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POVZETEK 

 

Trend evropskih integracij je, posebno v zadnjih letih, ko je Evropska unija napolnjena z 

vsebinami, ki močno presegajo le ekonomske, v ospredje postavil vprašanje skupne evropske 

identitete. Evropske integracije vse bolj potekajo v smeri promocije evropske zavesti in 

oblikovanja evropske identitete. Evropska integracija je bila grajena kot stvar elit, svoj obstoj, 

delovanje in širjenje pa je opravičevala predvsem z ekonomsko učinkovitostjo. Temu pa ni 

več tako, saj je postopoma povzročala vse večji neposreden vpliv na ţivljenje posameznikov 

in tako postala odvisna od podpore njenih drţavljanov in vzpostavitve tesnejših povezav med 

članicami v smislu identifikacije z Evropo. Ravno ta identifikacija oziroma evropska 

identiteta pa je pomemben vidik za nadaljnji razvoj in premostitev vseh kriz Evropske unije. 

V pričujočem magistrskem delu izpostavljamo ter analiziramo evropsko identiteto, ki temelji 

na skupnosti prebivalcev, pri čemer je viden poudarek oblikovanja in ohranjanja identitete 

predvsem v času krize Evropske unije. Predpostavljamo, da so pogoji, potrebni za obstoj 

skupne identitete v tem času močno okrnjeni, saj čustva, pričakovanja in odnos do 

pomembnih vprašanj glede identitete v teh kriznih časih slabijo. Obstoj evropske identitete je 

moţen le na podlagi skupnih vrednot in vedenja, zato je v času krize Evropske unije potrebno 

poudarjati pomen vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov, ki nas vodijo k temu, da se 

zavedamo, da smo evropski drţavljani s skupno, kolektivno evropsko identiteto, za izgradnjo 

katere je bilo potrebno dolgo časovno obdobje in katera tudi v času krize ne sme postati 

zapostavljena, saj s pomočjo zavedanja te skupne identitete postajajo premostljive tudi druge 

značilnosti kriznega obdobja v Evropski uniji. 

 

 

Ključne besede: evropska identiteta, Evropska unija, dejavniki, kriza, diskurz 

 

ABSTRACT 

 

The trend of European integration has, especially in recent years, when the European Union is 

filled with content that go well beyond just economic, put the question of a common 

European identity into foreground. European integration is increasingly taking place in the 

direction of promoting European identity and European identity formation. European 

integration has been built as a matter of elites and it justified its existence, operation and 



expansion mainly with economic efficiency. However it is no longer so, because it has 

gradually caused increasing impact on the lives of individuals and thus became dependent on 

the support of its citizens and the establishment of closer links between the states in terms of 

identification with Europe. This identification, or European identity is an important aspect for 

further development and overcoming all the crises of the European Union. In this thesis we 

highlighted and analyzed European identity and community-based population with a visible 

emphasis on building and maintaining identity, especially during the crisis of the European 

Union. We assume that the conditions, necessary for the existence of a common identity at 

this time greatly diminished as emotions, behaviour and attitudes towards important questions 

about identity in these times of crisis weaken. The existence of a European identity is possible 

only on the basis of shared values and knowledge, and in times of crisis, it is necessary for the 

European Union to emphasize the importance of establishing effective mechanism that lead us 

to this, and that we are aware of the fact that we are European citizens with a common, 

collective European identity, and that a long period of time was needed to build it, and that it 

should not be  neglected in times of crisis, because other features of the crisis period in the 

European Union can be surmounted through awareness the common identity.  
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1 UVOD 

 

 

V današnjem času se zdi, da Evropa prehaja iz ene krize v naslednjo. Vsakdo od nas je 

nedvomno pozorno spremljal krizo evra, vsakodnevno pa se srečujemo tudi z novicami, ki 

poročajo o tem, da je cilj ohraniti skupno valuto, kar so v veliki meri spremljale še šokantne 

novice o odhodkih oziroma dolgovih Grčije. V senci te krize so nekateri ţe izrazito izraţali 

mnenja o tem, da je Evropska unija v veliki nevarnosti in da se lahko obdobje evropske 

integracije konča oziroma preide v nekakšno mirovanje, kar bi padec evra le še pospešil. 

Krizo v Evropi pa v številnih drţavah povzročajo tudi nekatera gibanja in politične stranke, za 

katere je značilen evroskepticizem, strah pred izgubo lastne kulture in identitete.   

