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Abstract: The objective of this paper is to debate on some major
weaknesses identified within the EU international communication
practices used within the EU Intercultural Dialogue, and to propose
solutions for realistic ground based feasibility studies as a base for future
effective policies, effective projects and finally real positive changes.
Within the intercultural dialogue EU financed projects the most sensitive
point seems to be the cost-benefit analysis and the practioners expertise.
The tendency to use general or open-type criteria (vague, subjective) for
assessing cultural communication projects, by definition variously
interpretable, and hard to quantify and rank, has complicated tremendously
the evaluation process. Another issue debated here is the issue of EU
cultural policy decentralisation and the various practical dilemmas
encountered so far.
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Dialogul intercultural s-a transformat într-un sistem operativ de cooperare cul-
turalã ºi dialog transnaþional, indicând o transformare semnificativã în discursul
oficial al Comisiei Europene. Conceptul apare prima datã în discursul oficial în
1995 ca instrument menit sã faciliteze comunicarea ºi dialogul cu vecinii sud-
mediteraneeni din Magreb1 ºi Mashreq2 ai UE. Un deceniu mai târziu conceptul
în sine evolua incluzând ºi o dimensiune internã, dialogul intercultural intern cu
acele culturi existente în statele membre care nu sunt strict europene, dar cu care de
facto în marile metropole occidentale se coexista deja de mai multe generaþii3.

Existã, ºi nu puþine, dificultãþi conceptuale, începând cu problematica defini-
þie a ceea ce se poate numi culturã europeanã în primul rând în discursurile ºi
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documentele oficiale. Instituþiile UE nu au competenþa de a propune vreo de-
finiþie a culturii europene ºi în general manifestã prudenþã în a da verdicte (cu
excepþia celor foarte generale referitoare la moºtenirea greacã, romanã, bizan-
tinã, elenisticã). Asistãm ºi la o schimbare gradualã a autodefinirii naþiunilor eu-
ropene de la autodefinirea prin diferenþa faþã de vecini sau prin victoriile înregis-
trate în faþa acestora, la acceptarea interferenþelor culturale care armonizeazã atât
diversitatea cât ºi unitatea de ansamblu a culturilor europene.

Importanþa interculturalitãþii devine fãrã precedent dupã 9/11 ºi Rezoluþia ONU
O agendã Globalã pentru dialog între civilizaþii. În acest context ºi ca o contri-
buþie la dezbaterea relaþiei Occident – Islam, Comisia Europeanã adoptã Progra-
mul de Acþiune pentru dialogul între culturi ºi civilizaþii în contextul deja exis-
tent al Parteneriatului Euromediteranean, care conþine o dimensiune culturalã/
intercivilizaþionalã (axatã în mod special pe conºtientizarea ºi gestionarea în co-
mun a patrimoniului greco-roman, arab ºi bizantin de pe ambele maluri ale Me-
diteranei4).

Candidatura ºi ulterior intrarea în UE a statelor din Europa Centralã ºi de Est
au fost justificate în discursul oficial drept o întoarcere în Europa a acestor naþi-
uni despãrþite de filonul principal de diverse accidente istorice. În acest context,
apartenenþa la o culturã comunã europeanã era consideratã o realitate ºi totuºi
megaextinderea din 2004 ºi mai ales cea din 2007 ar fi necesitat o redefinire a
discursului oficial european cu privire la identitatea culturalã europeanã, care nu mai
este strict occidentalã. O mostrã de ambiguitate confortabilã o gãsim în discursul
oficial al UE din 2004. A fost Anul european al dialogului intercultural, nu în-
tâmplãtor o iniþiativã a comisarului european pentru educaþie ºi culturã, slovacul
Jan Figél, care cu aceastã ocazie propunea o schimbare în modul în care UE este
perceputã ca bloc civilizaþional, fãrã a defini însã în vreun fel la ce se referã. La
mai bine de un deceniu este greu de spus în ce mãsurã UE ºi-a schimbat ima-
ginea ca identitate culturalã în ochii extraeuropenilor, ca ºi în propria percepþie.
Nu existã studii în acest sens, iar noii parteneri central ºi est-europeni nu au in-
sistat prea mult în a redefini fundamentele cultural identitare ale UE, preferând
a scoate în evidenþã propria occidentalitate. O definire clarã a markerilor iden-
titari europeni este greu de vãzut prea curând în documentele oficiale ale UE, to-
tuºi, în ciuda diversitãþii culturilor celor 28 de state membre, o soluþie con-
sensualã nu este imposibil de obþinut în condiþiile în care nicio naþiune din cele
28 nu va nega aportul civilizaþiei greco-romane, al Renaºterii sau al Iluminis-
mului la propria-i devenire.

Alte probleme funcþionale apar pentru cã atunci când se construieºte o cam-
panie de comunicare externã se mizeazã pe teze perfect raþionale, subestimându-se
aspectele subtile ºi impredictibile sau forþa iraþionalului din oameni ºi etnii,
adesea bine ascunsã în mantia memoriei istorice. Concepte de bunãstare reci-
procã, democraþie, toleranþã, libertate de miºcare, drepturile omului rãmân la
stadiul de principii abstracte inutilizabile ºi cu impact politic zero, dacã nu iau
în considerare realitãþile istorice, sociale ºi economice din anumite þãri unde gra-
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dul de maleabilitate al locuitorilor este greºit anticipat prin analogie cu situaþia
din societãþile occidentale. Multe conflicte, aparent economice, au în subsidiar o
componentã culturalã (de facturã istoricã ºi socialã) care în timp genereazã ºi în-
treþine celelalte stãri conflictuale. Mare parte a conflictelor, înainte de a se ma-
terializa în violenþã, iau naºtere ºi se manifestã în mintea indivizilor, fiind ulte-
rior mai mult sau mai puþin abil utilizate de anumiþi politicieni. În aceste condiþii
interculturalismul poate sã fie privit ºi argumentat ca nouã metodologie care
cautã sã integreze într-o formulã funcþionalã date oferite de psihologie, antropo-
logie, politicã, culturã, istorie în sistemele de educaþie, abordãrile politice, discursul
public etc., pentru a se evita demoni ai trecutului binecunoscuþi Europei.

