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Abstract. How do EU member states countries integrate all aspects of
their hard and soft power in the new European Union External Action
Service? And how can they animate loose coalitions of state and non-state
actors in pursuit of a common goal within the international arena? It is
these questions that lie at the heart of today’s public diplomacy in general
and cultural diplomacy in particular as the most essential form of public
diplomacy the European Union External Action Service can handle. EU’s
identity as an international actor relies in its image as a civilian actor and
as a promoter of development. However the historic experience shows us
that, in fragile states, development cannot simply be ‘bought’ through
large transfers of resources. There is a renewed focus on culture; on the power
of ideas and values; and on the complex relationship between hierarchical
organizations and informal networks.
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Diplomaþia per se trimite dintotdeauna la registrul reprezentãrii unei anumite
culturi ºi civilizaþii, respectiv la registrul imaginarului (dat sau construit), ea fiind
reprezentarea simbolicã a unui stat în spaþiul public internaþional1. Cultura ºi
reprezentãrile culturale joacã un rol important în configurarea postmodernã a
sistemului internaþional ºi a noilor poli de influenþã, amplificatã fiind de genera-
lizarea comunicãrii ºi a accesului la informaþii, care nu mai sunt mediate de gu-
vernele naþionale2. În acest context, strategiile de diplomaþie publicã/culturalã
prin care actorii internaþionali se adreseazã direct cetãþenilor statelor terþe bene-
ficiazã de o atenþie sporitã3. Generalizarea accesului la informaþii ºi comunicare
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prin internet ºi satelit se traduce ºi prin noi valenþe acordate reprezentãrilor
culturale, proiecþiilor simbolice ale naþiunilor ºi construcþiilor politice hibride ºi
dificil de definit precum Uniunea Europeanã4. Pentru Uniunea Europeanã este o
misiune dificilã a transpune în realitate efectivã principiul unitãþii în diversitate
a culturilor ºi tradiþiilor membrilor sãi, într-o formulã inteligibilã pe plan extern,
acceptabilã ca numitor comun, în care sã se regãseascã fiecare cetãþean european.
Promovarea propriei imagini ºi a propriilor valori culturale nu are doar o mi-

zã politicã, ci deopotrivã ºi o mizã economicã. Valoarea economicã a ceea ce se
numeºte „branding“, cu valenþe culturale din sfera percepþiei ºi imaginarului,
este cunoscutã, recunoscutã ºi face obiectul unor investiþii consistente din partea
guvernelor statelor naþionale5.
Problema diplomaþiei culturale ºi a reprezentãrii culturale externe a Uniunii

Europene prin SEAE (Serviciul European de Acþiune Externã) a ajuns de curând
per se (ºi nu doar tangenþial, ca problemã pe agenda externã sau pe agenda cultu-
ralã a UE ca ºi pânã acum) subiect de dezbateri ºi propuneri/rezoluþii în Parla-
mentul UE. UE trebuie sã foloseascã mai mult aspectele culturale în cadrul
eforturilor sale diplomatice de promovare a drepturilor omului, a democraþiei ºi
a dezvoltãrii þãrilor terþe — precizeazã Rezoluþia adoptatã de Parlament în 12
mai 20116. Obiectul unei rezoluþii separate, dar din aceeaºi familie „a dimensiu-
nii culturale a politicii UE“ ºi adoptatã în aceeaºi zi, atrãgea atenþia ca UE sã
acorde mai mult sprijin pentru creatorii de culturã ºi sã finalizeze piaþa unicã
pentru lucrãrile lor online, protejând dreptul de autor. Mai mult, membrii Parla-
mentului European susþin în Rezoluþie crearea unei DG Diplomaþie culturalã în
organizarea Serviciului European deActiune Externã (SEAE) ºi numirea, în fieca-
re dintre reprezentanþele externe ale UE, a unei persoane responsabile pentru co-
ordonarea relaþiilor ºi interacþiunilor culturale dintre UE ºi þãrile terþe ºi respec-
tiv pentru promovarea culturii europene. Este o recomandare interesantã, dar im-
practicabilã ad litteram având în vedere cã, în multe þãri în care UE va avea o
reprezentanþã/ambasadã, numãrul personalului va fi mult prea redus pentru a
avea o persoanã responsabilã pentru coordonarea relaþiilor ºi interacþiunilor cul-
turale. Interesantã este ºi propunerea vizând introducerea unei vize culturale UE
pentru artiºti ºi alþi profesioniºti din domeniul cultural ce provin din þãri nonmembre.
Rezoluþia adoptatã reia, punct cu punct, punctele de vedere oficiale cunoscute ºi
recunoscute ale Uniunii Europene în ce priveºte strategiile de politicã prin
culturã ºi cultura ca dimensiune a dezvoltãrii: „Cultura poate ºi ar trebui sã fa-
ciliteze dezvoltarea, incluziunea, inovarea, democraþia, drepturile omului, edu-
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caþia, prevenirea conflictelor ºi reconcilierea, înþelegerea reciprocã, toleranþa ºi
creativitatea“7. Pentru a sprijini creatorii de culturã, membrii PE sugereazã (dar
nu oferã soluþii concrete în termeni de mecanisme de garantare comunitarã a
acestui gen de credite) îmbunãtãþirea accesului la creditare, la microfinanþãri pe
termen scurt, avansuri rambursabile, fonduri de capital-risc ºi stimulente pentru
înfiinþarea de consorþii locale în domeniul cultural, cum ar fi reducerea impo-
zitelor8. Promovarea valorilor culturale ale UE în lume implicã folosirea eficientã
a noilor platforme online de comunicare ºi stocare a informaþiilor, lucru posibil
prin disponibilitatea în format digitalizat a operelor culturale (literaturã, picturã,
muzicã etc). Pe cale de consecinþã, cu aceeaºi ocazie, Parlamentul solicitã spri-
jinul CE pentru îmbunãtãþirea digitalizãrii operelor culturale europene ºi reco-
mandã Comisiei sã ia în considerare crearea unei linii bugetare specifice în ca-
drul iniþiativei emblematice „Agenda digitalã“, pentru a susþine tranziþia cãtre di-
gitalizare în cinematografia europeanã.
Conceptul de soft power a influenþat mult în ultimii ani strategiile diploma-

