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Сажетак

Рад се бави теоријским приступима који изучавају медијску репре-
зентацију Европске уније, а који су присутни у академским истражи-
вањима од почетка двехиљадитих година до данас. У раду се иденти-
фикују главни теоријски концепти и истраживачки правци који су 
кључни за разумевање медијског извештавања о ЕУ у земљама члани-
цама и државама Западног Балкана. Главни циљ овог рада је да објасни 
на који начин академска истраживања у овој области допринoсе бољем 
разумевању медијског извештавања о ЕУ, односа новинара са ЕУ ин-
ституцијама и ефеката медијске репрезентације ЕУ на ставове грађана.

Кључне речи: теоријски приступи, медији, Европска унија, нови-
нари, медијски ефекти

Увод

Видљивост Европске уније (ЕУ) у медијима одавно привлачи па-
жњу истраживача. Медијско представљање ЕУ се у јавним расправама 
и академским и стручним дебатама најчешће доводи у везу са транс-
парентношћу ЕУ институција, степеном информисаности грађана и 
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њиховом подршком европским интеграцијама, али и односима које 
новинари имају са портпаролима главних ЕУ институција. Често се за 
ЕУ каже да „пати“ од демократског (Morgan, 1995), информационог и 
комуникационог дефицита (Meyer, 1999), што из угла медијских студија 
и новинарства значи да су медији незаинтересовани да извештавају о 
ЕУ, да институције ЕУ недовољно добро комуницирају са грађанима 
и да грађани нису добро информисани о ЕУ. Теоријски приступи су 
важни за разумевање друштвених и политичких контекста у којима 
се извештава о ЕУ, а који нам посредно говоре о стању у ЕУ, њеним 
политикама, институцијама и односу према медијима. У овом раду се 
медијска репрезентација Европске уније посматра из главних теориј-
ских и емпиријских истраживања у последњих двадесет година, који 
се деле на два главна већа истраживачка корпуса: један, који у најши-
рем смислу описује како је ЕУ представљена у медијима, и други, који 
изучава ефекте медијске репрезентације ЕУ на ширу јавност. 

Медијска репрезентација ЕУ

Медијско извештавање о Европској унији изучава се из национал-
них и компаративних истраживачких приступа који у највећој мери ис-
питују како национални медији, штампани и електронски, извештавају 
о Европској унији. Већина истраживања се заснива на квантитативној 
анализи садржаја, којима се утврђује, у готово свим истраживањима 
тог типа, да је извештавање о ЕУ спорадично и прилично национално 
фокусирано (de Vreese, 2001). Теме о ЕУ у телевизијским програмима у 
Европи заснивају се пре свега на одређеном политичком и друштвеном 
контексту и често се емитују на почетку централно информативних 
емисија (Peter et al., 2003). Истраживања показују да је медијски при-
ступ ЕУ заправо подељен између извештавања о транснационалној 
перспективи ЕУ (Heikkilä and Kunelius, 2006) и извештавања о наци-
оналној политичкој перспективи са друге. То потврђују и истражива-
ња која полазе из теоријског оквира медијских система, новинарских 
култура (Balčytienė et al., 2009), али и из оквира медијске продукције и 
организационих аспеката редакција (Balčytienė and Vinciūnienė, 2010) 
који чине полазну основу за истраживања која откривају главне пре-
преке у новинарском извештавању о ЕУ. Тако се као кључне баријере у 
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прављењу прича о политикама Европске уније наводе селекција вести, 
постављање тема на медијску агенду и једноставно извештавање о ком-
пликованим процедурама (Balčytienė and Vinciūnienė, 2010). 

Још један важан истраживачки корпус је онај који обухвата ква-
литативна истраживања која испитују ставове новинара и која нам 
посредно откривају како се ЕУ институције односе према медијима. 
Овај приступ је значајан јер показује да су новинари важни посредни-
ци у комуникацији између ЕУ и грађана. На новинарско извештавање 
утичу различити фактори, као што су потреба публике за одређеном 
врстом информација, актери из политичког живота који могу да одреде 
уоквиривање посебних тема, организациона култура редакција и на-
чин на који новинари прикупљају и селектују информације (Statham, 
2006). Компаративно истраживање о ставовима новинара у Финској 
и Италији (Valentini, 2007) показује да је комуникација ЕУ институ-
ција и надлежних служби корисна и едукативна, али да истовремено 
отежава рад новинара. Међутим, теоријски и методолошки приступи 
који испитују новинарске ставове о комуникацији ЕУ превише су фо-
кусирани на погледе из држава Западне Европе. Ретки су покушаји који 
нам дају увид у ставове новинара из Централне и Источне Европе, или 
нашег региона. На пример, једно истраживање (Lecheler, 2008) показује 
да новинари из „нових“ држава чланица ЕУ имају ограничене буџете 
за извештавање, морају да покривају сами све догађаје, налазе се у по-
дређеном положају у односу на велике богате медије, а уредници који 
су им надређени нису нарочито заинтересовани за ЕУ, и дописнике 
посматрају као финансијски терет. Анкета са новинарима локалних и 
регионалних медија у Србији показује да новинари најчешће извешта-
вају о ЕУ темама на основу актуелних и унапред припремљених дога-
ђаја, углавном о пројектима које финансира ЕУ, политичким аспектима 
преговора са ЕУ, усклађивању домаћег са европским законодавством 
и економским питањима (Крстић и Милојевић, 2013).