Este un domeniu dominat de confuzie datoritã caracterului difuz al ingredien-
telor ce compun comunicarea culturalã (mentalitãþi, concepþii, idealuri). Este un
domeniu în care pregãtirea specificã conteazã, dar talentul ºi abilitãþile native
sunt esenþiale, dublate de pasiune, convingere ºi dedicare. Prin intermediul pre-
gãtirii se poate cultiva receptivitatea faþã de diferenþã, integrarea optimã a nou-
tãþii valorice, mãrirea permisivitãþii faþã de alteritate ºi în final formarea unei
competenþe interculturale. Noul este lecturat însã prin intermediul instrumen-
telor culturale vechi. Cel mai adesea individul nu va putea renunþa la schemele
culturale achiziþionate mai demult. În aceste condiþii apare provocarea de adap-
tare a schemelor de gândire familiare indivizilor la necesitãþile pe care le implicã
apropierea de o culturã diferitã ºi practicarea comunicãrii interculturale. E o pro-
vocare deschisã adresatã chiar ºi sistemelor universitare occidentale consacrate.

Abilitatea de a aplica interogativitatea faþã de propriile valori este importantã
pentru cã poate sã disloce mituri interpretative, sã propunã alternative de rapor-
tare la propria istorie culturalã ºi implicit o flexibilizare în abordare, necesarã
dialogului ºi negocierii identitare. De regulã, o societate deschisã, cu o culturã
puternicã ºi sigurã de valorile sale, are curajul sã se revitalizeaze periodic prin
revizuirea ºi nuanþarea temeiurilor sale identitare. Chiar dacã acest lucru este fã-
cut în mod profesional, de regulã se pot identifica douã pericole:

a) sã se exagereze în aceastã deconectare faþã de vechile fundamente existen-
þiale (o atitudine observabilã în anumite manuale de istorie sau chiar la indivizi
care refuzã sã-ºi mai vorbeascã propria limbã la întoarcerea din strãinãtate etc.).

b) sã autoimpunã indivizilor alinierea la standarde valorice care nu li se potri-
vesc doar pentru a face pe plac unor strategii, programe, proiecte, ajungându-se
la o stare de confuzie, incertitudine, pierdere a reperelor ºi busolei (determinatã
de ruperea de tradiþiile ºi valorile proprii culturale, dar fãrã posibilitatea de acu-
mulare, adoptare realã, naturalã/neartificialã a altora). Tranziþia culturalã are ne-
voie de profesioniºti, pentru cã dacã se face defectuos, forþat, poate degenera în
deculturare.

Abordarea unei perspective a relativismului, pe care o impune practicarea in-
terculturalismului, necesitã profesioniºti deoarece nu este uºoarã ºi poate sã aibã
un preþ politic deloc mic. Relativismul nejustificat suficient poate sã fie inter-
pretat drept ambiguitate, iar îndepãrtarea de judecãþile etnocentriste adesea im-
plicã pierderea punctelor de reper ale indivizilor ºi transformarea discursului ca
atare în ceva neinteligibil. A fi conºtient de valoriile proprii fãrã a decreta su-
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perioritatea propriei culturi e un binom funcþional greu de realizat la nivelul in-
divizilor în absenþa unui sistem educaþional formal ºi nonformal în care indivizii
sã se formeze ca atare încã din copilãrie. Modul în care ar trebui sã arate etero-
genitatea culturalã ca practicã naturalã ºi nu impusã (nici mãcar de sisteme edu-
caþionale) într-o formulã care sã nu producã dezechilibre rãmâne un ºantier de
investigaþie ºi experimentare deschis.

În dialogul Occident – Islam practicat de Uniunea Europeanã ºi statele mem-
bre, adesea impresia lãsatã comunitãþii intelectuale sud-mediteraneene este de
sacralizare a culturii occidentale ºi relativizare a valorilor altor culturi. Supra-
dimensionarea valorilor unor practici culturale în defavoarea altora nu ajutã dia-
logului intercultural deoarece lasã impresia de dictat ºi practicã impusã. Par-
tenerilor sud-mediteraneeni li se cere în permanenþã schimbare ºi adaptare. Dar
în ce mãsurã Europa în sine este dispusã sã se schimbe ºi sã se adapteze? Se-
cularismul ca fundament al democraþiilor liberale europene (separarea bisericii
de stat) a fost deja decretat ca inacceptabil în toate societãþile arabe de toate fac-
þiunile politice, indiferent de orientare.