tice ºi modul de calibrare al acþiunilor de politicã internaþionalã ale guvernelor,
fiind o reacþie la evoluþii concrete de care am mai vorbit. Importanþa acordatã
dimensiunii soft power în relaþiile internaþionale este direct proporþionalã cu im-
portanþa acordatã strategiilor de diplomaþie publicã ºi a celor de diplomaþie cul-
turalã ca parte integrantã a diplomaþiei publice9.
Încercarea de teoretizare a dimensiunii culturale a diplomaþiei publice a Uni-

unii Europene implicã o trecere în revistã a practicilor curente, a posibilelor evo-
luþii ºi actorilor ce le pot genera. Inevitabil ne vom întreba: ce este diplomaþia
culturalã de fapt? Cum sunt utilizate valorile civilizaþionale ale unei comunitãþi
pentru a negocia sau recalibra relaþii internaþionale într-o lume în continuã
schimbare? În ce mãsurã valorile ºi specificitãþile culturale pot fi utilizate ºi cum
anume pentru a exploata în mod constructiv diferenþele dintre culturi sau simi-
litudinile dintre acestea? ªi mai ales cum se poate face acest lucru într-un limbaj
echilibrat în care cultura vorbeºte pentru culturã, un limbaj eliberat de elemen-
tele constitutive ale propagandei (reale sau percepute de auditoriu)? Ce instituþii
dau tonul în ce priveºte provocãrile diplomaþiei culturale ºi cine sunt principalii
actori în domeniu? În ce mãsurã comunicarea internaþionalã de la individ la indi-
vid ºi schimbul de idei s-au schimbat ºi care sunt implicaþiile acestor schim-
bãri?10 Existã ºi puncte de vedere în virtutea cãrora diplomaþia culturalã nu re-
prezintã neapãrat o formã de soft power, fie ºi pentru simplul motiv în virtutea
cãruia termenul power/putere implicã o relaþie de superioritate/inferioritate ºi in-
strumentalitate a uneia dintre pãrþi faþã de alta. Diplomaþia culturalã diferitã de
Propaganda culturalã presupune reciprocitate.
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Practicarea diplomaþiei culturale ca instrument de acþiune externã diferã mult
de la un stat la altul ºi în funcþie de stilul ºi tradiþiile diplomatice ca ºi de locul
pe care cultura în sine îl reprezintã în politica unei þãri. De regulã, se dã ca exem-
plu atitudinea Franþei, þarã pentru care rolul culturii ca element central al iden-
titãþii naþionale ºi acþiunilor diplomatice nu a fost niciodatã pus sub semnul între-
bãrii. Este de notorietate atitudinea ex-preºedintelui Franþei, Nicolas Sarkozy,
care în condiþiile izbucnirii primului val al crizei a anunþat ca ºi contramãsuri
alocarea unor fonduri speciale destinate unor proiecte culturale. Tot cultura este
domeniul în care cei slabi se pot mãsura adesea de pe poziþii de egalitate cu cei
puternici. De exemplu, prezenþa ºi vizibilitatea culturalã externã aleAustriei sunt
disproporþionat de mari raportate la dimensiunile sale. Este domeniul în care þãri
sãrace îºi pot mãsura forþele de la egal la egal cu jucãtori „grei“ pe scena RI.
Capacitãþile teoretice de reprezentare externã ale SEAE sunt, la prima vedere,

impresionante atunci când noua structurã comunitarã este caracterizatã drept su-
mã a capacitãþilor de reprezentare externã a statelor membre. În virtutea acestui
algoritm de calcul, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au 2.172 am-
basade ºi aproximativ 950 de consulate, în timp ce SUA dispune de doar 170 de
ambasade ºi aproximativ 63 de consulate. În realitate însã, unicele structuri de
reprezentare diplomaticã sub control comunitar direct de care dispune SEAE
sunt cele 125 de delegaþii ale Comisiei Europene. A se avea în vedere cã servici-
ile diplomatice cumulate ale celor 27 de state membre plus departamentele cu
veleitãþi de reprezentare externã ale Comisiei Europene nu reprezintã un tot uni-
tar, Servicul European pentru Acþiune Externã fiind doar un important pas înainte
în ce priveºte coordonarea celor douã paliere teoretic constitutive ale SEAE.
Structurile Comisiei Europene ºi structurile/reprezentanþele diplomatice ale sta-
telor membre rãmân în continuare entitãþi diferite, cu propria individualitate. Am
rãmas surprinºi de opiniile vehiculate în diverse publicaþii care comparã perso-
nalul din serviciile externe cumulate ale celor 27 de state membre UE + perso-
nalul celor 125 de delegaþii ale Comisiei Europene cu numãrul de diplomaþi ºi
auxiliari de care dispun SUA: 110.000 versus 48.000 (în cazul SUA). Este un
caz tipic de utilizare metodologicã improprie a comparatismului, prin care se
comparã ceea ce este incomparabil, respectiv o structurã compozitã ºi amorfã
precum SEAE cu un serviciu diplomatic bine închegat al unui stat naþional.
Cheltuielile par enorme, iar raportul cost/eficienþã scãzut la prima vedere prin ra-
portare la eficienþa ºi vizibilitatea externã a UE vizavi de SUA (de 13 ori mai
multe ambasade ºi un personal de patru ori mai numeros). Doar cã principala mi-
siune a celor peste 2.000 de ambasade ºi a celor aproape 1.000 de consulate nu
este de a reprezenta Uniunea Europeanã per se, ci statele naþionale care o com-
pun. Concentrarea tematicã, specializarea geograficã, acþiunea concertatã a celor
27 de servicii diplomatice par a fi misiunea dificilã de al cãrei succes va depinde,
probabil, viitorul SEAE ºi UE ca actor politic de prim rang pe scena mondialã.
În contextul rezultatelor referendumurilor pentru aprobarea Tratatului consti-