Осим овога, важан истраживачки правац у савременој академској 
литератури је онај који испитује институционалну комуникацију ЕУ 
и на основу кога се може стећи бољи увид у медијску репрезентацију 
ЕУ институција. На пример, показује се да Парламент није видљив 
у медијима због своје сложене структуре и компликованих процеду-
ра (Morgan, 1999), а о тој институцији се највише извештава када се 
одржавају избори за ЕУ парламент (Boomgaarden et al., 2010; Gattermann, 
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2013). С друге стране, једна од најважнијих политичких институција 
ЕУ, Савет министара, у литератури је окарактерисан као тајновит, јер 
се политичке одлуке у њему доносе на нетранспарентан начин (Davis, 
1998; Meyer, 1999). Ни Европска комисија нема висок степен медијске 
видљивости, а као главни проблем ове институције се наводе грешке 
у комуникационим стратегијама које су у прошлости доводиле до ве-
ликих политичких проблема у ЕУ. Уопште, најважније политичке ин-
ституције ЕУ се критикују да су пристрасне према одређеним групама 
медија, односно, према дописницима који извештавају из Брисела у 
односу на оне који извештавају из својих држава (Spanier, 2010). Ана-
лизе које су се позабавиле комуникацијом ЕУ институција после 2009. 
године, односно у периоду кад је ступио на снагу нови Уговор из Лиса-
бона, показују нешто измењену комуникациону стратегију ЕУ, а самим 
тим и њену медијску репрезентацију. На пример, Савет министара ЕУ 
је отворио врата за јавност, а гломазна европска администрација је по-
чела интензивније да комуницира са новинарима путем веб-сајтова и 
онлајн платформи (Laursen, 2012). 

У академским истраживањима медијског извештавања о ЕУ могу 
се издвојити и посебне тематске целине које нису фокусиране на над-
националну структуру ЕУ, ни на генералну медијску слику о ЕУ ин-
ституцијама, већ их доводе у непосредну везу са друштвеним и по-
литичким односима и одређеним феноменима или догађајима који 
су обележили одређени период. На пример, тема економске кризе и 
питање опоравка Европе од губитака после финансијског удара 2008. 
године испитује се кроз однос медија према дужничкој кризи и улози 
ЕУ институција у решавању те кризе (Capelos and Exadaktylos, 2015). 
Друга велика тематска целина која доминира академском литерату-
ром у медијској репрезентацији ЕУ јесте питање миграција. Медијски 
дискурс о мигрантима и избеглицама у медијима Европе условљен је 
политичким агендама, специјализацијом репортера и редакцијским 
рутинама (Bennet et al., 2013). Највећи број академских чланака заснива 
се на анализи штампаних медија. На пример, утврђено је да британска 
штампа и телевизија имају изузетно негативан и анти-имигрантски тон 
извештавања о мирантима и избеглицама (Cheregi, 2015; Khosravinik 
et al., 2012; Fitzgerald and Smoczyński, 2015). Медијски дискурс о мигра-
цијама истиче се као важан оквир за разумевање политике миграција 
у ЕУ (Boomgaarden and Vliegenthart 2009; Balabanova and Balch, 2010). 
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Тако се Европа појављује као „тврђава“ за мигранте (Maneri, 2009), док 
је Немачка представљена у светлу активне политике интеграције, а 
Холандија повезана са аспектима безбедности (van Munster, 2009). За 
разлику од ових, друга истраживања (Caviedes, 2015) испитују да ли по-
стоји један „европски“ наратив у медијском представљању миграција. 
Овај правац истраживања у контексту ЕУ политика је важан зато што 
разматра и медијску улогу Европске уније у процесу миграција, као и 
различите националне политикe према мигрантима. 