Abordarea dialogului intercultural îºi cautã încã formula metodologicã de
transpunere în practica comunicãrii publice internaþionale. Formulele comer-
ciale simple dar eficiente în alte contexte temporale ºi civilizaþionale au dat greº.
În strategiile publicitare comerciale se investeºte mult timp în a decompune în
câteva cuvinte sau imagini simple idei ºi mesaje complexe, care apoi sunt re-
petate obsesiv, mizându-se pe particularitãþi ale subconºtientului indivizilor. E o
tehnicã care nu poate sã fie transpusã în reprezentarea culturalã externã decât
poate parþial deoarece complexitatea aspectelor identitare nu poate sã fie tratatã
ca un produs de firmã. Încercãrile de a o face s-au soldat toate cu tot atâtea eºecuri
(a se vedea campania SUA în perioada post- 9/11 destinatã þãrilor musulmane).
Este invocatã ºi necesitatea de evitare a senzaþiei de invazie culturalã ºi a discursului
paternalist care creeazã instinctiv o audienþã ostilã5. Lãrgirea audienþei mai pre-
supune ºi gãsirea acelor formule de limbaj care evitã teoretizarea excesivã. O ex-
primare simplã directã poate sã fie accesibilã ºi în acelaºi timp elegantã ºi aca-
demicã.

Problemele de comunicare ale UE în þãrile din vecinãtatea apropiatã nu con-
stau în lipsa de vizibilitate, ci în diferenþa dintre efectul aspiraþional creat de
aceastã prezenþã ºi capacitatea de a satisface aºteptãrile generate de acest efect
aspiraþional. Admiraþia ºi afectivitatea neconcretizatã se transformã cu uºurinþã
în frustrare. În aceste condiþii, aºteptãrile ar trebui sã fie materializate în posibi-
litatea de a cãlãtori, de a vedea, de a consuma. Dacã aceste aºteptãri nu sunt în-
deplinite, admiraþia se transformã în frustrare, iar frustrarea în urã. Odatã cu ge-
neralizarea accesului la informaþie, internet ºi mai ales TV satelit, probabil cã
niciodatã nu a existat o asemenea discrepanþã între orizontul de aºteptare ºi capa-
citatea de a satisface acest orizont (al guvernelor statelor respective ca ºi al sta-
telor membre ale UE). În paralel, niciodatã structura demograficã a þãrilor sud-
mediteraneene nu s-a mai confruntat cu o dezvoltare explozivã de asemenea
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dimensiuni cu tot ce implicã ea (ca orizont de aºteptare al tinerilor ºi alternative
de canalizare ale acestor orizonturi oferite dacã nu de UE atunci de opþiunile ex-
tremiste). Este important a cui poveste de succes câºtigã, ce model de dezvoltare
este mai convingãtor ca model de urmat, iar aici capacitatea de a transmite
mesajul ºi imaginea corectã prin practici de diplomaþie publicã este importantã.
Sistemul de schimburi interacademice, sistemul de burse ºi tabere de varã este
prea redus pentru a putea produce un efect major. Un sistem de vize sezonale
pentru UE, respectiv existenþa unei vize culturale dedicate studenþilor ºi intelec-
tualilor în general, ar putea sã fie o soluþie funcþionalã.

Comunicarea publicã externã a Uniunii Europene trebuie sã-ºi reglementeze
discursul de diplomaþie publicã ºi mai ales sã-l coroboreze cu acþiuni concrete
faþã de spaþiile ºi zonele emergente, chiar dacã aceste acþiuni implicã costuri.
Uniunea Europeanã încã nu dispune de capacitãþi de comunicare efectivã în so-
cial media care este propabil o chintesenþã a tuturor metodelor de soft power fo-
losite anterior6. Twitter ºi Facebook sunt instrumente potenþiale de influenþare a
opiniei publice internaþionale comparabile cu Radio Europa Liberã pentru þãrile
din Europa Centralã ºi de Est înainte de 1989. Tipologia comunicãrii în social
media este însã diferitã, mai puþin controlabilã decât mijloacele clasice, ºi nu
existã încã expertizã ºi nici fondurile pentru asigurarea unei comunicãri con-
stante credibile de tip conversaþional în astfel de medii. Dezavantajul pierderii
controlului asupra fluxului informaþional ºi conþinutului acestuia este compensat
de posibilitatea de prospectare în timp real ºi neintermediat a opiniilor audito-
riului. Aceste noi paradigme ale comunicãrii sunt valabile pentru acele pãrþi ale
lumii în care rata de penetrare a internetului este suficient de mare pentru ca
opinia blogerilor sã fie reprezentativã pentru opinia publicã a respectivei þãri7.

Investiþiile în noile tehnologii la nivelul Comisiei Europene au fost apre-
ciabile în ultimii 15 ani. Portalul Europa a fost lansat în 1995, astãzi fiind unul
dintre cele mai masive portaluri din lume, tradus în peste 20 de limbi. Nu lipsesc
nici iniþiativele de comunicare gen videoconferinþã respectiv blogosferã, cana-
lele EUtube sau Debate Europe sau Europa Chats fiind operaþionale din 20058.
A fi operaþional însã nu înseamnã a fi ºi activ, cunoscut sau cã respectivele ca-
nale de comunicare sunt comparabile ca sursã de informaþie pentru publicul ex-
tern cu alte surse (în mod special în þãrile arabe).