tuþional, cu precãdere rezultatele din Franþa ºi Olanda, Uniunea Europeanã a
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acordat o atenþie sporitã dezvoltãrii capacitãþilor de comunicare cu opinia pu-
blicã, acþiuni cu efecte directe ºi în ceea ce priveºte capacitãþile de comunicare
ºi reprezentare destinate publicului þãrilor terþe. Aceste preocupãri nu sunt noi,
fiind precedate de acþiuni precum Declaraþia referitoare la identitatea europeanã
(1973), Directiva televiziunii fãrã frontiere (1983), crearea Comitetului UE pen-
tru popoarele Europei (1984), Tratatul de la Maastricht (1993), Raportul De Clercq
(1993) ºi Strategia Comunicãrii (2001) — toate conþin recomandãri ºi directive
pentru îmbunãtãþirea capacitãþilor de comunicare ale structurilor UE cu publicul.
Multe recomandãri au contribuit la materializarea unor obiective concrete, cu
valenþe simbolice-imagistice, culturale, identitare precum moneda unicã euro-
peanã, canalul de televiziune Euronews, euroloteria, paºapoartele ºi permisele de
conducere standardizate ºi armonizate, premiile europene pentru literaturã, sãp-
tãmânile europene, zilele europene, capitalele culturale europene etc.11. Aceste
capacitãþi fac, o datã în plus, din Uniunea Europeanã un actor, cel puþin teoretic,
cu capacitãþi unice de a-ºi promova mesajul, inclusiv pe plan extern. Am putea
sã adãugãm la acest „arsenal“ legãturile unice pe care o parte a statelor membre
le au cu reþeaua proprie de foste colonii de care încã le mai leagã atât economic
cât ºi cultural mii de „fire“12, dar ºi o diasporã masivã. În termeni de capabilitãþi
efective, Uniunea Europeanã (ca sumã a capabilitãþilor celor 27 de state mem-
bre) are acces la cele mari resurse în materie de fonduri, infrastructurã ºi exper-
tizã. Printre cei 27 de membri se numãrã state care dispun, în materie de diplo-
maþie culturalã, de tradiþie ºi experienþã, la care se adaugã capacitãþi de infra-
structurã unice în lume. În materie de radiodifuzare internaþionalã BBC World
Service, Radio France Internaþional ºi Deutsche Welle sunt lideri mondiali. Or-
ganizaþii al cãror scop este diplomaþia culturalã precum Consiliul Britanic, Insti-
tutul Goethe sau Institutul Cultural Francez lucreazã deja de decenii în întreaga
lume. Activitatea însumatã a capacitãþilor de comunicare ºi institutelor culturale
ale celor 27 de state membre fac, teoretic, din UE, în domeniul diplomaþiei cul-
turale, un gigant mondial. Desigur, se pune întrebarea în ce mãsurã activitatea
acestor structuri este subsumatã obiectivelor comunitare ºi nu doar exclusiv ce-
lor naþionale. În ce mãsurã UE reuºeºte sã coordoneze ºi sã-ºi introducã propriul
mesaj în activitatea acestor instituþii? În ce mãsurã, prin coordonare, se realizea-
zã o anumitã diviziune a muncii în interiorul a ceea ce s-ar numi diplomaþie cul-
turalã a Uniunii Europene, pentru a putea spune cã aceste capabilitãþi existã de
facto în slujba UE ºi nu doar a statelor membre luate ca unitãþi separate?
Franþa singurã alocã peste 1 miliard de euro sau 17 euro per capita pentru ac-

tivitãþi aferente diplomaþiei culturale în comparaþie cu SUA, care pentru acelaºi
gen de activitãþi alocã în jur de 0,65 USD per capita13. ªi aici se pune întrebarea
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în ce mãsurã o þarã ca Franþa este dispusã, în aceste condiþii, sã renunþe la rolul
actorului solitar în acþiunile de diplomaþie culturalã ºi sã aloce aceste fonduri ºi
capacitãþi de infrastructurã impresionante obiectivelor diplomaþiei culturale ale
Uniunii Europene, inclusiv obiectivelor de vizibilitate ale unor state membre cu
care este în competiþie pe piaþa diplomaþiei culturale (Marea Britanie, Germania,
Italia etc.) În rândul statelor membre în sine, chiar în anul 2012, competiþia este
regula, iar cooperarea mai degrabã excepþia, când este vorba de acþiuni de repre-
zentare culturalã externã. Uniunea Europeanã, prin SEAE, ar vrea toate aceste
capacitãþi financiare ºi instituþionale coordonate spre obiective comune. Identifi-
carea acestor obiective comune, stabilirea liniei de demarcaþie dintre interese na-
þionale ºi interese comunitare, evitarea dedublãrii ºi specializarea pe anumite
segmente ale publicului extern sunt toate misiuni dificile ale funcþionarilor co-
munitari. Statele membre vor vrea, ºi este firesc sã fie aºa, sã-ºi pãstreze contro-
lul asupra capacitãþilor de reprezentare culturalã externã ca ºi asupra propriilor
armate, dar anumite compromisuri, menite sã favorizeze cooperarea între institu-
tele culturale externe, coordonarea acþiunilor ºi modificãri ale structurii limba-
jului ºi activitãþilor, pot sã fie fãcute cu rezultate pozitive pe termen scurt. Între
instituþiile Uniunii Europene, Consiliul European ºi Parlamentul au roluri mai
degrabã simbolice în ceea ce priveºte practicarea diplomaþiei publice/diploma-
þiei culturale. Atribuþiile efective le are Comisia Europeanã prin structurile sale,
Parlamentul ºi Consiliul având atribuþii de iniþiativã politicã, aprobare ºi control.
Parlamentul Uniunii Europene desfãºoarã totuºi o serie de activitãþi ce pot fi
luate în considerare ca diplomaþie culturalã/publicã, cum ar fi vizitele unor dele-
gaþii parlamentare în terþe state, legãturi între parlamentele naþionale ale diferi-
telor state terþe ºi parlamentul UE etc., dar nu diplomaþie culturalã/reprezentare
culturalã per se. Paradoxal, în interiorul Comisiei Europene DG Communication
nu are atribuþii de comunicare externã în afara UE. Conform cu Strategia de Co-
municare Intra-EU, rolul acestui organism este de a iniþia un dialog cu cetãþenii
europeni14.
Principalele atribuþii ºi capacitãþi de comunicare externã pentru UE le are