 

Ţe vse od prvih začetkov evropske integracije se evropska kolektivna identiteta spodbuja z 

namenom čim večjega uspeha. Vendar pa le majhen odstotek ljudi v Evropi pravi, da se v prvi 

vrsti počuti »evropsko«, saj nacionalna drţava glede tega še vedno prevladuje in močno 

ohranja svoj poloţaj. Kljub temu pa so se socialni, politični, kulturni ter geografski pogledi 

oziroma dojemanje Evropejcev glede skupne drţave – Evropske unije v zadnjih desetletjih 

spremenili. Odkar eurobarometer v svoje raziskovanje vključuje identifikacijo z Evropo, se 

čutenje evropskega drţavljanstva med ljudmi povečuje. Tudi drţavne meje, ki so za nekatere 

še vedno pomembne glede kolektivnih identitet, so v veliki meri postale nepomembne, saj so 

na ozemlju, ki smo ga vzpostavili s Schengenskim sporazumom, izginile tudi ovire za 

mobilnost večine prebivalcev Evrope. Prav tako so tudi oboroţeni konflikti med večino 

evropskih narodov postali nepredstavljivi, posledica teh političnih in druţbenih sprememb pa 

odraţa današnja Evropska unija kot najpomembnejša institucionalna struktura. Evro v smislu 

skupne valute je predstavljal še en velik korak v procesu evropeizacije Evrope tudi v zavesti 

navadnih ljudi, posameznikov. Verjetno je, da so nekateri razredi v evropski druţbi o sebi 

razmišljali kot o Evropejcih ţe veliko pred obdobjem, ko je Evropska unija dejansko nastala, 

in nekako skušali spremeniti tradicionalno drţavljanstvo v veliko širšo, evropsko kulturo. Če 

to drţi, kaj naj bi se potem zgodilo z evropsko identiteto zdaj, ko institucionalna lupina 

evropske integracije miruje. 
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Evropska unija se trenutno sooča s hudo dolţniško krizo, zaradi česar je veliko ljudi v skrbeh 

glede izida te odprte zgodbe. Še bolj kot s krizo prekoračitve nacionalnih proračunov pa je 

prisotna kriza evropske identitete. Iz zadnjih podatkov raziskave eurobarometra lahko 

sklepamo, da se Evropska unija trenutno sooča z razhodom svojih vrednot enotnosti in 

sodelovanja, čemur najverjetneje sledi druţba dveh razredov. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali 

je Evropa resnično razdeljena v dve skupini, pri čemer gospodarske sile, kot je na primer 

Nemčija narekuje politike v manjših, od krize razdejanih drţavah članicah, kot so Grčija in 

Portugalska, pa tudi to, ali je Evropska unija še vedno legitimna institucija kljub temu, da ne 

more zagotavljati blaginje in delovnih mest za vse svoje članice ter kaj vse to pomeni za 

neopredmeten pojem evropske identitete. Skozi celotno obdobje oblikovanja evropske 

identitete je bilo sproţenih nešteto prizadevanj, aktivnosti, programov in akcij, da bi se 

drţavljanom Evropske unije skupna identiteta pribliţala, s tem ko jim bo bolj blizu takšna 

vrsta kolektivne identitete, pa bi moralo postati laţje tudi razumevanje ostalih narodov te 

skupnosti, ki imajo vsak drugačno kulturo. Vendar vse do danes še vedno ni popolnoma 

jasnega oziroma splošnega soglasja o tem, kaj evropsko identiteto dejansko sestavlja. Pri tem 

vemo le, da je za nami štirideset let povezovanja med drţavami članicami Evropske unije, kar 

se nas je nedvomno dotaknilo. Predvsem mlade generacije Evropejcev v današnjem času 

mnogo drugače določajo svojo identiteto in pripadnost, kar je v članku iz časopisa La Stampa 

in The Guardian potrdil tudi slavni filozof in pisatelj Umberto Eco v intervjuju o njegovem 

razumevanju evropske identitete, pri čemer ne smemo pozabiti omeniti, da so za njim številne 

pobude za projekt Erasmus Mundus, ki je ustvaril prvo generacijo mladih Evropejcev. Čeprav 

drţi, da večina Evropejcev občutek identitete gradi okrog občutka nacionalne pripadnosti, drţi 

tudi dejstvo, da ravno tako kot razumevanje nacionalne identitete poteka od spodaj navzgor, 

kar lahko povezujemo z gradnjo neke večje, kolektivne identitete, ki ni več le nacionalna in 

znotraj meja drţave. Za posameznike, ki so omejeni na svoje nacionalno okolje in večino 

ţivljenja preţivijo na enem mestu, ima pojem Evrope šibek pomen lastnega občutka 

identitete, pripadnosti in samopodobe; za tiste, ki ţivijo v različnih evropskih drţavah, pa 

izkušnje, pridobljene v tem času, predstavljajo tudi del njihove identitete.  

