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Samenvatting in het Nederlands 
Hoewel meer dan 60% van de Europese burgers televisienieuws gebruikt om informatie over 
de Europese Unie te verkrijgen, is de televisieverslaggeving over de EU nog nauwelijks 
onderzocht. Bovendien weten we weinig over de effecten van de berichtgeving. Deze studie 
onderzoekt daarom (a) hoe televisienieuws in de verschillende Europese landen bericht over 
de EU en (b) welke effecten dit heeft op de meningen over de Europese eenwording, maar 
ook op de angst hiervoor. 

De resultaten laten zien dat televisieverslaggeving over de EU zich kenmerkt door 
onzichtbare belangrijkheid óf door belangrijke onzichtbaarheid. Wanneer de berichtgeving 
over de EU prominent is, is er meestal weinig berichtgeving. Is er veel verslaggeving, dan is 
de berichtgeving in de regel onopvallend. Over het algemeen is de EU verslaggeving het 
meest duidelijk zichtbaar rond de ontmoetingen van de Europese leiders. In bijna alle 
Europese landen is de verslaggeving over de EU licht negatief. Bovendien is er meer 
verslaggeving over de EU te zien op publieke dan op commerciële zenders. Binnenlandse 
ontwikkelingen en berichtgeving over de EU zijn aan elkaar gerelateerd: wanneer de 
bevolking ontevreden is over de nationale democratie en wanneer de politieke elites het 
oneens zijn over de EU, neemt de hoeveelheid berichtgeving over de EU toe, in ieder geval 
tijdens Europese verkiezingen. Bovendien toonden jongere lidstaten van de EU meer interesse 
voor de Europese verkiezingen dan oudere lidstaten. Wellicht worden Europese verkiezingen 
in oudere lidstaten als tweederangs evenement gezien, hetgeen tot derderangs berichtgeving 
leidt. 

Er is geen verenigd Europa wat betreft media effecten. De berichtgeving over de EU 
beïnvloedt de opinies over, maar ook de angst voor de Europese eenwording - echter niet 
altijd en overal in gelijke mate. Welke uitwerking de berichtgeving over de EU heeft, hangt af 
van specifieke landenkenmerken. Als politieke partijen in een land verschillende opvattingen 
hebben over de EU, heeft de hoeveelheid verslaggeving een effect op de waargenomen 
belangrijkheid van de Europese eenwording. Hoe meer verslaggeving, hoe hoger de 
waargenomen belangrijkheid en omgekeerd. Wanneer politieke partijen het eens met elkaar 
zijn, treedt dit effect niet op. Positieve berichtgeving over de EU heeft een positieve 
uitwerking op meningen over Europa en negatieve berichtgeving een negatieve uitwerking. 
Dit is echter alleen zo wanneer de berichtgeving in de media van een land eenstemmig 
positief of negatief berichten. Is dit niet het geval dan heeft de verslaggeving deze invloed 
niet. Alleen inwoners van landen die qua handel niet van de EU afhankelijk zijn, verzetten 
tegen negatieve beschrijvingen van het prestatievermogen van de EU. Bij inwoners van 
landen die afhankelijk zijn van de EU, was dit niet het geval. Bij overwegend negatieve 
berichtgeving werden inwoners van grote lidstaten minder bang voor een verlies van culturele 
identiteit; in kleine EU landen was er geen effect. 

Hoewel er dus geen sprake is van een homogeen effect van televisienieuws op opinies over 
Europa, moet de berichtgeving over Europa in televisie nieuws niet worden verwaarloosd. 
Eerder onderzoek heeft nauwelijks aandacht besteed aan de vraag in hoeverre 
televisieberichtgeving over de EU de meningen van de Europese burgers beïnvloedt. Dit boek 
toont aan waarom toekomstige studies juist wel aandacht aan deze vraag zouden moeten 
schenken. 