fostul DG RELEX, cu un buget anual doar pentru domeniul „comunicare“ de
aproximativ 7 milioane de euro dintre care aproximativ 5 milioane sunt destinaþi
capacitãþilor de comunicare ale Delegaþiilor CE15. Legãturile dintre baza DG
RELEX ºi activitatea propriu-zisã a delegaþiilor sunt caracterizate ca sporadice
ºi adesea se limiteazã la strategia anualã de comunicare a delegaþiei respective.
Activitatea de „comunicare“ a delegaþiilor CE din terþe state se limiteazã de
multe ori la mentenanþa site-urilor CE în limba localã, organizarea de evenimente
(de obicei ziua Europei, pe 9 mai), vizite protocolare în þara gazdã, evenimente
de informare în ºcoli, instituþii publice sau universitãþi, publicarea de broºuri ºi
buletine de informare, în anumite cazuri monitorizarea mass-media locale, sesiu-
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ni de formare pentru jurnaliºtii locali, asigurarea funcþionãrii micilor centre de
informare ale CE ºi a unor activitãþi al cãror obiectiv general este promovarea
dialogului cu societatea civilã.
Calitatea acestor evenimente diferã foarte mult de la o delegaþie la alta în

funcþie de numãrul, calificarea, entuziasmul ºi talentul individual al angajaþilor
respectivei delegaþii. Departamentul de informare al delegaþiei CE din Moscova
dispune de nouã membri în staff-ul permanent, care potrivit propriilor declaraþii
îºi împart timpul între comunicarea cu reprezentanþii mass-media locale ºi strãi-
ne acreditaþi la Moscova, organizarea de conferinþe de presã ºi organizarea de vi-
zite ale mass-media locale sau strãine la obiective finanþate din programe ale
UE. La Ankara, departamentul de comunicare al delegaþiei CE dispune de doar
4 angajaþi permanenþi, care în afara activitãþilor standard mai coordoneazã ºi un
grup academic pro-UE numit Team Europe, la care se adaugã contactarea de ca-
mere de comerþ ºi industrie în vederea gãzduirii în diferite oraºe a unor centre de
informare UE. Delegaþia CE cu staff-ul de comunicare cel mai numeros este, în
mod firesc, delegaþia din Washington DC, cãreia încã din 2006 i s-a adãugat o
secþie de presã ºi diplomaþie publicã. Delegaþia din Washington DC a identificat
deja patru direcþii de acþiune pentru activitatea de diplomaþie publicã: activitãþi
de diplomaþie publicã destinate percepþiei generale a UE ºi statelor membre de
cãtre publicul larg din SUA (corectarea imaginilor false ºi a opiniilor greºite des-
pre Uniunea Europeanã persistente în rândul opiniei publice din SUA), proble-
me specifice de diplomaþie publicã (probabil extinderea nonobligativitãþii vizei
de intrare în SUA pentru toþi cetãþenii statelor membre ale UE), cooperare
UE–SUA în domeniul diplomaþiei publice (identificarea de cãi de colaborare ºi
mijloace de colaborare efectivã cu guvernul SUA pentru obiective comune în
zone precum Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est etc.); diplomaþie publicã pentru
atenuarea unor probleme conflictuale sau în disputa între UE ºi SUA (problema
pedepsei cu moartea, acþiuni de politicã externã, dispute economice, rivalitatea
Boeing – Airbus etc). De asemenea, DG Enlargement are, chiar dacã nu în mod
direct, o dimensiune importantã în ce priveºte capacitatea de influenþã prin inter-
mediul diplomaþiei publice / diplomaþiei culturale16. Tradiþional, dispune de cel mai
mare buget pentru activitãþi de comunicare, cu specificarea cã activitãþile acestui
departament sunt destinate viitorilor membri ºi nu neapãrat statelor terþe, dar în
mod firesc experienþa, personalul angajat ºi pregãtit ca ºi infrastructura de co-
municare creatã sunt utile ºi utilizabile ºi în relaþia de comunicare cu terþe state.
DG Dezvoltare, responsabil de activitãþile CE în terþe state pentru promova-

rea dezvoltãrii, este în linii mari dependent de activitatea de reprezentare/comu-
nicare a delegaþiilor CE. Existã un buget alocat acestor delegaþii pentru finan-
þarea de activitãþi precum târguri de informare, producþia de documentare TV, se-
minarii de informare. Capacitatea de comunicare ºi vizibilitate în rândul opiniei
publice a eforturilor UE, de distribuire de ajutor umanitar ºi asistenþã pentru dez-
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voltare este esenþialã pentru reprezentarea externã a Uniunii Europene ºi crearea
unei imagini pozitive pe mãsura eforturilor. Distribuirea de ajutor umanitar ºi vi-
zibilitatea originii UE a acestui ajutor este misiunea DG ECHO. Dimensiunea de
comunicare a DG ECHO nu este însã nici pe departe pe mãsura contribuþiei UE
ca cel mai mare ofertant de ajutor umanitar mondial, fie ºi din cauza personalului
redus de care dispune. Astfel, pe întreg continentul african, pentru activitãþile de
comunicare DG ECHO dispune de doar doi funcþionari. Cel mai bun exemplu de
diplomaþie culturalã, transformatã în iniþiativã politicã statuatã ca atare într-un
sistem de tratate, este Parteneriatul Euromediteranean, care, prin dimensiunea sa
culturalã, s-a transformat într-o platformã de comunicare intercivilizaþionalã ºi
de promovare a patrimoniului cultural-istoric pe care îl au în comun þãrile euro-
pene, nord-africane ºi din Orientul Mijlociu (moºtenirea culturalã fenicianã, gre-
co-romanã, arabã, otomanã, veneþianã etc.). Declaraþia de la Barcelona, docu-
mentul constitutiv al Pactului Euromediteranean, are ca unul dintre cei trei piloni
constitutivi cooperarea în domeniul social ºi cultural prin programe menite sã fa-
ciliteze cunoaºterea reciprocã, toleranþa ºi dialogul intercultural. Dimensiunea
culturalã a parteneriatului euromediteranean este materializatã prin programe te-
matice finanþate de Comisia Europeanã, programe precum EuroMed Heritage
(restaurare de patrimoniu, schimburi de experienþã, promovarea patrimoniului
cultural comun mediteranean), EuroMed Youth (tabere culturale tematice ce pro-
moveazã dialogul intercultural, programe de schimburi de studenþi ºi elevi)17.
Serviciul European pentruAcþiune Externã (SEAE), cu atribuþiile unui minis-

