmai interdisciplinaritatea lor atât de
contestată de reprezentanţii diverselor domenii în care şiau fixat originile (sociologie, psihologie, economie,
marketing, management, teoria argumentării, neoretorică
etc.) a făcut ca ştiinţele comunicării să îşi croiască această
dimensiune practică, având o evoluţie incontrolabilă atât la
nivelul relaţiilor publice, cât şi la nivelul comunicării
instituţionale, interne sau externe, ori în comunicarea
publicitară. În cazul comunicării media, lucrurile par să fie
mai clare, dar, la fel, insuficient explicitate, de cele mai
multe ori.
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Primele iniţiative de instituţionalizare vin de jos în
sus, în sensul că cei interesaţi, practicienii, în genere, din
diverse ţări, care au înţeles mai rapid necesitatea
reglementării domeniului emergent, au creat primele forme
de asociere şi, evident, de reglementare a conduitei
profesionale. Ei s-au raportat, de fiecare dată, la aspectele
practice ale domeniului şi la dificultăţile întâmpinate în
contextul socio-cultural, geo-politic şi geo-strategic în care
îşi desfăşurau activitatea. Tendinţa era naturală în condiţiile
apartenenţei la o structură statală, numai că, în prezent,
vorbim despre supra-structuri în cadrul cărora orice face
obiectul unei reglementări şi unei serii de proceduri, mai
puţin, se pare, comunicarea.
La nivelul instituţiilor europene, necesitatea
definirii şi operaţionalizării terminologice în comunicare
vine dintr-o constatare care face obiectul lansării oricărui
discurs public al reprezentanţilor departamentelor de
comunicare din aceste instituţii: există o ruptură la nivel
comunicaţional între Uniunea Europeană şi cetăţenii europeni.
Vorbim, aşadar, în principal, de o problemă de comunicare
externă, care se traduce atât prin efectele „nocive” ale limbii
de lemn, imposibil de evitat (limbaj specializat juridic,
economic, sociologic etc.) care retează actul de comunicare
în sensul că cetăţenii, chiar şi cei interesaţi, se sustrag
comunicării din lipsă de comprehensiune, dar şi din
„imposibilitatea” adesea invocată de a ţine pasul cu
numărul mare de legi, proiecte, propuneri şi acţiuni care
trebuie comunicate către cetăţenii europeni. În al doilea rând,
cetăţeanul european ignoră existenţa posibilităţilor de
interacţiune cu instituţiile europene şi consideră, cel mai
adesea, că orice formă de participare la dezbaterea publică
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europeană îi este refuzată. În plus, adesea, vaga specializare
a jurnaliştilor corespondenţi în afaceri europene face
sarcina şi mai dificilă, pe de o parte întrucât aceştia nu
traduc suficient de coerent un mesaj european, iar pe de
altă parte întrucât nu au criterii foarte clar definite în
filtrarea informaţiilor de interes pentru segmentul de
cetăţeni europeni pe care îl reprezintă. Dar acestea nu sunt
decât câteva dintre marile încercări la care este supusă
comunicarea în Europa.
Aşadar, având drept obiectiv o ameliorare a
comunicării
instituţiilor
cu
cetăţenii
europeni,
reprezentanţii vizaţi au propus, la 1 februarie 2006, Carta
albă pentru o politică de comunicare în Europa.
Iniţiativa a aparţinut, cum era şi normal, Comisiei
Europene şi a fost prezentată de Margot Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi responsabilă cu relaţiile
instituţionale şi strategia de informare în Europa.
Documentul a fost urmarea firească a publicării, în iulie
2005, a unui Plan de acţiune care viza ameliorarea
comunicării despre Europa, dar şi contribuţia Comisiei la
dezbaterea asupra viitorului Europei, concretizată prin ceea
ce a fost denumit ulterior Planul D pentru Democraţie,
Dialog şi Dezbatere, lansat în octombrie 2005. Liantul
acestor dezbateri şi iniţiative îl constituie Eurobarometrul,
acest instrument obiectiv de măsurare sociologică ce
confirmă pe deplin ruptura comunicaţională care îi separă
pe europeni de instituţiile care îi reprezintă.
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