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Eseu: Rolul României într-o Europă în schimbare

Cele două Românii: a noastră şi a lor
"Eşti româncă? Şi de ce nu eşti blondă? Toate româncele sunt blonde, cu ochii albaştri!"
Acestea au fost primele cuvinte "europene" care m-au întâmpinat ca bursieră Socrates în
Bruxelles. Cel care fusese atât de mirat să cunoască o tânără brunetă din România şi încă una care
îi înţelegea perfect limba pe simplul motiv că româna este de origine latină - şi nu slavă, aşa cum
crezuse - era un alt bursier Socrates, din peninsula iberică.
Până la sfârşitul stagiului, Enrique a ajuns să poată deosebi accentul românesc de cel rus în
limba engleză, a dedus singur că în România se cântă mult despre "vi-aţa" şi "dragos-te-a", a aflat că
munca în domeniul construcţiilor nu este o meserie naţională, a gustat mămăligă şi ţuică de prune,
şi şi-a planificat o vacanţă în munţii şi pe litoralul românesc.
Am rămas buni prieteni, şi asta pentru că aveam nevoie de un singur lucru: să ne cunoaştem
cu adevărat.
Într-o Uniune Europeană care şi-a schimbat dramatic chipul faţă de acum zece ani, primul
rol al României ar fi acesta: să devină cunoscută.
Când România va adera la Uniunea Europeană, simpla formalitate de a fi acceptată ca
membru nu garantează faptul că ţara noastră va fi primită cu braţele deschise în familia
europeană. Iar apartenenţa la UE nu este echivalentă cu fructificarea la maximum a beneficiilor
aderării.
România nu va putea fi nici pe deplin apreciată, nici pe deplin eficientă ca membru UE
până când nu va fi cunoscută cu adevărat de cetăţenii celorlalte 26 de state.
Întorcându-mă la Enrique, el s-ar regăsi probabil într-o cifră statistică de 30% - cea a
spaniolilor care au avut contact direct cu români şi în ochii cărora ţara noastră are o imagine mai
degrabă pozitivă. Cifra a fost relevată de un sondaj de opinie realizat de Gallup la sfârşitului
anului 2005 pentru Agenţia de Strategii Guvernamentale. Concluziile studiului nu au fost deloc
îmbucurătoare şi sprijină punctul de vedere exprimat mai sus: un sfert dintre spanioli au o părere
mai degrabă negativă faţă de produsele autohtone şi doar 6% au declarat că doresc să ne viziteze
ţara în viitorul apropiat; pentru o vizită de afaceri în România au optat doar 1%, iar un procent
copleşitor de 66% nu a ştiut să asocieze imaginea ţării cu o personalitate politică, sportivă sau
culturală. Un număr foarte mare de spanioli (93%) nu cunosc numele nici unui produs românesc.1
În lumina acestui sondaj, să ne închipuim că România ar fi candidat la interviu, în
competiţie cu Belgia: pe cine ar alege angajatorul? Probabil pe acel "candidat" despre care deţine
mai multe informaţii legate de competenţele şi abilităţile sale. Să ne închipuim România "pusă la
vânzare", sub forma unui pachet cu telemea, pe acelaşi raft cu un produs similar din Danemarca.
Care va fi produsul ales? Probabil acela care stârneşte în mintea consumatorului o încredere mai
mare.
Poate că în Europa suntem cu toţii egali, dar în cazul României se poate adăuga liniştit: "dar
unii mai egali decât alţii". Şi asta deoarece ţara noastră are o imagine negativă sau, în cel mai bun caz
inexistentă, care, dacă nu este corectată, o va dezavantaja ca membru UE.
Alte date, mai vechi sau mai noi, vin să dubleze concluziile exprimate mai sus.
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Conform informaţiilor din Eurobarometrul 642, aproape jumătate din cetăţenii UE se opun
aderării României la structurile europene. Antipatia faţă ideea integrării ţării noastre, mărturisită
de 42% dintre intervievaţi, o depăşeşte şi pe cea a Bulgariei şi a Croaţiei.