Practicarea dialogului intercultural implicã articularea unor noi abilitãþi prin
care se configureazã noi posibile meserii ale secolului XXI. Diplomaþia publicã,
diplomaþia culturalã, managementul de proiect cultural sunt concepte nou apã-
rute în ultimele trei sau patru decenii care nu au încã un corespondent într-o me-
serie propriu-zisã. Meseria de diplomat public/diplomat cultural sau mediator
cultural nu existã ca atare în nomenclatorul european al ocupaþiilor ºi la ora ac-
tualã este mai degrabã o abilitate transversalã necesarã diferitelor categorii de
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profesioniºti (artiºti, oameni de presã, cadre academice, operatori culturali, func-
þionari publici, comunicatori, cadre diplomatice, purtãtori de cuvânt). Prima con-
diþie, aceea de creare a unui standard ocupaþional ca atare paneuropean, implicã
existenþa unui sistem de formare funcþional care sã certifice în mod credibil
aceste cunoºtinþe specifice, existenþa unor organisme profesionale independente
care sã evalueze în mod credibil ºi legitim sistemele de formare, rezultatele ac-
þiunilor de promovare a imaginii ºi profesionalismul celor care îl practicã, norme
profesionale ºi etice clare care regularizeazã profesarea domeniului. Lucrurile
nu sunt simple ºi pentru cã vorbim de rezultatul cumulat al mai multor domenii
care sunt la rândul lor domenii multidisciplinare, care îºi extind continuu aria de
aplicare prin absorbþia de noi discipline ºi domenii de aplicare. O singurã disci-
plinã sau o singurã profesie nu poate sã acopere aria de aplicare ºi de expertizã
a domeniului reprezentãrii culturale sau comunicãrii interculturale aºa cum este
perceput azi, de unde ºi statutul incert ºi dominat de confuzie a ceea ce s-ar numi
profesionalism în domeniu. Istoria, relaþiile internaþionale, comunicarea publicã
internaþionalã, diplomaþia culturalã, studiile aferente comunicãrii, psihologia,
sociologia sunt toate domenii aferente ºi aplicabile diplomatului cultural, comu-
nicatorilor care trebuie sã asigure coordonarea dialogului intercultural. Nu avem
încã o modalitate coerentã ºi unanim acceptatã de integrare a tuturor acestor ele-
mente în mod sistemic. Este un domeniu în care practicile au evoluat prea repede
pentru a putea fi conceptualizate în discipline ºi un program de pregãtire spe-
cific. Tentative existã (a se vedea programele patronate de ICD Berlin), dar stu-
diind curricula ofertatã se poate vedea cã este vorba de o redefinire uºor ajustatã
a unor programe masterale în relaþii internaþionale, comunicare, istorie, ºi nu
neapãrat de articularea unui nou domeniu de studii materializabil într-un nou
profil ocupaþional.

Pânã la consacrarea unui nou domeniu de studii ºi a unei noi meserii existã
un alfabet minimal al comunicãrii în relaþiile internaþionale care face din timpuri
imemoriale diferenþa dintre profesionist ºi diletant.

Diletantul se remarcã prin:
– Utilizarea în exces a cuvintelor ºi expresiilor interlocutorului – va lãsa im-

presia de formalism, artificialitate ºi mimetism.
– Utilizarea ticurilor verbale (sincer, se pare cã, în acelaºi timp... etc.).
– Încercarea de a fi excesiv de interpretativ la adresa opiniilor interlocutoru-

lui, utilizarea unui limbaj pretenþios în care acesta nu se regãseºte (va îndepãrta
în loc sã apropie).
– Întreruperea frecventã a discursului interlocutorului (...a nu ºti sã asculþi).
Profesionistul se remarcã prin:
– Abilitatea de a discerne discrepanþele dintre comunicarea verbalã ºi comu-

nicarea nonverbalã (limbajul corpului ºi al gesturilor).
– Utilizarea tehnicilor ascultãrii active dupã fiecare frazã sau idee enunþatã de

interlocutor. Ascultarea activã combinã abilitãþi discursive ºi de ascultare care în
felul acesta faciliteazã comunicarea/dialogul, deoarece interlocutorul se va con-
sidera înþeles ºi încurajat sã-ºi comunice gândurile/opiniile. Aceastã tehnicã fa-
ciliteazã empatia.
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– Cunoaºterea semnificaþiei contactului vizual în diverse culturi (obligatoriu
în cultura europeanã, ofensatoare în unele culturi ale Asiei).

– Cunoaºterea diferitelor paliere identitare ºi a modului de aplicare a acestora
în discursul public, aceasta în condiþiile în care orice tip de comunicare are o di-
mensiune identitarã. Discrepanþele dintre identitatea propriu-zisã autoperceputã
ºi imaginea acestei identitãþi constituie obiectivul principal al campaniilor de di-
plomaþie publicã (armonizarea diferenþei dintre autopercepþie ºi percepþia ex-
ternã). O problemã de funcþionalitate constã în faptul cã în articularea unei ima-
gini identitare în discursul pentru mediul extern promotorii aleg modalitãþi de
expresie specifice propriei culturi care adesea nu au tangenþã cu orizontul de aº-
teptare al publicului dintr-o altã þarã în general ºi dintr-o þarã islamicã în mod
particular. Modalitãþi de exprimare incisive ºi inspirate într-o anumitã culturã pot
sã fie percepute ca arogante, stridente, de prost gust ºi agresive de cãtre altã cul-
turã. ªi viceversa este valabilã, limbajul modest ºi reþinut dintr-o anumitã culturã
poate sã fie perceput ca semn de slãbiciune ºi umilinþã în altã culturã9. Acelaºi
raþionament se aplicã ºi pentru cunoaºterea mediilor de comunicare preferate de
anumite culturi. Cultura localã influenþeazã preferinþele pentru anumite medii ºi
instrumente de comunicare. În societãþile deschise mass-media poate sã fie ale-
gerea fireascã, dupã cum în alte locuri comunicarea interpersonalã este con-
sideratã mai de încredere (cazul þãrilor arabe ºi în general al societãþilor închise).

