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Resumé

Denne undersøgelse vurderer, hvordan EU, både for så vidt angår
institutioner og værdier, formidles til borgerne. Det forsøger at forklare de
vigtigste udviklingstendenser i befolkningens holdninger, vurdere de
relevante aktørers kommunikationsstrategier og endelig fremsætte
henstillinger til, hvad der skal foretages fremover.
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SAMMENDRAG

Baggrund og mål for studiet
Formålet med denne undersøgelse er at analysere EU's rolle i formidlingen af både EU's
politikker og "europæiske værdier" til borgerne. Styrkerne og svaghederne ved
forskellige kommunikationspolitikker identificeres, og der er udformet en række
henstillinger med henblik på at forbedre formidlingen af EU til borgerne.

Undersøgelsen fokuserer på tre områder, som spiller en vigtig rolle i ovennævnte
kommunikationsindsats, navnlig: 1) EU-institutionernes rolle, 2) mediernes rolle, og 3)
den politiske verdens rolle i formidlingen af EU.

Generelle konklusioner
Denne evaluering af EU-institutionernes forskellige kommunikationsindsatser bygger
videre på og afspejler tidligere evalueringer og reporter. Andre undersøgelser har
henstillet til bl.a. bedre samarbejde, social handling, målretning, fokusering, tilstræben af
en dialog med borgerne, understregning af lokal relevans og mange flere.  På baggrund
af disse henstillinger blev der udviklet strategier, der blev vedtaget større budgetter, og
der blev oprettet tjenester og indført instrumenter, men EU oplevede fortsat
kommunikationsproblemer.

Som det var tilfældet med tidligere kommunikationsundersøgelser, viser denne
undersøgelse endnu en gang, at formidling af EU er en kompliceret sag, hvor et stort
antal faktorer spiller ind. Meget afhænger også af resultaterne af EU-lovgivningen og
EU's politikker (output), de demokratiske processer (input), og medierne, men den
økonomiske situation og den kulturelhistoriske baggrund i medlemsstaterne er også
afgørende, da alle disse faktorer bidrager til at fastlægge borgernes forventninger til EU.
I nogle medlemsstater kan kommunikation fremme en positiv holdning til EU, mens
positiv kommunikation om EU i andre medlemsstater kan virke mod hensigten, da
borgere måske afviser EU-venlige budskaber.

Endelig er der ikke nogen hellig gral eller universalmiddel til at engagere EU's borgere
eller fremme en europæisk identitet. Der er en øvre grænse for effektiviteten af
formidlingen af EU. Det, der har vist sig at virke, er støtteprogrammer, der stimulerer
social handling, der går ud over den verbale sfære og tager fat om den kulturelle side af
EU.

EU-institutionernes rolle i formidlingen af EU
Som følge af EU's stigende beføjelser, der har udviklet den fra udelukkende at være en
økonomisk til en politisk union, der direkte indvirker på en stadig stigende andel af EU-
borgere, er kommunikationens rolle i styrkelsen af den offentlige opbakning bag EU-
projekter er blevet stadig vigtigere.  Siden 2004 har EU-institutionerne, og navnlig
Kommissionen, vedtaget en række strategiske dokumenter, der beskriver deres politiske
ambitioner om at informere borgerne bedre og stille arbejdet i EU i et positivt lys samt
om i stigende grad at inddrage borgerne i opbygningen af et stadig tættere Europa.
Nøgleordene i disse dokumenter har været: "dialog med borgerne", "samspil",
"understregning af den lokale relevans", "aktivt medborgerskab", og "kommunikation i
partnerskab". I årenes løb har EU oprettet og indført et bredt spektrum af avancerede
kommunikationstjenester og -instrumenter. EU-institutionerne er ansvarlige for
formidlingen på centralt plan gennem de enkelte generaldirektorater og de
decentraliserede tjenester i medlemsstaterne. Medlemsstaterne gennemfører yderligere -
oftest formelle - kommunikationsaktiviteter ud over det, der gøres af Kommissionens
repræsentationer og Parlamentets informationskontorer (herunder indarbejdelse af EU i
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de nationale læseplaner). Endvidere spiller civilsamfundet en vigtig rolle i formidlingen af
EU.

Denne undersøgelse henstiller, at kommunikationsstrategier endnu en gang skal
understrege betydningen af en dialog med borgerne, bemyndigelse af borgerne, udvikling
af en europæisk offentlig sfære og kommunikation i partnerskab.  Den nye strategi bør
være et centralt element i hele EU's arbejde og bør tage hensyn til følgende punkter:

 Yderligere udvikling i praksis og klarlæggelse af, hvad der forstås ved dialog med
borgerne, understregning af lokal relevans, bemyndigelse af borgerne, udvikling
af en offentlig sfære og understøttelse af dette med specifikke aktiviteter. Hvad
menes der med disse termer, og hvordan kan de gøres mere konkrete?