 

Bistveno gonilo, ki poganja evropsko identiteto, predstavlja oseben občutek pripadnosti skozi 

vse večjo medsebojno povezanost v okviru Evropske unije kot institucije. Če se vrnemo v 

zgodovino, ko so se narodi večino časa vojskovali drug z drugim, se nastanek vseevropskega 

občutka identitete zdi malo verjeten, po drugi svetovni vojni, posebno s prvimi koraki 

evropskega sodelovanja v okviru Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) in Evropsko 
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gospodarsko skupnostjo (ESG) so se Evropejci začeli spoznavati kot partnerji in ne več kot 

sovraţniki. Prihodnost evropske identitete je neločljivo povezana z uspehom Evropske unije, 

trenutno stanje pa je videti vse prej kot ugodno. Tudi rezultati raziskave eurobarometra 

potrjujejo dejstvo, da je splošno nezaupanje v politične institucije v Evropi minimalno, na kar 

nakazuje, da le 40 % Evropejcev dojema evro kot skupno valuto, odstotek tistih, ki zaupajo v 

Evropsko unijo, je le še 31 %, katastrofalno je tudi dejstvo, da na Švedskem 85 % 

prebivalstva čuti pozitivno gospodarsko klimo, v Grčiji je ta občutek izraţen le v 1 % 

prebivalstva, kar lahko močno navezujemo na dejstvo, da se Evropa deli na druţbo dveh 

razredov.  

 

Realno gledano pa je Evropska unija še vedno daleč od razpada, kriza, ki bo verjetno ostala le 

kritična točka v zgodovini evropskega povezovanja, je v veliki meri povezana s političnimi 

boji, ki slabijo skupne vrednote, solidarnost ter skupno identiteto, zaradi česar je tako 

nerazdruţljivo povezana tudi s krizo evropske identitete.  

 

1.1 Namen in cilji naloge 

 

Namen naloge je preučiti trenutno situacijo evropske identitete. S pojmom evropska identiteta 

je mišljena identiteta Evropske unije, ki ima sicer dokaj kratko zgodovino, tudi če za njen 

začetek upoštevamo podpis Rimske pogodbe iz leta 1957 ali katerikoli drug korak njenega 

zbliţevanja pred tem. Ta trditev se nanaša zgolj na Evropsko unijo in ne na evropsko 

identiteto, saj se je identiteta Evropejcev oblikovala in prepletala skozi celotno zgodovino 

tega najstarejšega kontinenta na svetu.   

 

Naloga je razdeljena na več tematskih sklopov. Prvi sklop opisuje identiteto, pri čemer 

poznamo več vrst identitet; kot bistvene, ki zadevajo mojo nalogo, pa lahko izpostavim 

naslednje: kolektivno, nacionalno, nadnacionalno in evropsko. Sklop o identitetah je razdeljen 

na dva dela, saj sem na tak način ţelela izpostaviti tudi ostale dejavnike, ki so ključnega 

pomena za oblikovanje nadnacionalne, evropske identitete s poudarkom na evropskih 

vrednotah, evropski kulturni politiki, odnosu do nacionalne ter skupne evropske identitete ter 

evropski identifikaciji. Temu sledi zgodovinski razvoj ideje o Evropi, ki mi bo v pomoč proti 

koncu naloge, pri določanju vpliva krize na oblikovanje oziroma stabilnost obstoječe 

evropske identitete. S pomočjo rezultatov raziskave eurobarometra sem predstavila še 
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trenutno stanje glede dejavnikov, ki se nanašajo na izoblikovanje evropske identitete. V 

sklopu empiričnega dela sem raziskovala predvsem diskurz političnih razprav in njihov vpliv 

na evropsko identiteto v času krize Evropske unije. Izpostavila sem vprašanje socialnega 

konstruktivizma, ki lahko vpliva na dojemanje in razumevanje evropske identitete v danih 

razmerah, največji poudarek pa sem namenila socialni kategorizaciji ideologije nas in drugih, 

tistih, ki sodijo v evroobmočje, in tistih, ki so izven tega območja.  

 

Cilj moje naloge bo ugotoviti, kakšno je trenutno stanje evropske identitete oziroma stanje 

identifikacije z Evropo ali Evropsko unijo, pri čemer bom to stanje povezala s časom krize 

Evropske unije. Pri tem bom skušala ugotoviti, kakšni pristopi oziroma dejavnosti obstajajo in 

kateri bi bili najboljši načini za nadaljnji obstoj in krepitev močne identifikacije z evropsko 

identiteto tudi v teh časih, ko se zdi, da je reševanje nacionalnih drţav iz krize pomembnejše, 

pri čemer predpostavljam, da je močan občutek zavedanja skupne evropske identitete lahko 

velik blaţilni dejavnik, ki vpliva na bolj uspešno reševanje drţav članic tako iz gospodarske 

kot finančne krize, ki je v članicah vse bolj prisotna.  