Једна од најважнијих тема последњих година у вези са представља-
њем ЕУ у медијима је тема Брегзита, односно друштвених и политич-
ких узрока и последица одлуке грађана Велике Британије из 2016. да 
буду прва држава која напушта Европску унију. У овом тематском кор-
пусу постоји неколико кључних приступа. С једне стране, повезаност 
Брегзита са ЕУ се изучава из угла политике популизма и популистичке 
политичке комуникације (Evans and Menon, 2017), а повезаношћу ме-
дија са референдумом о изласку Британије из ЕУ бави се велики број 
аутора (Adler-Nissen et al., 2017; Koller et al., 2019). Тако анализа медиј-
ског дискурса о Брегзиту у Аустрији, Немачкој, Пољској и Шведској 
(Krzyżanowski, 2019) показује да се Брегзит конструише као криза у 
медијима ових држава, у којима је главно питање, заправо, питање бу-
дућности ЕУ. У овом погледу има пуно научних радова и анализа које 
се баве везом Брегзита и ЕУ у медијима. Истовремено, истраживачи 
критикују менјстрим медије у Британији, за које тврде да су пропусти-
ли прилику да објасне користи од останка у ЕУ, структуру и природу и 
користи од чланства у Унији (Katsirea, 2016) и да су изневерили концепт 
ЕУ демократије (Barnett, 2016). У истраживањима о слици Брегзита на 
Твитеру и другим друштвеним мрежама показује се да су дигитални 
медији и друштвене мреже биле важан извор информација и вести 
за Британце, али и то да су корисници Твитера који су подржавали 
излазак из ЕУ били бројнији и активнији од оних који су подржавали 
останак у ЕУ (Hänska-Ahy and Bauchowitz, 2017). 

Не повезује се слика о ЕУ на друштвеним мрежама само са питањем 
Брегзита и ЕУ. Истраживања овог типа се фокусирају на садржај и на 
учешће грађана у онлајн дискусијама о ЕУ, као и на повезаност кому-
никације ЕУ на друштвеним мрежама са социјалном конструкцијом 
европске политике, интеграције и идентитета. Занимљиво је да се у 
овом теоријском оквиру открива да се евроскептицизам и негативни 
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ставови према ЕУ денотирају у коментарима корисника на друштвеним 
мрежама, док се позитивни ставови, на пример, према користи које до-
носе ЕУ фондови, најчешће налазе у постовима на друштвеним мрежа-
ма (Barberio et al., 2020). Друштвени медији и друштвене мреже утичу 
и на медијску продукцију вести о ЕУ и у том смислу су занимљиве ис-
траживачима који анализирају како се, на пример, румунски кандидати 
визуелно промовишу у кампањама на Фејсбуку за изборе за Европски 
парламент (Cmeciu, 2014), или како се ЕУ види ван својих граница. 

Ван Европске уније су и државе Западног Балкана које су са ЕУ пове-
зане процесом европских интеграција. У нашем региону ЕУ се најчешће 
анализира на узорку традиционалних медија, на основу чега се закљу-
чује да је ЕУ пре свега медијски представљена као политичко питање 
(Милинков et al., 2013) и да у медијима у региону доминира сличност 
у општем приступу ЕУ темама. Тако се, као најчешћа тема у медијима 
Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине и Северне Македоније, јавља 
приступање ЕУ, које подразумева и преговоре, отварање поглавља, и 
друга политичка питања. Медији у БиХ веома ретко извештавају о ЕУ 
и прате најчешће политичку агенду и актуелне догађаје, на основу чега 
се закључује да је приступ ЕУ у медијима БиХ „сведен на пуко пре-
ношење догађаја, односно протоколарних посјета званичника ЕУ, без 
значајнијег ангажмана новинара на креирању комплекснијих садржаја 
(и по форми и по суштини) који би грађанима омогућили боље разу-
мијевање ЕУ тема и питања“ (Турчило и Буљубашић, 2013: 84). Најче-
шћи саговорници македонских медија су представници владе, државе 
и парламента, као и политичких тела ЕУ, док су грађани заступљени у 
само 2% (Донев et al., 2013: 111). У црногорским медијима доминирају 
теме проширења и прикључивања ЕУ, а најчешће се као саговорници 
појављују се представници политичких тела ЕУ и преовлађује позити-
ван новинарски став (Ружић и Рабреновић 2013: 92–94). Извештавање о 
ЕУ у Србији је доминантно позитивно, о ЕУ питањима најчешће говоре 
државни органи, а много мање институције и органи ЕУ (Пралица, 2013: 
76). У медијском дискурсу Србије (Krstić, 2015) ЕУ се јавља као моћна 
организација која доноси важне одлуке, а ЕУ институције се виде као 
посредници у решавању националних или локалних питања. У српским 
медијима, ипак, ЕУ није простор у коме се води дебата о темама које би 
преиспитивале одређене праксе или политика у ЕУ (Krstić, 2015). 
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Ефекти медијског извештавања о ЕУ