ter de externe, este prevãzut de Tratatul de la Lisabona ºi este rãspunsul la nume-
roase propuneri ºi recomandãri din ultimul deceniu în ce priveºte coerenþa diplo-
maþiei europene ºi transformarea UE într-un actor internaþional credibil cu o
identitate politicã pe mãsura identitãþii sale de actor economic. Este un pas im-
portant în procesul de integrare europeanã, deºi „pãrinþii fondatori“ nu l-au pre-
vãzut explicit. Nu este vorba de crearea unui minister de externe propriu zis al
UE, pentru cã înfiinþarea SEAE nu afecteazã dreptul statelor membre de a acþio-
na pe cont propriu prin propriile canale diplomatice bilaterale sau multilaterale,
ci doar fuzioneazã diferitele departamente existente cu profil de reprezentare ex-
ternã din cadrul Comisiei Europene: Directoratul General pentru Relaþii Externe
al Comisiei Europene; unitãþile de politicã externã ºi de securitate, politica de
cooperare pentru dezvoltare, la care se adaugã diverse unitãþi administrative ºi
resurse umane ale diverselor state membre specializate în gestionarea crizelor. E
o reformã administrativã cu implicaþii de anvergurã, pentru cã scurtcircuiteazã
ierarhia de pânã acum, complexã, totuºi inteligibilã, a relaþiilor dintre structurile
comunitare ale Uniunii Europene ºi cele naþionale. Funcþionarea SEAE implicã
ca statele membre sã-ºi punã la dispoziþia CE resurse umane, capacitãþi admi-
nistrative ºi logistice, iar la rândul ei Comisia Europeanã sã punã la dispoziþia
statelor membre o parte a fondurilor sale pentru resurse umane ºi administrative
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care nu-i aparþin ºi pe care nu le poate controla direct. Posturile cheie ale SEAE
sunt subiect de negociere asiduã în Parlamentul European.
Serviciul diplomatic comun al UE a fost propus oficial într-o rezoluþie a Par-

lamentului European din anul 2000, având în vedere pe de o parte necesitãþile
procesului de integrare europeanã, iar pe de alta lipsa de credibilitate ºi funcþio-
nalitate a politicii externe ºi de securitate comune a UE. Serviciul European de
Acþiune Externã, în structura sa actualã, este rezultatul compromisului ºi nego-
cierii din culisele Convenþiei Europene care a propus Tratatul Constituþional Eu-
ropean, un element care a fost preluat ºi în Tratatul de la Lisabona. S-a oscilat
între modelul „comunitar“ ºi modelul „interguvernamental“, între ideea unui ser-
viciu diplomatic al UE unic, cãruia sã i se subordoneze ierarhic ºi serviciile di-
plomatice ale statelor naþionale, o idee total nerealistã, ºi o alta care sã menþinã
sistemul de împãrþire a atribuþiilor de reprezentare externã într-o formulã bi-
cefalã (Comisia Europeanã ºi Consiliul European). S-a preferat soluþia fuzionãrii
atribuþiilor ºi structurilor Consiliului ºi Comisiei la care se adaugã (într-un mod
dificil de înþeles chiar ºi de angajaþii CE) diplomaþi din statele membre.
Strategia adoptatã în construirea SEAE este una prudentã, a „paºilor mãrunþi“

ºi verificaþi periodic. Astfel, structurile SEAE se dezvoltã treptat, prin integrarea
diverselor servicii cu personalul aferent sau cu personal nou angajat. Miza suc-
cesului SEAE este esenþialã pentru integrarea europeanã ºi comparabilã, cu tre-
cerea la moneda unicã. Strategia prudentã a „paºilor mãrunþi“, cel mai probabil,
va fi principalul atribut al modului de acþiune al SEAE în relaþie cu terþe pãrþi
(state sau organizaþii internaþionale). Jean Monnet, pãrintele fondator al UE, cre-
dea cã unitatea europeanã a fost „nu un scop în sine, ci doar o etapã pe calea or-
ganizãrii lumii de mâine“. Guvernarea supranaþionalã a Uniunii Europene pe
termen lung poate sã devinã un model global, miza funcþionãrii structurilor sale
fiind, din acest punct de vedere, mult mai mare. Crearea SEAE creeazã ºi o altã
problemã, cea de „suprareprezentare“ a UE ºi statelor membre pe scena relaþiilor
internaþionale. Aspectul este deja vizibil la întruniri gen G20, unde omniprezenþa
europenilor (reprezentaþi pe de o parte de delegaþiile statelor componente ale UE
27, iar pe de alta de reprezentanþii Comisiei Europene) a stârnit consternare în
rândul participanþilor de pe alte continente. Federaþia Rusã, Brazilia, China, In-
dia, SUA sunt reprezentate fiecare de câte un lider. La mesele de negociere, euro-
penii îºi asigurã reprezentanþi pentru statele mari din UE plus preºedintele Co-
misiei Europene (cu 7-9 locuri în plus faþã de statele mari noneuropene). A se
adãuga ºi realitatea de facto în virtutea cãreia cei mai mulþi funcþionari din pos-
turi cheie de conducere ai FMI, OMC etc. sunt tot europeni, influenþabili, într-
un fel sau altul, de politicile statelor naþionale din care provin.
În termenii tehnicilor ºi strategiilor de negociere diplomaticã existã anumite