 

1.2 Uporabljena metodologija 

 

V nalogi se bom opirala predvsem na sekundarne vire; knjige, članke v znanstvenih in 

strokovnih publikacijah, članke v tiskanih občilih in članke, objavljene na internetu. Kot 

primarne vire bom uporabila obstoječe pogodbe in sporazume, ki so povezani z Evropsko 

unijo. Metodi, ki ju bom uporabila pri pisanju, sta razvojna in deskriptivna, pri čemer bo prva 

uporabljena pri utemeljevanju Evropske unije in z njo povezano evropsko identiteto, druga, 

deskriptivna, pa pri opisovanju dinamične evropske identitete. Empirični del naloge pa temelji 

na kritičnem diskurzivnem pristopu, saj bom s pomočjo tega analizirala politične izjave glede 

krize Evropske unije v povezavi z evropsko identiteto.  

 

1.3 Raziskovalne hipoteze 

 

V nalogi ţelim na podlagi zastavljenih hipotez dokazati, da:  

 

- Evropska unija kot taka premore svojsko evropsko identiteto; 
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Ta se kaţe tako v naravnih kot kulturnih elementih evropske identitete. Med naravne lahko 

prištevamo skupno zgodovino in geografsko lego, med kulturne vero in jezik. Menim, da 

znotraj skupnosti Evropske unije prihaja do oblikovanja različnih stopenj intenzivnosti te 

identitete, saj so se drţave, ki so dandanes del Evropske unije, in njeni drţavljani, ki so s tem 

tudi evropski drţavljani zaradi različnih zgodovinskih okoliščin, razvijale na dokaj različne 

načine, kar je povzročilo, da je kljub določeni geografski bliţini prišlo so velikih kulturnih 

razlik.  

 

- je evropska identiteta trenutno močno okrnjena tako glede obstoja kot razvoja; 

 

Kar sem najprej prikazala s podrobno opredelitvijo dejavnikov, ki vplivajo na izoblikovanje in 

utrjevanje evropske identitete, ter tistih, ki na evropsko identiteto delujejo v smislu ovir in 

omejevanja razvoja le-te. Nadalje pa s pomočjo rezultatov raziskave eurobarometra prikazala 

še trenutno stanje najpomembnejših dejavnikov, ki se navezujejo na evropsko identiteto. 

 

- evropska identiteta za svoje oblikovanje zahteva čas; 

 

Saj proces njenega oblikovanja poteka skozi več različnih generacij, ključnega pomena za 

njeno moč so aktivnosti, ki se navezujejo na oblikovanje in gradnjo evropske identitete 

(programi, akcije, pobude drţav članic svojim drţavljanom …). S širitvijo in pridruţitvami 

novih drţav je Evropska unija dosegla kritične vrednosti tako v smislu ustvarjanja socialno-

politične povezanosti oziroma ravni razvoja kot tudi oblikovanja kolektivne evropske 

identitete. Povečanje članstva je prineslo večjo heterogenost nacionalnih interesov in 

nacionalnih identitet.  

 

 

- se evropska identiteta spreminja oziroma se spreminja doţivljanje evropske identitete 

skozi evropske drţavljane glede na trenutno situacijo. 

 

V zadnjem desetletju je velik poudarek namenjen preoblikovanju Evrope v Evropo ljudi, za 

kar vsekakor potrebujemo jasnejše razumevanje tega, kar je, oziroma k čemur stremi. Moč 

nacionalnih drţav in suverenih političnih entitet je vsekakor oslabela, prav tako se v zadnjem 

času pojavlja zaskrbljenost glede tega, da bodo nacionalne drţave in nacionalne identitete 

prepustile mesto nadnacionalnemu vladanju. V sklopu te tematike bom bistven poudarek 
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namenila predvsem obdobju krize Evropske unije in vpliva le-tega na evropsko identiteto. 

Osredotočila sem se na evrsko območje, kjer nastajajo tako gospodarski kot politični 

problemi, oboje pa prinaša negativne posledice skupni evropski identiteti.  

 

 

2 KONCEPTUALNA IZHODIŠČA 

 

 

Za opredelitev evropske identitete v času krize Evropske unije je bistveno poznavanje teorije s 

področja identitete, oblikovanja in razvoja evropske identitete skozi posamezna zgodovinska 

obdobja ter teţave, s katerimi se je sam proces oblikovanja evropske identitete srečeval v 

različnih obdobjih svojega razvijanja in uveljavljanja med evropskimi drţavljani. Teoretični 

okvir magistrske naloge je razdeljen na tri ključna poglavja, ki opredeljujejo teoretična 

izhodišča: identiteta, zgodovinski razvoj ideje o Evropi ter trenutno stanje evropske identitete. 

Ta bodo v nadaljevanju sluţila kot ozadje raziskovalnemu delu.  