Înainte de 1 mai 2004, procentul ridicat al celor care se opun extinderii UE putea fi explicat
prin aşteptări negative legate de impactul integrării asupra vechilor state europene (invazia
cetăţenilor din Est, colaps economic, dezechilibrarea pieţei forţei de muncă etc.) Dar, la doi ani
de la ultima extindere, aceasta s-a dovedit un succes, nu doar pentru noile state membre, ci şi
pentru "miezul" celor 15 ţări europene.
"Extinderea nu a determinat probleme economice sau de absobţie şi nici nu a dus la un val migratoriu care
să afecteze piaţa internă a muncii, aşa cum s-au temut unii", se arată într-un raport al Comisiei Europene
realizat la doi ani de la integrare3. "Extinderea s-a dovedit o forţă modernizatoare nu doar pentru noile state
membre, ci şi pentru UE15. Expansiunea pieţii interne şi integrarea rapidă a noilor state în economia UE a
deschis companiilor oportunităţi şi avantaje de îmbunătăţire a profitului, prin relocalizarea producţiei."
Prin urmare, votul negativ acordat integrării României nu se explică atât prin temerile
impactului economic şi social, ci, mai simplu, necunoaşterii.
Raportul Kok, realizat în anul 2003 pe marginea problemelor integrării, sugera ideea că
percepţia negativă a cetăţenilor vechii Europe asupra extinderii cu 10-12 state est-europene era
determinată, în primul rând, de indiferenţă, lipsa unui simţ al afinităţii şi o distanţă enormă
percepută între statele UE-15 şi candidatele de la vremea respectivă. Raportul preciza că
atitudinea europeană era o reflecţie a "ignoranţei, stereotipiei şi informaţiilor incomplete despre statele
candidate."
Astfel, conform Eurobarometrului din 2002, 91% din respondenţi nu aveau nici o legătură
cu ţările candidate, 63% nu le-au vizitat niciodată şi 70% nu aveau nici cea mai mică intenţie să le
viziteze. 41% dintre europeni au declarat că nu voiau să ştie mai mult despre statele candidate, iar
73% au mărturisit că nu îi interesează să dezvolte legături de afaceri cu acestea.
Relevă aceste date o respingere necondiţionată sau o lipsă de informare?
Comisia Europeană a adoptat, în luna mai a anului 2000, o strategie de comunicare legată
de extinderea UE4. Aceasta avea două componente: una care viza statele candidate şi una
îndreptată asupra statelor membre UE. Despre campaniile de informare în statele candidate s-a
vorbit foarte mult, accentuând lipsa unor cunoştinţe reale legate de efectele integrării europene.
În ceea ce priveşte România, de exemplu, sondajele relevă un euro-entuziasm exagerat şi bazat pe
aşteptări foarte înalte şi nerealiste de la UE, un nivel scăzut de cunoştinţe europene, în contrast cu
o impresie general împărtăşită că ştim tot ce trebuie despre integrare. Cu toate acestea, eforturile
de informare europeană sunt enorme, atât din partea guvernului, a Delegaţiei Comisiei Europene,
cât şi a organismelor non-guvernamentale. 5
Cea de-a doua componentă a fost tratată, în schimb, cu mult mai puţină atenţie. Conform
strategiei de comunicare internă privind extinderea, Comisia Europeană a urmărit trei obiective:
înţelegerea motivelor extinderii, promovarea dezbaterii publice şi promovarea informaţiei legate
de statele candidate.