reflexe „necondiþionate“ ale maºinãriilor birocratice impersonale ºi uriaºe, pre-
cum Comisia Europeanã, din care în principal provine RELEX metamorfozat în
SEAE. O problemã aparent minorã, care trece neobservatã, va apãrea mai târziu
pe tapetul întâlnirilor internaþionale cu implicaþii politice adesea importante, toc-
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mai datoritã hãþiºului birocratico-administrativ prin care trebuie sã treacã pânã
iese la luminã. Ca actor internaþional, UE prin SEAE a stârnit consternare ºi ulu-
ire în rândul diplomaþilor clasici prin metoda înaintãrii progresive, tehnice, cen-
tralizatã pe probleme economice, o implicare care mai devreme sau mai târziu
va avea implicaþii politice surprinzãtoare. E o strategie care copleºeºte prin nu-
mãr ºi tenacitate delegaþiile altor state, inclusiv cele ale statelor mari (SUA, Chi-
na, Rusia). În spatele SEAE se aflã capacitãþi moderne ºi o armatã de funcþionari
civili ai Comisiei Europene la care se adaugã cei ai celor 27 de state membre.
Mai este nevoie de un plus de coordonare ºi, eventual, diviziune a muncii în inte-
riorul acestei maºinãrii pentru a deveni cel mai puternic ºi mai eficient corp di-
plomatic de pe mapamond. Uniunea Europeanã va deschide ambasade în întrea-
ga lume. Primele ambasade de testare în urmã cu cinci ani erau plãnuite în New
York, Kabul ºi Addis Abeba. Declaraþiile istorice ale membrilor unor partide,
precum cel Conservator din Marea Britanie, legate de cedãrile continue de
suveranitate, pot sã fie justificate ca punct de vedere, ceea ce nu este însã justifi-
cabil sunt acuzele continue de „complot din umbrã“ al CE la adresa statelor
membre. Nu e un secret pentru nimeni faptul cã Tratatul de la Lisabona mãreºte
puterea UE în detrimentul statelor membre ºi nimeni nu a negat faptul cã inte-
grarea europeanã implicã o cedare suplimentarã de suveranitate din partea sta-
telor componente.
Care ar fi diferenþa dintre diplomaþia publicã ºi diplomaþia culturalã, dintre

propaganda culturalã ºi diplomaþia culturalã, dintre diplomaþie culturalã ºi re-
laþii culturale?18 ªirul de întrebãri poate continua pe multe pagini, cu întrebãri
legitime legate de tipologia practicienilor ºi a instituþiilor19. Diplomaþia culturalã
în sine poate sã degenereze cu uºurinþã în propagandã, iar practicarea ei în sine
implicã un grad înalt de integritate, având în vedere cã este folositã adesea nu ca
modalitate de facilitare a cunoaºterii ºi întelegerii, ci ca instrument de persuasiune
ºi influenþã. Însãºi definiþia soft power a profesorului Nye— „a-i face pe oameni
sã vrea ceea ce ne dorim noi sã vrea“ — este oarecum incompatibilã cu misiu-
nea de facilitare a cunoaºterii ºi încrederii reciproce pe care diplomaþia culturalã
o implicã declarativ20.

— Care sunt instituþiile prin care se practicã diplomaþia culturalã?
— Cum sunt practicienii diplomaþiei culturale pregãtiþi, existã vreun program

specific?
— Care sunt programele de formare specificã ºi în ce constau ele? În ce mã-

surã rãspund noilor provocãri de pe scena relaþiilor internaþionale?
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— Care ar fi la ora actualã cele mai reprezentative instituþii ºi programe de
pregãtire în domeniul diplomaþiei culturale?
— Cum aratã curricula unui program de pregãtire în diplomaþie culturalã?
— Cine asigurã predarea acestor cursuri ºi cum?
— Câþi absolvenþi asigurã aceste instituþii ºi cum sunt ei utilizaþi?
— Care sunt factorii care determinã aceste schimbãri?
— Cum reacþioneazã la aceste schimbãri practicienii diplomaþiei culturale?
— Care ar fi diferenþele între programele de pregãtire în domeniul manage-

mentului cultural, administrarea patrimoniului ºi diplomaþia culturalã?
— Care ar fi locul ideal de pregãtire pentru o carierã de diplomat cultural /

ataºat cultural? Universitãþile, academia diplomaticã (destinatã personalului mi-
nisterelor de Externe), un institut specializat în pregãtirea de funcþionari destinaþi
carierei de ataºat cultural?
— Pe ce domenii ar trebui sã se punã accentul într-un program de pregãtire

în diplomaþie culturalã?
— Ce ar trebui sã fie diplomatul cultural european ca formare profesionalã,

profil intelectual etc.?
— Existã exemple de bune practici care sã ajute la schiþarea profilului de

ataºat cultural european ideal?21

În ultimii 20 de ani mai ales, în majoritatea þãrilor UE, sunt oferite cursuri în
management cultural, o bunã parte a acestora apãrând ca urmare a influenþei pro-
gramelor din SUA, Canada sau Australia. Cum majoritatea universitãþilor cu ca-
tedre de ºtiinþe socio-umane includ într-o formã sau alta cursuri aferente mana-
gementului cultural, politicilor culturale, saltul ºi adaptarea acestor cursuri la
ceea ce s-ar presupune a fi relaþiile culturale internaþionale / diplomaþia culturalã
nu pare a fi o misiune foarte dificilã. Mai dificilã este probabil capacitatea de adap-
tare a discursului, stilului de predare etc. la noile provocãri ºi evoluþii de pe scena
relaþiilor internaþionale, iar universitãþile europene de tradiþie nu exceleazã la capito-
lul dinamism (cu precãdere când e vorba de reforma curricularã, noi angajãri etc.).
Pentru Uniunea Europeanã ºi în acest caz, al capacitãþilor de formare, în ulti-