– Capacitãþile lingvistice specifice oferã avantaje comparative indiscutabile
prin capacitatea de imersiune în societatea unei anumite þãri ºi accesul la forme
mai subtile de manifestare a fenomenului cultural. Totuºi, între competenþã lingvis-
ticã ºi competenþã culturalã existã o diferenþã semnificativã de care trebuie sã se
þinã cont. Trebuie schimbate paradigmele în sine de învãþare a limbilor strãine,
care la ora actualã sunt axate în sistemele educaþionale europene pe competen-
þele gramaticale ºi mai puþin pe competenþele conversaþionale. Sunt experþi care
realizeazã cã deºi vorbesc fluent o anumitã limbã au dificultãþi de comunicare ºi
relaþionare cu nativii. Cunoaºterii gramaticii unei limbi strãine trebuie sã i se adauge
cunoaºterea gramaticii culturii, singura care asigurã interacþiunea socialã realã.

– Capacitatea de a identifica ºi de a rãspunde cu promptitudine ºi cu detalii
nominale la întrebarea „cine este publicul cãruia ne adresãm?“. De rãspunsul la
aceastã depinde succesul marketingului de imagine al unei instituþii sau þãri. Ca-
tegoriile majore de public pe care expertul trebuie sã le cunoascã nominal la ni-
vel de indivizi sunt: presa naþionalã, localã ºi specializatã; editorialiºti, analiºti,
comentatori de presã; autoritãþi publice; consumatori/beneficiari care sunt poten-
þiali formatori; politicieni (naþionali sau europeni); comisii parlamentare ºi parla-
mentari (naþionali ºi europeni); organizaþii neguvernamentale, mai ales organi-
zaþii comunitare; manageri ai companiilor comerciale; lideri de opinie10. Pentru
elaborarea unui mesaj eficient în structura auditoriului profesionistul cunoaºte
procentul aproximativ al celor care au o opinie divergentã, procentul celor neu-
tri, ca ºi procentul celor cu opinii similare, respectiv ce se doreºte de la fiecare
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categorie în parte (sã-ºi schimbe atitudinea faþã de subiect, sã treacã la acþiune –
imediat, într-o sãptãmânã, de-acum înainte º.a.m.d.).

–Abilitãþi de caracterizare cât mai exactã a gusturilor culturale pentru cât mai
multe dintre destinaþiile externe, pentru a „plasa“ produsele culturale potrivite.

– Abilitatea de a formula observaþii ºi comentarii pertinente în legãturã cu co-
munitãþile cele mai receptive/principalele activitãþi/servicii culturale ºi modul
lor de a fi permeabile la schimburi interculturale.

– Capacitatea de a aprecia ºi aplica strategii de comunicare pentru publicul
extern în funcþie de numãrul participanþilor (individual, instituþii, comunitãþi), în
funcþie de modalitãþile de coordonare cu diverse entitãþi ºi cu alte acþiuni de co-
municare din þara-mamã, ºi desigur în funcþie de scop (un singur obiectiv, mai
multe, un obiectiv cu multiple faþete) ºi în funcþie de duratã (efect imediat, efect
pe termen lung sau timpul avut la dispoziþie).

– Abilitatea de a defini calitatea într-un proiect de reprezentare culturalã. Se
face de regulã prin apel la experþi de marcã din domeniu, respectiv prin apel la
exemple de bune practici11.

– Abilitãþi de a defini convingãtor parametrii care caracterizeazã calitatea în
proiectele de reprezentare culturalã, respectiv abilitatea de a defini ºi argumenta
avantajele, dezavantajele, eforturile ºi resursele umane, materiale ºi financiare
pe care le implicã normele sau parametrii de calitate stabiliþi pentru un anume
proiect cultural. E un algoritm în care trebuie gãsitã formula de armonizare a
perspectivei proprii cu cea a finanþatorilor ºi a celor direct interesaþi, a comuni-
tãþii cãreia proiectul se adreseazã. Este în general principala provocare adresatã
managerilor de proiecte în domeniu (a face artã pentru artã) ºi în acelaºi timp în
care publicul, comunitatea sã se regãseascã, pe care sã o înþeleagã ºi de care sã
se considere reprezentatã.

– Abilitatea de a evita formulele sterile ale discursului oficial este esenþialã,
pentru cã acest discurs oficial prin monotonia ºi predictibilul sãu reduce orice tip
de reprezentare culturalã ºi orice tip de comunicare la un simplu zgomot de fond
al cãrui efect este practic nul. Cultura înseamnã provocare, comunicare ºi dialog,
iar pentru acest lucru este nevoie de experþi, oameni de culturã, pe care adesea
reprezentanþele diplomatice nu îi au. Manifestãrile culturale ºi de comunicare
externe ale Comisiei Europene eºueazã adesea în acel formalism cenuºiu, colorat
cu accese de sentimentalism, ce caracterizeazã îndeobºte funcþionãrimea (fie ea
ºi europeanã)12.

Un aspect pentru care încã nu existã nici expertizã ºi nici programe de for-
mare specificã se referã la impactul cultural în comunicarea vizualã. Designul
elementelor de identitate culturalã al siturilor web este un act de diplomaþie cul-
turalã, având în vedere rolul ºi importanþa pe care comunicarea online îl are în
era informaþionalã. De exemplu, siturile guvernamentale ale Australiei, ale Noii
Zeelande pornesc toate de la un discurs vizual coerent cu elementele de culoare,
design ºi artefacte cu care publicul strãin identificã inclusiv la nivelul subcon-
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ºtientului aceste þãri. Siturile guvernamentale ale unor state membre ale UE
precum ºi siturile Comisiei Europene, Parlamentului ºi agenþiilor þin ºi ele cont
de acest algoritm al comunicãrii vizuale.