 

2.1 Pojem identiteta 

 

Identiteto umeščamo med temeljne koncepte sodobnih druţbenih znanosti, saj so se v zadnjih 

dvajsetih letih pojavile številne različne teoretične razprave, namenjene pojasnjevanju in 

interpretiranju tega fenomena (Kovačev 1997, str. 15). Ko govorimo o opredeljevanju pomena 

besede identiteta, najdemo vrsto različnih definicij, ki pojasnjujejo in razlagajo pomen tega 

pojma. Predstavila sem opredelitve dveh avtorjev, ki so se mi zdele najbolj splošne in 

razumne, ter opredelitev avtorja Tišljarja, ki se mi glede na ostalo preučeno literaturo ne zdi 

ravno pravilna, kar sem tudi argumentirala. 

 

V novolatinski verziji bi identiteta pomenila identitas, identitatis (f), kar je vpeljano v 

romanske jezike: v francoščini kot identitè, v španščini kot identitad, italijanščini pa kot 

identità. Beseda je sprejeta v slovenščino, vendar pri tem obstajajo dvomi, ali naj ta pojem 

slovenimo, kar je včasih sledilo teţnjam po identičnosti slovenskega izrazja. Slovenska 

beseda za identiteto bi bila istovetnost. Pojem identiteta lahko razdelimo na dva pomenska 

sklopa:  
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 absolutna (popolna) identiteta, kar pomeni povsem nedvoumno enakost oziroma istost; 

tako bi lahko bilo to ponazorjeno z enačbo: a je a ali x je x ter 

 relativna (naj rečemo) pogojna identiteta, kar je istost v manj rigoroznem, ostrem in 

natančnem smislu, poudarjena je le velika bliţina enakosti; v taki identiteti bi lahko 

označili zeleno barvo dveh listov drevesa, ki pa sta zelena le v določeni niansi, kar bi 

pomenilo, da gre le za odtenek iste barvne osnove. 

Glagol identificirati lahko prevedemo kot »narediti nekaj za identično ali istovetno« oziroma 

imeti, šteti kaj za identično, lahko pa pomeni tudi ugotavljanje identitete.  

 

Za osebno identiteto, ki se nanaša na posameznika, je značilna dvojnost. Bistveno je 

predvsem razumevanje procesa avtoidentifikacije, kar je identiteta, ki jo posameznik pripiše 

samemu sebi in za katero sodi, da mu pripada, da je njemu lastna, hkrati ima pomemben 

pomen identifikacija, ki je posamezniku določena, saj se mu jo prisodi ali jo določi druţba ter 

je zaradi tega druţbeno pogojena, dodeljena in priznana ali celo vsiljena skozi poloţaj, ugled, 

pravice in dolţnosti, ki so druţbeno opredeljene. S tem se ţe dotaknemo izraza skupinske 

identitete, ki je lahko v manjših druţbah le razdeljena istost; v razvitih druţbah, kjer je večje 

število članov, pa ne moremo več govoriti o isti identiteti, ampak imamo opravka z več 

vrstami in vidiki pripadnosti ter tako tudi več identitetami (Juţnič 1993, str. 11–12). 

 

Juţnič pravi (Juţnič 1993, str. 12–13), da se identiteta razlikuje tudi glede na svoje pojavne 

vidike.  

Med najpomembnejše uvršča:  

 

 individualno-psihološko raven; 

 antropološke vidike, kamor sodijo pomembne predstave, ki jih ima posameznik ali 

skupina v čisto svetovnonazorskem smislu, kar pomeni, kako izrazita so prepričanja o 

pripadanju človeški vrsti; 

 s tem je lahko povezana splošna predstava o vstavljenosti človeka v svet, določanju 

njegovega pomena, smotra in ciljev, kar praviloma izhaja iz religije, ideologije; 

 druţbene, kulturne in druge vidike, ki izvirajo iz različnih pripadanj in pripadnosti; 

 politično pristojnost, domovinsko pripadnost skozi drţavo ali regionalne in lokalne 

vstavljenosti, ki je v okviru magistrske naloge za nas izmed vseh najpomembnejša. 
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Skupinsko ali narodno identiteto posameznika lahko opredelimo kot pripadnost posameznika 

neki skupini ali nekemu narodu. Te vrste identiteta se izkazuje z različnostjo v primerjavi z 

drugimi skupinami ali narodi. Lahko rečemo, da gre za skupini skupne stvari, poglede in 

vrednote, ki nas zbliţujejo ali ločujejo. Različni narodi različno doţivljajo svojo narodno 

identiteto, pri čemer vse bolj raznoliko ţivljenje in moderna komunikacija povzročata dvom v 

obstoj narodne identitete, vendar ima kljub temu veliko povezovalno moč, saj vsebuje mnoge 

prvinske, intimne čustvene komponente; domač jezik, s katerim se brez teţav 

sporazumevamo; z narodno identiteto pa se oblikujejo tudi vzorci doţivljanja sveta. Sluţila je 

oblikovanju nacionalnih  drţav, zato je ena najmočnejših vezi sodobnega sveta (Rupel, 2002).  

