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Samenvatting g 

Ditt boek behandelt de rol van televisienieuws in het proces van politieke en 
economischee Europese integratie. Herhaaldelijk wordt televisienieuws door 
Europesee burgers aangemerkt als de meest belangrijke informatiebron op het 
gebiedd van Europese kwesties. Waar eerdere studies naar de vorming van pu-
bliekee opinie betreffende Europese onderwerpen de rol van de media vrijwel 
hebbenn genegeerd, wijst het in dit boek beschreven onderzoek uit dat televisie-
nieuwss een belangrijke bron is in de gedachtevorming van burgers over Euro-
pesee integratie. 

Hett onderzoek behandelt de productie, inhoud en effecten van televisienieuws 
overr Europese onderwerpen in Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland. 
Daarbijj  zijn de volgende onderzoekmethodes gebruikt: interviews met journa-
listen,, inhoudanalyse van de berichtgeving en experimenten. Een belangrijk 
elementt in het onderzoek is het begrip "framing". Framing betekent dat jour-
nalisten,, bewust of onbewust, keuzes maken in de wijze waarop zij informatie 
inkleden,, en dat zij aldus aan bepaalde aspecten van een onderwerp meer aan-
dachtt besteden, terwijl andere informatie wordt uitgesloten. 

Hett onderzoek gaat uit van een "Integrated process model of framing": (i) de 
fasee van frame-building; de totstandkoming van frames, met interactie tussen 
journalistenn en bronnen, (2) de daadwerkelijke frames in het nieuws, en (3) de 
frame-settingg fase, waarbij de invloed van nieuws wordt gemeten. 

Europaa op de nieuwsredactie 

Opp basis van interviews met journalisten, redacteuren en hoofdredacteuren 
vann de belangrijkste avond televisienieuwsprogramma's in Groot-Brittannië, 
Denemarkenn en Nederland, zijn de organisatie van redacties op het punt van 
Europesee onderwerpen, de wijze waarop uitdagingen bij de berichtgeving over 
"Europa""  worden beleefd, de redactionele aanpak, en de toepassing van 
nieuwsselectiecriteriaa onderzocht. 

Dee belangrijkste uitdagingen die journalisten en redacteurs ervaren bij berichtge-
vingg over Europese kwesties, kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. 
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Dee eerste categorie, "distance and time" verwijst naar de letterlijke en figuur-
lijk ee afstand tussen de redacties en burgers enerzijds en Brussel, Luxemburg 
enn Straatsburg, waar Europese besluitvorming plaatsvindt, anderzijds. Het 
feitt dat vaak maanden of jaren verstrijken voordat op Europees niveau een 
beslissingg wordt genomen over een bepaalde kwestie wordt als een probleem 
ervaren.. Europese kwesties worden als abstract en complex ervaren, kenmer-
kenn die moeilijk in overeenstemming zijn te brengen met de beknoptheid van 
eenn nieuwsitem. 

Dee tweede uitdaging, "access and terminology" heeft betrekking op de 
organenn van de EU. De organen worden als ontoegankelijk en bureaucratisch 
ervaren.. De door de EU gebruikte terminologie vindt men complex en onbe-
grijpelijkk en de toegankelijkheid van de top van de politici en ambtenaren is be-
perkt,, vergeleken bij de toegankelijkheid van de nationale ambtenaren. 

Dee derde uitdaging, "internal disagreement" wordt gevonden in de nieuws-
organisatiess zelf. Journalisten die Europese zaken in hun pakket hebben, erva-
renn redacteuren als kritisch en moeilijk te benaderen met ideeën voor Europese 
berichtgeving.. Redacteuren bevestigen in interviews dat zij terughoudend zijn 
inn hun berichtgeving over de EU. 

Dee vierde en laatste uitdaging vloeit voort uit een (vermeend) gebrek aan 
kenniss en interesse bij het publiek ten aanzien van Europese kwesties. De ken-
niss van het publiek is aanmerkelijk lager dan in het geval van nationale politiek, 
zodatt het voor journalisten nodig is extra uitleg te geven, met als gevolg dat 
nieuwsberichtenn te veel informatie bevatten. 

Dee redactionele aanpak van de onderzochte nieuwsprogramma's verschilde, 
maarr deze was bij alle programma's redelijk pragmatisch - er van uitgaande dat 
politiekk (inclusief verkiezingscampagnes) niet altijd nieuwswaardig is, en dat 
politiekee gebeurtenissen strijden met andere onderwerpen in de allocatie van tijd 
inn het nieuws. Ook gedurende de verkiezingen van het Europese Parlement van 
19999 hadden alle nieuwsprogramma's een pragmatische aanpak, maar op een 
anderee manier. Sommige nieuwsprogramma's kozen ervoor (1) de verkiezingen 
tee negeren, omdat de redactie ze als niet-nieuwswaardig had gekwalificeerd in 
hett totale nieuwsaanbod (bijvoorbeeld het Nederlandse NOS Journaal en RTL 
Nieuws),Nieuws), of (2) hun eigen agenda samen te stellen, zonder aandacht te besteden 
aann de agenda van de politieke partijen (bijvoorbeeld het Deense DR TV-Avisen), 
off  (3) de verwachte ongeïnteresseerdheid van de kiezers een van de hoofdthema's 
vann de berichtgeving te maken (bijvoorbeeld het Engelse BBC en ITN en het 
Deensee TV2). Deze bevindingen worden afgezet tegen eerder onderzoek waarin 
verslagg wordt gedaan van de "sacerdotal" benadering van Europese televisiezen-
ders,, waarbij politieke processen cruciaal worden gevonden voor de democratie 
enn om die enkele reden nieuwswaardig worden geacht. 
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Europaa in het nieuws 