– Cunoaºterea contextului istoric are o importanþã deosebitã în contextul co-
municãrii interculturale cu opinia publicã din þãri. De regulã, campaniile ºi stra-
tegiile de comunicare dau atenþie exclusiv contextului actual. Este o tehnicã mai
comodã dar superficialã, demonii trecutului recent (atitudinea faþã de foste puteri co-
loniale, de pildã) pot sã fie resuscitaþi oricând de un gest sau o declaraþie nepotrivitã.

– Cunoaºterea metodelor de cercetare ºi mai ales de interpretare corectã a da-
telor. Adesea rezultatele oferite de metodele de cercetare cantitativã (sondaje de
opinie publicã, de pildã) s-au demonstrat a nu fi viabile dacã sunt aplicate pe o
audienþã extrem de diversã. Cele mai multe erori provin nu din modul în care se
rãspunde la întrebãrile dintr-un chestionar, ci de la modul în care sunt formulate
întrebãrile în sine. Metodologia de cercetare care implicã practicile intercultu-
rale ºi comunicarea publicã externã, de lamodul de design pânã lamodul de colectare
ºi interpretare a datelor, este vulnerabilã în faþa filtrelor culturale ale indivizilor.

– Cunoaºterea ºi utilizarea efectivã în practicã a manualelor ºi procedurilor
dezvoltate de-a lungul anilor cu investiþii ºi eforturi considerabile. Manualul pri-
vind practicile de informare ºi comunicare dezvoltat în comun de SEAE ºi
DEVCO este o iniþiativã lãudabilã, cu specificaþia cã nu este utilizat de practi-
cieni ºi probabil nici consultat. S-a propus utilizarea într-o manierã zilnicã a sis-
temului ERIC (sistem de comunicare intranet în cadrul Comisiei Europene) pen-
tru discutarea ºi împãrtãºirea celor mai bune practici ºi experienþe din domeniu.

Pentru practicarea dialogului intercultural sunt importante cunoaºterea, mo-
bilizarea ºi implicarea în acþiuni concentrate de comunicare ale altor departa-
mente responsabile cu comerþul exterior (DG Trade), comunicarea efectivã (DG
Communication), programele de dezvoltare (DEVCO) în condiþiile în care pro-
movarea dezvoltãrii ºi practicile comerciale sunt atribute esenþiale ale di-
plomaþiei publice efective. Coordonarea în interiorul Serviciului European de
Acþiune Externã, ca ºi a serviciilor de acþiune externã ale statelor naþionale, este
încã o problemã, alocarea de responsabilitãþi ºi resurse pentru comunicare strate-
gicã fiind neclarã. De altfel nici nu se poate aºtepta claritate atâta timp cât con-
ceptul în sine de comunicare strategicã nu este ºi nici nu poate sã fie clar definit,
pentru cã ar implica fie o definiþie atotcuprinzãtoare a ceea ce este relevant
pentru comunicarea strategicã, fie o definiþie-sintezã dar care ar exclude aspec-
tele mai subtile ale comunicãrii externe (dar nu mai puþin importante). Pentru
realizarea necesarei coordonãri a acþiunilor ºi coerenþei mesajelor dintre SEAE,
statele membre ºi diversele instituþii publice ºi private care au activitate rele-
vantã pentru comunicarea externã internaþionalã ar avea nevoie de dezvoltarea
unor strategii funcþionale (ºi implicit a personalului adecvat) de cooperare ºi co-
ordonare a acþiunilor pe multiple paliere – local, regional, naþional. Coordonarea
eforturilor ar permite obþinerea de rezultate concrete cu investiþii mult mai mici.

Practicarea dialogului intercultural implicã ºi abilitãþi de management stra-
tegic al imaginii unei culturi (a unui stat membru, a unei regiuni sau a Europei
per ansamblu), implicã capacitatea de analizare a unor aspecte precum: ce deter-
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minã imaginea unei þãri sau culturi?; cum poate fi evaluatã imaginea externã a
unei culturi?; ce principii directoare existã pentru conceperea mesajelor rele-
vante pentru dialogul intercultural practicat într-un anumit context?; ce instru-
mente pot fi utilizate pentru difuzarea mesajelor cheie ale dialogului intercul-
tural?; cum poate o þarã sau o culturã sã atenueze o imagine negativã?13. Dupã
ce s-a rãspuns convingãtor la aceste întrebãri (uneori în urma unor studii ºi cam-
panii de informare de ani de zile) ºi se creeazã (sau se ajusteazã) imaginea de
brand, aceasta trebuie comunicatã în mod susþinut atât în interiorul þãrii cât ºi în
afara ei. Unele state membre au o imagine de brand puternicã care atrage dupã
sine (adesea pânã la confuzie) ºi brandul de imagine al UE, cu beneficii incon-
testabile, economic cel puþin, ºi pentru membrii UE mai puþin privilegiaþi din
acest punct de vedere14. ªi UE are o imagine de brand, chiar dacã mai puþin con-
turatã în RI ºi doar la nivelul elitelor politice, actorul civil în RI.

Aceasta implicã din partea unui profesionist:
– Abilitãþi de identificare a unor sectoare de afaceri – niºã cu relevanþã pentru

promovarea unui anumit mesaj sau construirea unei imagini de brand (de exemplu
Estonia a mizat mult ºi cu succes pe IT);

– Abilitãþi de evitare a comercializãrii excesive a industriilor creatoare de
imagine, a turismului cultural, a spectacolelor etc. (o abordare care face parte din
politica identitarã europeanã ºi este fundament al avantajului comparativ cultural
calitativ european vizavi de industriile culturale asociate de regulã cu SUA).