Tišljar (Tišljar 1998, str. 18–19) pa pravi, da je potrebno poudariti, da osebna identiteta na 

obstaja. Identiteta namreč pomeni nekaj identičnega, nespremenljivega in trajnega, česar 

posameznik nima v sebi, saj se nenehno fizično in psihično spreminja. Stalnost, ki jo zahteva 

identiteta, imajo skupine, kar se idejno skupno razvije v skupini, ostane nespremenjeno in 

nekaj časa vidno pri vseh članih določene skupine, to jih zaznamuje in loči od pripadnikov 

drugih skupin. Iz tega sledi, da obstaja samo skupinska identiteta. Posameznikova potreba po 

svobodi je v nasprotju s skupno potrebo po identiteti, saj si prizadeva, da bi se posameznik 

osvobodil skupinskih idej, zato si druţbe prizadevajo, da bi to svobodo posameznikov 

omejile. Identiteto ustvarja občutek pripadnosti skupini, kateri se bolj ali manj čutimo 

pripadni, pri tem ima velik pomen vzgoja, ki iz posameznika naredi pripadnika neke skupine. 

Vpliv na posameznike druţba izvaja s komuniciranjem, podajanjem znanja in prepričevanjem 

v resnice, ki posameznika drţijo k pripadnosti določene druţbe. Ko človek spremeni kraj 

bivanja, pride pod vpliv druge zvrsti idej, ki jo počasi sprejema, obenem tudi sam delno 

spreminja z lastnim vplivom in tako prehaja iz ene v drugo pripadnost. Jezik lahko označimo 

kot bistveni faktor skupinske identitete, saj se ideje prenašajo s posredovanjem jezika, jezik pa 

s svojo obliko označuje pripadnost.  

 

S trditvami, ki jih navaja Tišljar (Tišljar, 1998), se le delno strinjam, saj nikakor ne morem 

razumeti trditve, da osebna identiteta ne obstaja. Menim, da se osebna identiteta v nas razvija 

ţe od najzgodnejšega otroštva, ko se postopoma začenjamo zavedati samega sebe in se 

prepoznavamo kot edinstvene osebe. Osebna identiteta vsekakor obstaja, je pa res, da se 

nanaša le na posameznika in ne na večjo skupino. Osebno identiteto razumem kot nekaj, kar 

posameznik pripisuje samemu sebi, pripiše si jo na podlagi tega, za kar meni, da mu pripada 

in mu je pomembno, po drugi strani pa tudi kot nekaj, kar posamezniku pripišejo drugi, 

najpogosteje druţba, v kateri ţivi in deluje, saj se vsakodnevno srečujemo s poloţaji, 
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ugledom, pravicami in dolţnostmi, ki si jih ne pripisujemo sami, temveč nam jih dodeljuje 

druţba. S tem ţe prehajamo od osebne k skupinski identiteti, ki zdruţuje več vidikov 

pripadnosti, s tem tudi več osebnih identitet. Menim, da se te identitete med seboj lahko 

prepletajo tudi v tolikšni meri, da se posamezne, osebne identitete skoraj izgubijo, vendar 

vedno izhajajo iz neke osebne identitete, zato nikakor ne morem potrditi dejstva, ki ga navaja 

avtor, da osebna identiteta ne obstaja.  

 

Pri tem bi omenila Meadovo teorijo identitete, katere osrednji pojem je druţbeno delovanje, 

kar predstavlja specifično vedenje nekega socialnega subjekta, ki zahteva določeno 

prilagajanje drugemu socialnemu subjektu. Pogoj za druţbeno delovanje predstavljata vsaj 

dva posameznika, pri čemer morata upoštevati drug drugega. Dejanja posameznikov so 

prepletena z individualnim in druţbenim ozadjem dejanj, zato delovanje loči na zunanjo in 

notranjo plat. Podlaga za notranje in zunanje povezovanje delovanj je človekova sposobnost, 

da ne zaznava le aktualnega delovanja, ampak to delovanje organizira, kar pomeni, da s tem 

delovanje pridobi tako časovni kakor prostorski druţbeni kontekst. Pri tem so pomembni 

sitemi govora in jezikovni sistemi simbolov, ki omogočajo komunikacijo med ljudmi, trajne 

druţbene odnose, druţbene institucije, procese socializacije, skupno delo ljudi ter prenašanje 

tradicij in znanja na nove generacije. Preplet teh vţivljanj v druge ljudi ljudem omogoča, da 

zaznavajo sebe in druge v relativno enotnih druţbenih situacijah, ki predstavljajo simbolno 

posredovan objektivni socialni kontekst za delovanje posameznika in skupin ljudi. 