Dee analyse van nieuwsberichtgeving over Europese kwesties omvatte meer 
dann 10.000 televisienieuwsitems in Groot-Brittannië, Denemarken en Neder-
landd en vond plaats tijdens de Europese verkiezingscampagne van 1999, EU-
tops,, de introductie van de euro, en een "normale" nieuws periode, gedurende 
155 maanden. De analyse gaf aan dat een Europees nieuwsbericht in essentie een 
nationaall  nieuwsbericht is. Niet alleen komt de meerderheid van actoren in 
Europeess nieuws uit het land waarin het nieuws wordt uitgezonden, de meeste 
kwestiess worden belicht vanuit een nationale hoek en benadrukken implicaties 
vann EU kwesties voor het land van het nieuwsprogramma. 

Hett onderzoek wijst uit dat bepaalde nieuwsselectiecriteria niet alleen de 
keuzee van de nieuwsonderwerpen bepaalden, maar ook een modi verschaften 
voorr structurering van nieuwsberichten. Als Europese kwesties worden behan-
deldd in het nieuws, gebeurt dat daardoor vaak met een sterke nadruk op conflic-
ten.. De aanwezigheid van de conflict-frame geeft aan dat de door een journalist 
bijj  de selectie van gebeurtenissen en kwesties gemaakte overwegingen worden 
vertaaldd in de manier waarop die gebeurtenissen en kwesties het nieuws worden 
gebracht.. Het benadrukken van politieke meningsverschillen door ze in een 
conflict-framee te plaatsen, kan bijvoorbeeld de publicatie van een nieuwsbericht 
mett weinig nieuwswaarde rechtvaardigen en voorziet de journalisten tegelijker-
tijdd van een duidelijke invalshoek om het nieuws te brengen. 

Tenslottee wijst het onderzoek uit dat de aktoren in het EU nieuws meestal 
niett in de nieuwsberichten worden geëvalueerd, maar dat, als dat wel gebeurt, 
dee evaluatie negatief uitvalt. Het onderzoek wijst verder uit dat het patroon van 
hett evalueren van EU-aktoren vergelijkbaar is met de evaluatie van nationale 
politicii  in het nieuws. In eerder onderzoek is geconcludeerd dat EU nieuws een 
enigszinss negatieve invalshoek heeft. Deze conclusie wordt door het onderha-
vigg onderzoek bevestigd, met dien verstande dat de negatieve toon niet voort-
vloeitt uit een negatief vooroordeel jegens Europese politici, maar dat deze 
betrekkingg heeft op in het nieuws optredende politici in het algemeen. 

Europaa in de publieke opinie 

Omm de effecten van frames in televisienieuws te meten, zijn in het onderzoek 
experimentenn gebruikt. Het gebruik van experimenten leent zich beter voor 
hett meten van het effect van één variabele (bijvoorbeeld de blootstelling aan 
eenn bepaald nieuwsframe), op een andere variabele (bijvoorbeeld interpretatie 
enn evaluatie van een kwestie) dan andere onderzoeksmethodes. De experimen-
tenn werden uitgevoerd in samenwerking met een nationaal nieuwsprogramma 
(hett Nederlandse NOS Journaal), teneinde realistisch en professioneel stimulus 
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materiaall  te creëren en teneinde het in het kader van het experiment gemanipu-
leerdee nieuwsbericht in de natuurlijke context van een avondnieuwsprogramma 
tee brengen. 

Hett eerste onderzoek bekeek de effecten van de conflict-frame en de frame 
vann 'economie consequences', dat wil zeggen: nieuws dat, bijvoorbeeld, menings-
verschillenn binnen partijen benadrukt, respectievelijk nieuws dat de economi-
schee gevolgen van een kwestie benadrukt. De resultaten van het eerste experi-
mentt tonen dat frames in televisienieuws in staat zijn de gedachten van kijkers 
opp het gebied van actuele politieke kwesties, zoals de uitbreiding van de Euro-
pesee Unie, in een bepaalde richting te sturen. Deelnemers die een bericht be-
kekenn dat was 'geframed' met als invalshoek economische gevolgen van de 
uitbreiding,, uitten gedachten over kosten, voordelen en financiële consequen-
tiess van de gevolgen van de uitbreiding. Deelnemers die het bericht bekeken dat 
wass 'geframed' met als invalshoek verschillen tussen de standpunten van poli-
tiekee partijen, uitten gedachten waaruit publieke en politieke frictie over de 
kwestiee bleek. 