mii ani am putut asista la eforturi de concentrare a sinergiilor de expertizã ale di-
verselor instituþii cu rezultate bune alãturi de fixarea unor standarde de calitate
minimalã a programelor, certificarea comunã a cursurilor, producþia de material
de formare pe domenii specializate ºi în general crearea de platforme de comu-
nicare, baze de date ºi reþele al cãror obiectiv principal este a pune resurse la dis-
poziþia celor interesaþi de acest domeniu. A se avea în vedere cã inclusiv în ca-
drul SEAE majoritatea celor implicaþi în diplomaþia culturalã oficialã vor fi di-
plomaþi de carierã ºi nu neapãrat specialiºti. Helena Drobna22 ºi alþii remarcau
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cã nu existã un traseu de carierã comun pentru posturile de ataºat cultural, ma-
joritatea acestora fiind mutaþi periodic pe alte poziþii (consulare de obicei) în þãri
diferite. În cazul specific al SEAE, cu siguranþã, multe poziþii aferente diploma-
þiei culturale vor fi acoperite prin agenþi contractuali, dar aceasta va fi excepþia
ºi nu neapãrat regula având în vedere specificul recrutãrii de personal în orice
misiuni diplomatice. De aici ºi necesitatea de reformã/redimensionare a aca-
demiilor diplomatice cu o curriculã care sã includã formarea specificã pentru no-
ile tipologii de reprezentare prin culturã. La ora actualã, academiile diplomatice
ale diverselor state membre (UE nu dispune ºi nu are încã în plan o structurã de
formare proprie) oferã puþin în materie de pregãtire specificã diplomaþiei cultu-
rale, cu excepþia unor cursuri în comunicare interculturalã sau identitate cultu-
ralã. Faptul cã schimbãrile efective, în rândul practicilor diplomatice ºi structu-
rilor instituþionale aferente, nu þin pasul cu numãrul mare de propuneri ºi policy
papers în domeniu nu e o surprizã. Pentru reprezentarea externã prin SEAE a UE
intervievarea ataºaþilor culturali ºi a personalului diplomatic implicat în repre-
zentarea culturalã externã a tuturor celor 27 de state membre ar fi o operaþiune
de la bun început consumatoare de timp ºi cu rezultate neconcludente. Helena
Drobna constata cã aproximativ 90% din materialele disponibile pe internet, re-
feritoare la ceea ce s-ar numi diplomaþie publicã / diplomaþie culturalã, provin
din surse americane. Din prisma cercetãrilor proprii nu putem sã confirmãm
decât faptul cã unica referinþã explicitã la termenul diplomaþie culturalã, în ce
priveºte formarea ºi dezbaterea propriu-zisã, ne trimite la Institutul Diplomaþiei
Culturale din Berlin, un ONG a cãrui fondare are în spate tot o iniþiativã ame-
ricanã. În majoritatea þãrilor membre ale UE, diplomaþia culturalã guvernamen-
talã se aflã în responsabilitatea unor instituþii cu statut hibrid, a cãror funcþionare
este asiguratã în cooperare de ministerele Culturii ºi ministerele de Externe. Este
cazul Institutului Cultural Francez, Consiliului Britanic, Institutului Goethe, In-
stitutului Cultural Român.
Pentru cã rãspunsul la problemele globale se aflã ºi în capacitatea directã de

a influenþa indivizii, diplomaþia culturalã de azi se practicã într-o mãsurã crescândã
ca „network diplomacy“, o formulã diferitã de diplomaþia culturalã de club23,
practicatã în perioada interbelicã de pildã. Imaginea de þarã ºi reputaþia sunt di-
rect legate de idea de branding, cu repercusiuni economice pe mãsurã. Oare va-
loarea de brand Made in European Union va avea acelaºi impact precum Made
in Germany? Este dispus producãtorul german sau britanic sã împartã valoarea
brandului propriu cu alþi membri al cãror brand fie nu valoreazã nimic ca ima-
gine, fie este purtãtorul unei imagini negative, pe anumite produse cel puþin. In-
vitaþia directã pe care Simon Anholt o adreseazã celor care considerã imaginea
de þarã/brandul naþional ca politically incorrect, de a verifica diferenþa de tratament
acordat unui manager iranian cu cea a unui manager suedez, poate sã ofere ime-
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diat exemple interesante despre politica realã ºi importanþa imaginii create, în
bunã mãsurã, prin tehnici de diplomaþie culturalã. Nevoia de profesioniºti în do-
meniu este demonstratã ºi de încercãrile naive ºi stângace ale unor guverne de a
promova imaginea de þarã ºi brandul naþional prin tehnici de marketing comercial
primitive ºi fãrã efectul scontat, prin raportare la costuri. Noile forme de diplomaþie
culturalã ºi modalitãþi mai sofisticate de transmitere a mesajului de reprezentare
pot sã ajute deopotrivã competitivitatea economicã ºi relaþiile internaþionale24.
Coloana vertebralã a Uniunii Europene este piaþa comunã, deci o structurã

economicã ºi pe cale de consecinþã, pentru a avea succes în ochii contribuabililor
europeni, diplomaþia culturalã inclusiv trebuie sã-ºi demonstreze eficacitatea
economicã, cu alte cuvinte trebuie sã facã produsele UE mai bine vândute, iar pe
experþii europeni mai bine cotaþi în ce priveºte programele de construire/recon-
struire a capacitãþilor în zonele postconflict25. Sufletul ºi inima opinei publice de
pe mapamond este sunt câmp de bãtãlie în mãsura în care este turismul cultural
sau exporturile culturale au o dimensiune economicã. Inclusiv asistenþa pentru
dezvoltare destinatã infrastructurii culturale/patrimoniale, restaurarea de clãdiri
ºi monumente istorice nu are doar o dimensiune politicã idelologicã, dar ºi o
dimensiune economicã incontestabilã.
Dimensiunea economicã a diplomaþiei culturale pune imediat pe tapet capa-