– Cunoaºterea ºi promovarea de mãsuri speciale de protecþie ºi subvenþionare
(necesare pentru menþinerea calitãþii actului de comunicare ºi reprezentare pu-
blicã ºi a actului cultural în sine), adesea în contradicþie cu trendul general de li-
beralizare economicã pe care îl presupune globalizarea.

– Cunoaºterea actorilor în domeniu la nivelul statelor membre ºi al Uniunii
Europene (de jure ºi mai ales a celor de facto, adesea cu impact mai mare) al
cãror domeniu de activitate are relevanþã pentru comunicarea publicã intraeuro-
peanã ºi transnaþionalã.

– Familiarizarea cu formele de comunicare ºi reprezentare culturalã postmo-
derne, dar inteligibile ºi accesibile publicului larg. ªi viceversa este valabilã, im-
plicând familiarizarea cu formele de comunicare ºi reprezentare culturalã tra-
diþionale ºi mai uºor inteligibile unui anumit public (publicul din þãrile arabe, de
pildã). A fi clasic ºi postmodern în acelaºi timp, cu alte cuvinte capacitatea de a
satisface ambele paliere, este o provocare deschisã.

Pregãtirea unor profesioniºti în comunicare publicã ºi practicarea dialogului
intercultural nu se rezumã doar la modalitãþile de adresare a publicului extern, ci
ºi la contribuþia propriului public la formarea discursului specific comunicãrii
externe ºi mai recent contribuþia publicului ca ºi comunitate sau chiar ca ºi en-
titate individualã la efortul colectiv mai mult sau mai puþin coerent de creare a
imaginii externe în ochii opiniei publice internaþionale în mod direct, neinter-
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mediat de filtrele guvernamentale. O bunã parte din prezenþa culturalã neinsti-
tuþionalizatã ºi capitalul de imagine de facto a fost ºi este creatã de diaspora (fie
prin simpla prezenþã, fie prin activitãþi economice ºi culturale), iar capacitatea de
coordonare (subtilã ºi neinvazivã), de activare a acestui filon de reprezentare
este esenþialã. Nici diversele instituþii cu atribuþii de reprezentare externã ºi nici
criticii acestora adesea nu pot sã dea un rãspuns suficient de convingãtor la for-
ma ºi mãsura în care activitatea unei instituþii de reprezentare culturalã externã este
dedicatã diasporei ºi în care este un export de culturã dedicat publicului strãin.

Au unele dintre noile state membre ale UE suficiente fundamente identitare
cunoscute sau marketizabile pentru a contribui convingãtor ºi constructiv la con-
struirea unei identitãþi competitive vãzutã ca atare pe plan extern a Uniunii Euro-
pene? Multe þãri au demonstrat cã inclusiv din publicitatea negativã se poate
face diplomaþie publicã de succes, cu condiþia sã existe expertizã pentru aºa
ceva. Pasajul urmãtor ar fi revelator: (...) Bucharest, the European Havana, is
still probably the most interesting capital city in many ways în Europe. Living in
Bucharest is like living in a film noir full of gangsters, corrupt officials, femmes
fatales, old men în hats. The town has so very much energy. It is a twenty-one
year old – London and Paris are in their fifties. Most of all the broken run-down
streets of Bucharest. Until about seven years ago the slummy Old Town in
Bucharest, where I live, which is now a sea of wine-bars and restaurants. But let
us enjoy the new rather than regret the past: the old town makes people happy
and there are three or four good restaurants there (Sindbad, St George, Lacrimi
ºi Sfinþi and Charme since you ask). The new old town annoys me but it has a
buzz and is a lot of fun. If only it had not descended from the sky almost
overnight, but I rejoice that it came, like many things in România, much later
than you would have expected. A lot better than the sanitised, well-behaved old
towns of other capital cities. It certainly beats Covent Garden. And I have it on
my doorstep which is convenient (...)15.

Dialogul intercultural se concretizeazã prin proiecte, cunoaºterea tipologiei
programelor ºi proiectelor culturale fiind o abilitate esenþialã cerutã profesioniº-
tilor. Implicã cunoaºterea aspectelor cu caracter conceptual, inclusiv a clasi-
ficãrii principalelor tipuri de proiecte ºi programe culturale disponibile într-un
anumit interval de timp. De regulã, se enumerã patru criterii esenþiale în catalogarea
proiectelor ºi programelor culturale cu relevanþã pentru dialogul intercultural:

a) dupã domeniul cultural de referinþã (proiecte din zona culturii scrise, a ar-
telor vizuale ºi arhitecturii, artelor spectacolului, proiecte de patrimoniu, muzeale,
de turism cultural ºi de formare profesionalã în domeniul culturii);

b) dupã aria de interes (programe/proiecte culturale de interes local, regional,
naþional ºi internaþional);

c) dupã tipul de produs/serviciu cultural obþinut (proiect de obþinere a unui
produs cultural-economic, proiect de conservare/restaurare);

d) dupã tipul de finanþare (cu finanþare naþionalã, internaþionalã bilateralã, fi-
nanþare internaþionalã/UNESCO, finanþare UE).
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Este importantã ºi cunoaºterea poziþionãrii în raport cu organizaþiile culturale
a cãror activitate este complementarã cu activitatea proprie, mai ales în condiþiile
în care creºterea exponenþialã a paletei de organizaþii cu preocupãri adiacente
utilizabile în domeniul dialogului intercultural este direct proporþionalã cu noile
valenþe acordate domeniului ºi actului cultural în sine.