Rapoartele de activitate ale Comisiei, înregistrate doar până în anul 2003, dovedesc însă că
prea puţine s-au făcut pentru înţelegerea viitoarelor membre ale UE. Sunt menţionate, ca "mari
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realizări", câteva conferinţe adresate în principal elitelor, programe de vizite pentru jurnalişti în
capitalele ţărilor candidate şi organizarea unor evenimente şi workshopuri în comun în regiunile
transfrontaliere.6
Atâta vreme cât cetăţenilor Uniunii Europene le lipsesc până şi cunoştinţe de bază legate de
ţara noastră, nu trebuie să ne mire faptul că indiferenţa nu poate naşte decât o indiferenţă şi mai
mare şi că lipsa de informaţie este echivalentă cu respingerea.
Tocmai din acest motiv eforturile de comunicare ale Guvernului trebuie să acorde o
importanţă la fel de mare promovării României în exterior pe cât se acordă comunicării interne
legate de integrare.
Stabilită la finalul lunii mai a anului 2005, Strategia de Comunicare internă şi externă privind
integrarea României în Uniunea Europeană urmăreşte, pe cea de-a doua componentă, să
construiască o atitudine pozitivă faţă de România, ca viitor membru al Uniunii Europene. Mai
precis, obiectivele specifice se referă la prezentarea României ca o ţară capabilă de a-şi îndeplini
angajamentele de membru UE, creşterea gradului de informare privind reuşitele ţării noastre preaderare, informarea cetăţenilor despre "valoarea adăugată" a României şi dezvoltarea unei reţele de
informare a României. 7
Cine are răbdare să parcurgă până la sfârşit cele 118 pagini ale documentului privind
strategia, va observa că cel mai important rol în comunicarea cu exteriorul o are Ministerul
Afacerilor Externe, prin Centrul Român de Informare de la Bruxelles. Pentru anii 2005-2006 sunt
stabilite cinci activităţi, dintre care trei sunt dezbateri. Deşi am petrecut la Bruxelles cinci luni ca
bursieră Socrates, iar apoi alte două luni într-un stagiu de cercetare Jean Monnet, Centrul Român
de Informare de la Bruxelles mi s-a părut aproape invizibil. Am căutat cu fervoare diverse
evenimente organizate pentru promovarea României, însă acestea erau mai degrabă iniţiative
private ale grupului de discuţii al românilor din Belgia sau ale Clubului România-UE, o
organizaţie cu mult mai puţine resurse, dar mult mai multe iniţiative.
Promovarea României în străinătate ar trebui luată mult mai în serios.
Şi aici intervine o altă problemă: promovăm, promovăm, dar ce sau pe cine? Găsirea unui
răspuns la această dilemă este scopul unei alte iniţiative, înrudite cu strategia de comunicare a
Guvernului. Este vorba despre proiectul Branding Romania, realizat sub coordonarea Agenţiei
pentru Strategii de Comunicare şi cu sprijinul diverşilor specialişti în comunicare. Jack Trout,
expert în brandingul de ţară, afirma că România este la nivel zero în materie de imagine şi că
firmele româneşti vor avea probleme mari de competitivitate o dată cu integrarea în Uniunea
Europeană.
Nu îmi propun să îmi dau cu părerea despre caracteristicile/ produsele sau serviciile prin
care ar trebui promovată ţara noastră în străinătate. Specialiştii guvernamentali sau din mediul
privat nominalizează cultura, IT-ul, mobila, textilele, vinurile şi produsele alimentare ca domenii
importante pentru realizarea unor produse româneşti cu un brand puternic în afara graniţelor.8
Ştiu doar că România are ce da străinătăţii, de la neglijaţii pufuleţi de care s-au îndrăgostit
prietenii mei din străinătate până la literatura şi cinematografia tânără românească premiată la
festivalurile internaţionale de profil, de la O-Zone până la vinul românesc pe care l-am căutat
două zile toate supermarketurile Bruxelles-ului pentru a-l face cadou de Crăciun.
Apropo de vin - nu am găsit, şi până la urmă am cumpărat unul din Republica Molodva şi a
trebuit să îi explic lui Enrique de ce spun că vinul respectiv este tot unul românesc. De data
aceasta, Enrique a vrut să asculte.
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