Hett eerste experiment wees ook uit dat, wanneer personen het nieuws in hun 
eigenn woorden samenvatten, de frame een even belangrijke rol speelt als de in 
eenn nieuwsbericht gepresenteerde kernfeiten. Dit impliceert dat een frame, 
vaakk minder prominent aanwezig dan feitelijke informatie, van groot belang is 
voorr de wijze waarop het publiek politieke kwesties beschouwt. 

Uitt analyses van journalistiek en nieuws blijkt dat in politieke verslaggeving 
strategischee aspecten worden benadrukt. In dergelijk "strategisch nieuws" wor-
denn de acties van politici geïnterpreteerd als een manier om zich voordelig in 
dee publieke opinie te presenteren. Een tweede experiment onderzocht daarom 
dee effecten van strategische nieuwsberichtgeving over Europese politiek. Het 
onderzoekk wees uit dat blootstelling aan strategisch nieuws politiek cynisme 
aanmoedigt.. Deelnemers die een nieuwsbericht bekeken dat een strategisch 
framee had, waren significant cynischer in hun antwoorden dan deelnemers die 
eenn nieuwsbericht bekeken dat de wezenlijke, inhoudelijke elementen van een 
kwestie,, benadrukte. Verder wees het tweede experiment uit dat 'politically 
efficacious'' deelnemers (deelnemers die er van uitgaan dat zij invloed kunnen 
uitoefenenn op de politiek) minder cynisch waren terwijl 'politically knowledge-
able'' deelnemers (deelnemers met een grote kennis van de politiek) cynischer 
waren. . 

Uitt het onderzoek bleek ook dat de effecten van de strategische frame op 
politiekk cynisme niet blijvend waren en in de loop van de tijd verdwenen. Wel 
moett bedacht worden dat dit experiment slechts een eerste onderzoek is naar de 
vraagg of effecten van strategisch nieuws blijvend zijn en dat harde conclusies 
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overr de duurzaamheid en de sterkte van effecten op cynisme een uitvoerigere 
onderzoeksopzett vereisen. 

Uitt het onderzoek bleek ook dat strategisch nieuws meer negatieve evaluaties 
genereertt dan inhoudelijk nieuws, dat meer positieve evaluaties genereert. Ten-
slottee bleek dat noch de mate van steun voor de uitbreiding van de Europese 
Unie,, noch de intentie om te gaan stemmen in bijvoorbeeld een referendum 
wordtt beïnvloed door strategisch nieuws. 

All  met al wijzen de resultaten uit dat de nieuwsmedia kunnen bijdragen aan 
politiekk cynisme en een negatieve beoordeling van politieke en economische 
kwesties.. Deze effecten verminderen echter met de tijd als publiek niet wordt 
blootgesteldd aan nieuwe informatie. Uit het onderzoek kan niet worden opge-
maaktt dat de strategische invalshoek van nieuwsberichten de publieke steun 
voorr beleid op een gangbaar politiek onderwerp beïnvloedt, of dat het de inten-
tiee van het publiek om te gaan stemmen negatief beïnvloedt. Het onderzoek 
wijstt enerzijds uit dat publiek met grote politieke kennis eerder politiek 
cynismee uit en de kwestie van de uitbreiding van de EU negatief evalueert dan 
publiekk met kleine politieke kennis. Anderzijds wijst het onderzoek uit dat pu-
bliekk met grote politieke kennis tegelijkertijd meer steun had voor de uitbrei-
dingg van de EU. 

Dezee resultaten kunnen worden gezien als een aanvulling op de theorie van 
dee 'cynisme-spiraal' (Spiral of Cynicism). 'Politically knowledgable' publiek 
steuntt meer op een frame in een nieuwsbericht bij het uiten van een reactie op 
eenn kwestie in het nieuws. Dit impliceert echter niet dat onder invloed van een 
framee een sterke meningsverandering plaatsvindt. De resultaten van het tweede 
experimentt geven aan dat strategische of negatieve nieuwsberichten, hoewel ze 
cynismee bevorderen, mogelijk geen of slechts een kleine roll  spelen bij het mobi-
liserenn of ontmoedigen van kiezers. Het is ook goed mogelijk dat (Europese) 
kiezerss de capaciteit hebben om onderscheid te maken tussen hun cynische 
beeldd van politiek en hun steun voor bepaald specifiek beleid. 

Hett eindhoofdstuk bespreekt de bijdrage van de studie aan bestaande literatuur 
opp het gebied van framing. Het "Integrated process model of framing" wordt 
besprokenn in het licht van eerder onderzoek, er wordt een voorstel gedaan voor 
mogelijkhedenn voor toekomstig onderzoek naar framing in politieke commu-
nicatie,, en 'moderators' voor framingeffect-onderzoek worden geformuleerd. 
Dee conclusie van het onderzoek luidt dat de media een belangrijke factor 
vormenn om publieke opinie op het gebied van Europese integratie te kunnen 
begrijpen.. In de conclusie wordt voorts beleidsmatig commentaar gegeven op 
dee vraag hoe de journalistiek en de politiek kunnen worden verbeterd ter zake 
vann EU kwesties. 
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