Posameznik s tem, ko se zaveda druţbenih situacij, svoja delovanja organizira in vodi tako, da 

ustrezajo lastnim pričakovanjem in hkrati pričakovanjem drugih ljudi. Mead je s teorijo 

druţbenega delovanja postavil pomembno izhodišče za vse teorije, ki izpeljujejo druţbeno 

konstrukcijo identitete, saj njegovo pojmovanje identitete izhaja iz opazovanja socialnega 

delovanja človeka. Bistvo identitete po Meadu je, da je posameznik sposoben v socialni 

interakciji do samega sebe zavzeti enake ali podobne socialne odnose kot do drugih ljudi, saj 

vsi posamezniki ţe od rojstva dalje vse bolj zavestno in aktivno prisvajamo različne oblike in 

načine interakcije s soljudmi in okoljem, s čimer se diferenciramo od drugih ljudi in hkrati 

integriramo v posebno psihofizično enoto, identiteto. Na tak način se razvijeta osebna in 

socialna identiteta ter refleksivni odnos med njima. Identiteta torej nastane skozi 

ponotranjanje simbolne interakcije v posamezniku, iz česar tudi izhaja njegova teorija 

simbolnega interakcionizma. Posameznik identiteto razvija s prevzemanjem stališč drugih 

posameznikov do sebe in med seboj, prav tako mora prevzeti tudi njihova stališča do različnih 

področij in vidikov skupne socialne dejavnosti, v katerih kot člani organizirane skupnosti 
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sodelujejo vsi (Nastran-Ule 2000, str. 160–166). 

 

Oţivljanje identitetnih znanstvenih diskusij v šestdesetih letih razširi polje identitetnih 

diskurzov tudi v mejno področje sociologije. Interakcionistične teorije nadaljujejo 

znanstveniki, kot so Thomas Luckmann, Peter Berger, Jürgen Habermas, Erving Goffmann in 

Lothar Krapmann. Analize vedno bolj segajo v območje intersubjektivnega, druţbenega, pri 

čemer nov pomen dobijo predvsem študije identitet vzporedno s pojavom socialnih in 

emancipacijskih gibanj, ki v ospredje postavijo vprašanja, kot so oblikovanje marginalnih ali 

stigmatiziranih identitet oziroma pod vprašaj postavijo nevprašljive nacionalne, religiozne in 

ostale oblike identitete. Osrednjo misel teh teorij predstavlja posameznik z razvojem svoje 

zavesti in duševnosti z aktivnim sodelovanjem v intersubjektivnem procesu konstrukcije 

socialnega sveta. To tezo predstavljata Berger in Luckmann v knjigi Druţbena konstrukcija 

realnosti (Berger in Luckman, 1969), pri čemer izpostavita proces oblikovanja objektivnega 

druţbenega sveta, ki se začne z vsakdanjimi interakcijami med ljudmi ter konča s 

konstrukcijo institucij, ki ljudem posredujejo trajne in kulturno posredovane vzorce 

dejavnosti, navad in običajev. Na takšen institucionaliziran socialni svet subjektivna hotenja 

ljudi ne morejo več vplivati oziroma ga spreminjati. Na drugi strani izpostavljata proces 

subjektivne narave posameznika, ki pomeni proces oblikovanja samega subjekta oziroma 

identitete. Poteka v posamezniku, ko ta internalizira socialne smisle vse od obdobja zgodnjega 

otroštva do obdobja odraslega človeka. Takšna identiteta po Luckannu in Bergerju ohranja 

ravnoteţje med identifikacijo z drugim in samoidentifikacijo, med objektivno nakazano in 

subjektivno prisvojeno identiteto, pri čemer izpostavljata dejstvo, da gre pri identiteti za 

nenehno lovljenje med subjektivnim in druţbeno objektivnim momentom identitete. Njuna 

teorija se ujema tudi z Goffmanovo, ki pravi, da ljudje v druţbi igramo igro, v kateri navzven 

nastopamo s tem, da prezentiramo delno, a objektivizirano socialno dodeljeno identiteto, 

navznoter pa skušamo ohraniti zvezo s subjektivno prisvojeno identiteto (Nastran-Ule 2000, 

str. 173–175). 

 

2.2 Vrste identitete 

 

Posameznike oblikujejo različne identitete, saj ţe v preteklosti nikoli ni pripadal le eni sami 

skupnosti, temveč je bil vedno član več skupnosti, ki so gojile različne skupinske izkušnje. Ţe 

Grki v antični Grčiji so poznali različne ravni identifikacije s tem, ko čutijo pripadnost do 
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osnovnega polisa, grške drţavice, različnih sub-etnij in obenem helenistične kulturne etnije. 