citatea de evaluare ºi de mãsurare a acesteia. Raportul cost/eficienþã al acþiunilor
politice ale diferitelor structuri a fost constant în atenþia instituþiilor UE aflate
permanent sub un bombardament al acuzelor de ineficienþã ºi risipã în general,
dar în condiþii de crizã ecomomicã în mod special. Este discutabilã în primul
rând problema fezabilitãþii genului acesta de studii pentru diplomaþia culturalã,
deºi ideea în sine a responsabilizãrii ºi justificãrii fondurilor, chiar ºi în cazul ac-
þiunilor de diplomaþie culturalã, nu este lipsitã de sens. Metode clasice, precum
sondaje de opinie sau analize de presã, pot sã ofere informaþii în legãturã cu
succesul sau insuccesul unei anumite campanii sau acþiuni pe temen scurt sau
mediu. Consiliul Britanic are, de pildã, unul dintre cele mai sofisticate metode
de evaluare a acþiunilor sale în funcþie de criterii de performanþã evaluate pe in-
dicatori precum impactul acþiunii, gradul de satisfacþie al publicului, sisteme de
mãsurare a reputaþiei, a raportului cost-eficienþã ºi a eficienþei manageriale,
imaginea funcþionarilor instituþiei în þara gazdã etc. Diplomaþia culturalã þine de
schimbarea percepþiilor, iar acest lucru se produce doar în timp ºi poate fi
mãsurat doar în timp. Aici intervine însã influenþa factorilor externi, care fac ori-
ce tentativã de atribuire a succesului sau insuccesului unei campanii de imagine
o operaþiune riscantã metodologic vorbind. La aceasta se adaugã dificultatea de
a mãsura concepte prin definiþie intangibile ºi tentaþia irezistibilã de a atribui
schimbãri pozitive propriilor acþiuni. Profesorul Nick Cull este cunoscut prin
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comparaþia inspirat fãcutã a tentativei de mãsurare a efectelor diplomaþiei cultu-
rale cu absurdul efortului fãcut de un pãdurar care ar verifica zilnic dacã i-au mai
crescut copacii din pãdure26. Conºtientizarea acestor dificultãþi potenþiale nu
este echivalentul unei renunþãri la ideea de evaluare a rezultatelor. Evaluarea tre-
buie fãcutã constant, dar cu gradul de flexibilitate necesar acestui gen acþiuni ºi
cu obiective specifice pe termen scurt, mediu ºi lung, utilizând un algoritm care
sã punã în balanþã resursele umane financiare ºi de timp prin raportare la obiec-
tive, rezultate aºteptate ºi alternative posibile. Raportarea rezultatelor pe baza
unei evaluãri o considerãm de preferat raportãrii printr-o simplã naraþiune27. În
general se foloseºte o combinaþie de trei instrumente de evaluare. Un indicator
media (se „ia pulsul“ atitudinii presei) periodic, un indicator de influenþã ºi un
indicator al schimbãrilor de opinie (teoretic mãcar generat de acþiunea de di-
plomaþie culturalã pe care o mãsurãm) care se realizeazã cel mai adesea prin in-
termediul interviurilor cu persoane cu poziþii relevante. Un ultim indicator ar
mãsura schimbãrile concrete de naturã politicã, economicã, administrativã etc.
Crearea unui Centru/Comitet de diplomaþie publicã/culturalã menit sã asi-

gure coordonarea ºi monitorizarea acþiunilor de diplomaþie publicã/culturalã, co-
municare ºi vizibilitate externã a Uniunii Europene ºi care sã facã recomandãri
instituþiilor de diplomaþie culturalã ale statelor membre, pentru a se realiza o mai
bunã concentrare a eforturilor, eficienþa mesajelor ºi campaniilor de imagine este
recomandabilã. Existã deja, inclusiv în rândul statelor membre, exemple de bune
practici. În Marea Britanie, în 2002, a fost creat un Comitet pentru strategiile de
diplomaþie publicã menit a fi platforma comunã de discuþii ºi dezbateri pentru
principalele instituþii din þarã a cãror activitate are tangenþã cu domeniul repre-
zentãrii culturale ºi comunicãrii externe (BBC, Consiliul Britanic, VisitBritan,
UK Trade and Investment, Foreign and Commonwealth Office). Structura etero-
genã a UE face însã naivã orice comparaþie cu structurile de coordonare ale sta-
telor naþionale, ceea ce nu exclude însã posibilitatea realã de instituire a unui me-
canism de comunicare ºi coordonare (fie ºi sub formã de recomandãri). Alte re-
comandãri propun acþiuni precum:
— Creºterea capacitãþii de interacþiune a personalului delegaþiilor CE cu co-

munitatea localã prin acþiuni cum ar fi: recrutarea de cetãþeni ai UE cu origini în
þara respectivã ºi vorbitori nativi ai limbii locale, cooptarea în campaniile de
imagine a unor personalitãþi culturale locale recunoscute respectiv reprezentanþi
respectaþi ai mass-media din þara respectivã.
— Crearea unei baze de date a tuturor acþiunilor relevante pentru diplomaþia

culturalã trecute, prezente ºi programate în viitor, cu numele ºi datele de contact
ale celor implicaþi în vederea facilitãrii schimbului de informaþii, expertizã ºi
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crearea de reþele de comunicare ºi expertizã intra-UE. Un ghid updatabil online
al celor mai bune practici ºi el foarte util.
— Facilitarea comunicãrii, cooperãrii ºi schimbului de informaþii ºi proce-

duri între diversele agenþii ale Uniunii Europene responsabile cu cooperarea cul-
turalã ºi delegaþiile CE din statele terþe la care se adaugã cooperarea cu reprezen-
tanþele diplomatice ale statelor membre.
— Investigarea capacitãþilor de utilizare în activitãþile de diplomaþie culturalã

ale Uniunii Europene a comunitãþilor din diaspora statelor membre. Pentru anu-
mite acþiuni de rezonanþã europeanã aceste comunitãþi (adesea numeroase ºi in-
fluente) pot sã fie mobilizate, cu condiþia conºtientizãrii idealului european ºi a
armonizãrii acestuia cu idealurile naþionale ale statelor membre.
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