Recomandãrile pentru o Agenþie Culturalã a Uniunii Europene, descentrali-
zatã ºi nepolitizatã, nu sunt uºor de îndeplinit atunci când avem în vedere agenþii
finanþate din fonduri publice; totuºi existã exemple ale unor agenþii în care prio-
ritãþile de reprezentare sunt fixate de antreprenori culturali (oameni de culturã
cunoscuþi ºi respectaþi în þara de origine) ºi experþi (de asemenea personalitãþi re-
cunoscute în fiecare domeniu). Dacã comunicarea ºi crearea de imagine favora-
bilã pe plan extern de facto eficientã ºi credibilã (care este în mãsurã sã aducã
turiºti ºi investiþii) se face mai ales prin asociaþii private, fondate de entuziaºti ºi
finanþate privat, care ar fi rolul Agenþiei Culturale a Uniunii Europene? Probabil
cel de umbrelã, de finanþator, de autor programatic, de factor coagulant care sã
faciliteze (nu sã dicteze) efervescenþa ºi diversitatea pe care mediul asociativ de
calitate o poate avea în realizarea efectivã de la individ la individ a dialogului in-
tercultural. Majoritatea instituþiilor nonguvernamentale sau private implicate
într-un fel sau altul în comunicarea ºi reprezentarea culturalã externã, con-
siderate a fi de succes, încearcã sã se îndepãrteze cât mai mult de aspectele sus-
ceptibile a fi propagandã, de formele de reprezentare percepute a fi artã de stat
sau discurs cultural cuminte ºi corect politic. Este timpul ca aceºti actori sã preia
ºtafeta ºi iniþiativa din mâinile agenþiilor publice (dar sub controlul, monitori-
zarea ºi coordonarea fãcutã cu tact a acestora) pentru cã majoritatea eºecurilor în
acþiuni de diplomaþie publicã nu se datoreazã incapacitãþii de a oferi informaþii
în legãturã cu propriul punct de vedere. Publicarea de materiale, broºuri sau or-
ganizarea de evenimente sunt partea simplã a lucrurilor, pentru cã presupun doar
manipularea unor fonduri. Adevãrata provocare constã în a oferi un mesaj con-
vingãtor care sã nu fie ignorat. Mesajele declamatorii au mai puþin ºanse de a fi
luate în considerare comparativ cu mesajele care gãsesc modalitatea de a angaja
un dialog. Auditoriul acordã atenþie ºi recepteazã doar ceea ce doreºte sã audã,
ceea ce reclamã tehnici mai sofisticate de a compune sau ambala un mesaj vi-
zând o imagine identitarã. În acelaºi timp a spune auditoriului extern doar ceea
ce doreºte sã audã denotã o dozã mare de oportunism ºi caracterizeazã propa-
ganda. Este de preferat angajarea unui dialog real în care se expune ºi argumen-
teazã un punct de vedere, pornind de la cunoaºterea punctului de vedere al au-
ditoriului extern. Ar fi de discutat ºi ce reprezintã cultura (înaltã sau de diver-
tisment) pentru public, ce fel de culturã ºi manifestãri se transformã în stil de
viaþã ºi devin element al socializãrii într-o anumitã þarã (cum este cazul multor
produse culturale americane). O altã problemã este legatã de mentalitatea pãgu-
boasã existentã în unele state membre din Europa Centralã ºi de Est mai ales în
virtutea cãreia arta ºi cultura de calitate reprezintã un domeniu elitist (parte o
reacþie la populismul artei ºi culturii de stat pre-1989, parte o prelungire a elitis-
mului de secol XIX manifest ºi în atitudinea faþã de istoria naþionalã). În aceste
condiþii ermetismul limbajului ºi cel al manifestãrilor sunt considerate virtuþi obli-
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gatorii ale manifestãrilor. În aceleaºi cercuri popularizarea culturii are în aceste
state membre un rol peiorativ, fiind echivalentul vulgarizãrii, în condiþiile în care
în Occident (ºi în SUA, America) e complementul superlativ al consacrãrii.

Pledoaria pentru descentralizarea acþiunilor ºi transformarea agenþiei cultu-
rale europene într-un facilitator ºi cofinanþator al proiectelor de calitate ce facili-
teazã dialogul intercultural ridicã ºi problema managementului calitãþii proiec-
telor culturale, ca o temã nouã sau puþin abordatã. Documentele programatice
ale Comisiei Europene insistã pe capacitatea de asigurare a calitãþii proiectului
cultural în condiþiile de eficienþã ºi atingere a obiectivelor într-un domeniu în
care nu orice iniþiativã sau premierã este un succes, iar adesea rezultatele sunt
discutabile ºi eºecurile greu de demonstrat16. Nu sunt daþi însã parametrii de de-
finire a calitãþii nici mãcar în termeni generali, situaþia fiind similarã ºi în ce pri-
veºte eficienþa (într-adevãr dificil de cuantificat în termen scurt sau mediu). Cali-
tatea ºi eficienþa finalã a proiectului depinde însã cu siguranþã de calitatea fie-
cãrui element implicat de ideea iniþialã, modul de implementare a activitãþilor,
calitatea monitorizãrii ºi a expertizei, calitatea contractorilor, calitatea demon-
stratã a partenerilor, iar aici este în puterea finanþatorului de a forma ºi angaja
personal competent.
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