 Udarbejdelse af en strategisk plan, der indebærer et mindstemål af differentiering
af forskellige målgrupper med specifik fokus på unge, sofavælgere og udgrænsede
grupper.  Dernæst nytænkning af kommunikationskanaler baseret på denne
differentiering af målgrupper. Endvidere diversificering af informationerne til de
forskellige målgrupper (beslutningstagere, erhvervsfolk og borgere).

 Evaluering af omkostningseffektiviteten af eksisterende kommunikationstjenester
og -instrumenter (med hensyntagen til outreach).

 Forbedring af samarbejdet mellem og inden for EU-institutionerne om
formidlingen af EU, men samtidig respektere institutionernes forskelle og roller.

 Indledning af en dialog om, hvad europæiske værdier er, og konsekvent
indarbejdelse af dem i fremtidige kommunikationsaktiviteter.

 Bedre anvendelse af håndfaste beviser på merværdien af det europæiske
samarbejde som f.eks. resultaterne af undersøgelserne om omkostningerne ved
manglende europæisk integration eller på de lokale virkninger af det fælles
marked, regulering eller støtteprogrammerne.

 Nytænkning af indholdet af og tonen i kommunikationen for at opnå en bedre
kontakt med borgerne. Udformning af kommunikationsbudskaber på en mindre
teknisk og formel måde og sikring af adgang til baggrundsinformation for den
interesserede læser. Overvejelser om, hvorvidt budskaber bør tilpasses bedre til
de nationale forhold, og hvorvidt der skal gives en forklaring på, hvorfor bestemte
politikker sandsynligvis vil fungere bedre i en bestemt medlemsstat.

 Bedre uddannelse af tjenestemænd i, hvordan politikker og EU-værdierne
formidles til forskellige målgrupper (EU-borgere, men også medierne).

 En højere grad af medvirken fra kommissionsmedlemmernes og ledende
tjenestemænds side i formidlingen af EU, besøg i medlemsstaterne og deltagelse i
offentlige arrangementer i stedet for at blive i Bruxelles-boblen.

 Investering i skolernes undervisningsplaner og læreruddannelserne for at sikre, at
unge mennesker bliver gjort bekendt med EU i en tidlig alder. Udveksling af god
praksis på tværs af landegrænserne og mere mobilitet for lærere.

Desuden bør de uomgængelige begrænsninger i traditionelle informationsstrategier tages
med i betragtning i forbindelse med en ny strategi. Undersøgelsen indeholder klare
argumenter for at investere i et handlingsbaseret program med klare resultater i form af,
at deltagerne bliver mere engagerede (som f.eks. Europa for Borgerne-programmet,
Erasmus +, Det Kreative Europa og andre programmer, som stimulerer samspil mellem
borgere på tværs af grænserne).
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Mediernes rolle i formidlingen af Europa
Medierne spiller en vigtig rolle i oplysningen af borgerne om europæiske anliggender. Da
der endnu ikke findes en EU-dækkende offentlig sfære, og de nationale mediesystemer
er forskellige fra land til land, er der også stor forskel på den måde, som borgerne
orienteres på. Forskning har påvist, at dækningen af EU-nyheder er svingende med
bestemte højdepunkter. Desuden anses EU stort set som ansigtsløst i nyhederne, hvor
dækningen oftest er neutral eller mildt nedsættende. Det skyldes en række indbyrdes
sammenhængende faktorer, som er bestemmende for medienyhederne i Europa
(herunder målgruppernes, journalisternes og EU-institutionernes rolle). Medieforskning
har imidlertid vist, at antallet af mennesker, der anså deres lands medlemsskab af EU
som noget positivt, steg i takt med, at EU-nyhederne blev præsenteret med
udgangspunkt i fordelene ved medlemsskab. I denne undersøgelse opfordres der til, at
EU-institutionerne beskæftiger sig mere med politisk kommunikation og præsentation af
nyheder, idet det samtidig erkendes, at nyhedsmedierne drives efter en
læser/lytter/seer-logik (nogle endvidere med offentlig service-forpligtelser) og derfor kun
vil dække sager, hvis de er nye, relevante og/eller kontroversielle. Institutionernes
neutrale og objektive image bør imidlertid respekteres.

Den politiske verdens rolle i formidlingen af Europa
Politikere, politiske debatter og politiske dagsordener spiller en afgørende rolle i
formidlingen af EU. I undersøgelsen opfordres der til, at den politiske debat og politikerne
på henholdsvis nationalt plan og EU-plan i højere grad afstemmes for at øge åbenheden
omkring EU's rolle, dens mandat, og hvordan den fungerer. Et af de afgørende punkter
er, at de nationale politikere bør være mere vidende om EU-intuitionernes og EU's
politikker og være i stand til på korrekt vis at indplacere EU i den nationale debat.
Desuden er det vigtigt, at EU ikke ses isoleret i forhold til den nationale politik, og at den
ikke anvendes som syndebuk for upopulære politiske beslutninger. Desuden bør
medlemmer af både Europa-Parlamentet og Kommissionen deltage mere aktivt på
nationalt/regionalt plan og forklare merværdien af EU's politik og sammenhængen med
de nationale forhold. Endelig bør EU i højere grad anvende troværdige aktører på
national plan til at formidle budskabet.