Медијска репрезентација Европске уније утиче на подршку грађана 
за европске интеграције и питања о Европској унији. Овај аспект пред-
ставља још једно значајно упориште на којима се заснивају истражива-
ња у вези са медијским представљањем ЕУ. Важан извор за разумева-
ње перцепције грађана о ЕУ су и редовна истраживања која спроводи 
Еуробарометар (Eurobarometer), и анализе појединачних организација 
специјализованих за спровођење анкета јавног мњења, на основу којих 
може да се процени како вести о ЕУ допиру до обичних људи. Таквих 
анализа има пуно, али оне нису у фокусу овог рада.

У испитивању ефеката медијског извештавања, аутори најчешће 
полазе од теорије медијских оквира или теорије фрејминга, како ју 
је дефинисао Роберт Ентман (Entman, 1993), да би испитали како су 
информације о ЕУ у медијима повезане са расположењем и ставовима 
грађана, али и њиховим политичким знањем о ЕУ. Међу првима су ове 
оквире испитивали Де Врис и Бомгарден (de Vreese and Boomgaarden, 
2006), који су открили да перцепцију о проширењу Европске уни-
је обликује пре свега евалуативан медијски садржај (de Vreese and 
Boomgaarden, 2006). Друго истраживање које полази од истог оквира 
теорије фрејминга (Schuck and de Vreese, 2006) показује да се европске 
интеграције у штампи Немачке и Холандије појављују и као могућност 
и као ризик за Европу, а да грађани који имају висок степен знања о 
политичким приликама у мањој мери подржавају процес проширења. 
Друга истраживања (Scharkow and Vogelgesang, 2010) показују да у ста-
рим и новим државама чланицама ЕУ национални медији имају пози-
тиван утицај на информисање грађана о политикама ЕУ и да су ефекти 
медија у погледу информисаности грађана о ЕУ јачи у старим државама 
чланицама, него у онима које су постале чланице 2004. године. 

Eвропеизацијa као концепт омогућава истраживање европске јавне 
сфере, нарочито из угла који истражује односе између ЕУ као надна-
ционалне заједнице и њену интеракцију са масовним медијима (de la 
Porte and van Dalen, 2015; Brüggemann and Kleinen-von Königslöw, 2009; 
Koopmans, 2007). Из овог угла се аргументује и недовољна видљивост 
Европске уније у медијима, али и њен утицај на замишљање, одређи-
вање и дефинисање европске јавне сфере, односно, трага се за одгово-
ром да ли европска јавна сфера постоји или не (Meyer, 1999; Schlesinger, 
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1997). Истраживање утицаја медија на схватање европеизације бли-
ска су истраживањима медијских ефеката на перцепцију и стварање 
европског идентитета. Тако се, на пример, испитује како информације 
о Европи утичу на нивое европског идентитета. Интересантно је да 
вести, заправо, немају неки нарочити утицај на нивое европског иден-
титета грађана у ЕУ (Bruter, 2009). 

Негативне ставове о ЕУ демократији подривају негативе поруке о 
ЕУ у редовном медијском извештавању (Desmet et al., 2015). У онлајн 
сфери и на друштвеним мрежама, где се негативне поруке много брже 
и лакше шире, дистрибуција европских вести може да појача негатив-
не ставове о ЕУ. Грађани Немачке, Велике Британије, Грчке, Шведске, 
Чешке и Румуније су оптимистични у погледу употребе дигиталних 
медија у информисању о ЕУ, јер сматрају да Јутјуб и информативни 
веб-сајтови могу да подстакну боље политичке ефекте и већу парти-
ципацију грађана (Yoo et al., 2015). Истраживања ефеката медијског 
извештавања о кризи у ЕУ (Koehler et al., 2019) показују да, уколико 
се Европска унија у вестима представља у оквиру „жртве кризе“, гра-
ђани ће имати више позитивних ставова о европским интеграцијама, 
док медијски оквир ЕУ као „одговорне за кризу“ појачава негативне 
представе о ЕУ. 

Осим ових питања, истраживачи се баве испитивањем везе између 
популистичке комуникације у медијима и политичке партиципације 
грађана. У том смислу, анализирају се фактори који одређују везу де-
сничарског популизма и његовог рапидног ширење унутар и ван гра-
ница Европе (Stanyer et al., 2017). Као главне факторе који су утицали 
на коначну одлуку Британаца да напусте ЕУ аутори наводе њихове 
ставове о економији, имиџу политичких лидера и перцепције о мигра-
цијама и мигрантима, као и емотивни доживљај Европе и ЕУ (Clarke 
et al., 2017), али и начин на који су лидери били представљени пре него 
што је одржан референдум у Британији (Cammaerts et al., 2016; Gavin, 
2018; Schlosberg, 2016). Евроскептицизам као извор негативних вести 
које новинари објављују о ЕУ све више занимају истраживаче (Galpin 
and Trenz, 2017). Аутори се још више фокусирају на посебна истражи-
вачка питања која не покривају само ЕУ као целину или посебне ЕУ 
институције. На пример, на основу компаративног испитивања медиј-
ске видљивости евроскептичних парламентарних група (Auel, 2019) 
истражује се на који начин и зашто евроскептичне групе доминирају 
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ЕУ вестима у медијима. Квантитативна анализа садржаја штампе у Ау-
стрији, Финској, Немачкој, Француској, Пољској и Великој Британији 
открила је да су „тврди“ евроскептици видљивији у медијима у односу 
на умерене евроскептике. Главни фактори који утичу на видљивост ЕУ 
и перцепцију грађана је конфликт међу актерима новинарске приче 
или негативно представљање неког догађаја или појаве. 

Закључак

Преглед литературе о медијској репрезентацији Европске уније и 
ефектима које то извештавање има на грађане, њихово знање и подр-
шку европским интеграцијама показује да у теоријским приступима 
доминира неколико важних истраживачких праваца. Најпре, кванти-
тативне анализе медијског садржаја, које су најчешће фокусиране на 
штампу у државе западне Европе, откривају степен видљивости ЕУ као 
релевантне медијске теме. Квалитативна истраживања која се заснивају 
на испитивању ставова новинара који извештавају о ЕУ у највећој мери 
говоре о погледима дописника из Брисела, и то дописника великих 
медија, при чему су гласови новинара из централне и источне Европе, 
па и нашег региона, скоро потпуно занемарена. Медијска репрезента-
ција ЕУ се анализира и из угла комуникације ЕУ институција, што је 
важно за интерпретацију видљивости појединачних политичких ин-
ституција Европске уније у медијима. Осим тога, последњих година, у 
политички турбулентном контексту Европске уније, анализа медијске 
репрезентације ЕУ из једног општег оквира ЕУ као целине све више 
се усмерава ка појединачним догађајима и темама које детаљније обја-
шњавају и медијску репрезентацију и ставове грађана о ЕУ. Такве те-
матске целине се у академској литератури односе пре свега на питања 
кризе, као што су питања миграција и мигрантског таласа у Европи 
након 2015. године, питања нарастајућег евроскептицизма и попули-
стичке политичке комуникације, последице економске и финансијске 
кризе, али и излазак Велике Британије из ЕУ. Ове појединачне теме 
и анализа медијских ефеката које извештавање о ЕУ може да има на 
перцепцију грађана у великој мери показују да академска истражи-
вања о медијској репрезентацији ЕУ прате актуелне догађаје и важна 
друштвено-политичка питања. Осим тога, академска истраживања о 
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актуелним проблемима у комуникацији ЕУ са медијима и грађанима се 
детаљније баве узроцима и последицама комуникационог и информа-
ционог дефицита Европске иније, што је важно за сваку озбиљну јавну 
дебату о медијској слици ЕУ, њеним политикама, институционалној 
комуникацији и перцепцији у јавности.
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MEDIA REPRESENTATION OF THE EUROPEAN UNION: 
KEY THEORETICAL APPROACHES

Abstract

The paper examines key theoretical approaches that study the EU representa-
tion in the media and that are present in the contemporary academic re-
searches. The main theoretical concepts and analyses of the media reporting 
on the relevant EU issues in the EU member states and outside the EU have 
been identified. Looking into the most relevant and contemporary academic 
literature, the paper aims to explain how academic research has contributed 
to better understanding of the media representation of the EU, the relation-
ship between the EU institutions and journalists, as well as the media effects 
related to citizens’ perceptions of the European Union. 

Keywords: theoretical approaches, media, European Union, journalists, 
media effects