Na podlagi besed Debeljaka (Debeljak 2004, str. 3) ideja o koncentričnih krogih identitet ali 

Ţagarja (Ţagar 2003, str. 137) s podobnim konceptom vraščenih identitet lahko 

predpostavljamo, da posameznik predstavlja pomembnega nosilca številnih identitet 

(razredne, spolne, verske, regionalne, politične, lokalne, nacionalne in mnogih drugih), ki 

preraščajo v bolj kolektivno intenzivne in katerim je posameznik vdan istočasno, vendar z 

različno mero čustvene intenzitete ter eksistencialne prepričljivosti. Identitete torej nastajajo, 

se druga na drugo nalagajo in s tem tudi ohranjajo v obliki koncentričnih krogov, zato se 

različne identitete medsebojno ne izključujejo, temveč dopolnjujejo, pri čemer obstaja 

verjetnost, da se med seboj ignorirajo, si nasprotujejo, se zdruţujejo ali razdruţujejo glede na 

kontekst, v okviru katerega potekajo. Po mnenju Debeljaka (Debeljak 2004, str. 100) 

koncentrični krogi identitet izvirajo v podobah jaza, vsajenega v izkušnje skupnosti, ki se 

širijo skozi tokove lokalnih, regionalnih in nacionalnih kultur, pri čemer vire koncentričnih 

krogov lahko zasledimo ţe v antičnih poudarkih na posamezniku in njegovi solidarnosti do 

preostalega človeštva.  

 

Juţnič (Juţnič, 1993) pri obravnavanju identitete loči štiri vrste različnih identitet, s katerimi 

se ukvarjajo različne discipline: 1 - identifikacija s telesom, 2 - osebna in skupinska identiteta, 

3 - kulturna identiteta, 4 - etničnost in nacionalna identiteta. Identifikacija s telesom je lahko 

individualna ali skupinska,  pri čemer individualni pojem telesnosti vključuje predstavljanje s 

telesom, stališča o telesnosti, ki zajemajo tudi metafore telesa ter spolno identiteto. Sporočilni 

pomen telesa oziroma njegovih delov se pri tem kaţe z različnimi znaki neverbalne 

komunikacije. Tudi skupinsko identificiranje s telesom se nanaša na telesno identiteto (rase, 

hierarhija ras in zapostavljenost različnih vrst telesnosti), na zavarovanje telesne identitete 

(kastna in slojevna distinkcija) in tudi nekonkluzivnost telesne identitete (rasno mešanje in 

rasne nianse). Pojem osebne identitete vključuje identificiranje posameznika (odnos med 

zasebnim in javnim, samoprepoznavanje in prepoznavanje s strani okolja), koncept oziroma 

kategorijo individualnosti (osebnost in razvoj samoidentificiranja) ter koncept ločenosti in 

izločenosti (stigmatizacija, marginalizacija in premakljiva identiteta). Poseben vidik identitete 

je pojem neidentitete. K neidentitetnim kategorijam lahko prištejemo nepripadnost, tujstvo, 

morda tudi izključujočnost, pri čemer vsi trije vidiki glede na socialno okolje različno 

generalizirajo socialno vlogo. Primeri različnih stopenj oziroma obsegov neintegriranosti v 

socialno okolje so politični ali ekonomski emigranti v imigrantskem okolju, Romi, velemestni 

geto in podobne skupine, ki jih razlikujemo glede na velikost in strukturo, bistvena značilnost 
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je, da izraţajo nepripadnost, tujstvo manjšine do večine ali obratno. Tudi kulturna identiteta 

po Juţniču (Juţnič, 1993) obsega problematiko poimenovanj in vzdrţevanja identitete. 

Koncept etničnosti se nanaša na merila etničnega razlikovanja (etnična distanca, trajnost in 

prehodnost, prehod iz etnije v narod), pomen in vlogo jezika ter religiozno identiteto 

(transcendentne identitete, religija in cerkev). Pri nacionalnosti ne moremo mimo nacionalne 

zavesti (nacionalna ideja, nacionalizem in nacionalni karakter), drţave (odnos drţava narod, 

drţavljanstvo) in mednarodne skupnosti. 

 

Etnična in nacionalna identiteta sta izrazito skupinski. Sodita med najbolj kompleksne, tudi 

ujemata se ne vedno. Z etnično identiteto povezujemo številne druge skupinske identitete, od 

plemenske ali klanske do narodne in nacionalne. Ravno zaradi tega je ni lahko določiti, saj 

moramo upoštevati številne relacije. Etnična identiteta je kompleksna tudi zato, ker je v 

zapleteni povezanosti z drţavno identiteto, pri čemer tudi drţavni okvir pogosto predstavlja 

kontrast etničnosti, zaradi česar med temi identitetami vlada napetost. Pojavlja se teţava pri 

definiranju etnične identitete v odnosu do narodne in nacionalne. Narod naj bi se od etnije 

razlikoval po tem, da v taki globalni druţbi ţe izpostavljene politične in ideološke razseţnosti 

ter občutki pripadanja. Etnija se izraţa s splošnejšim stanjem, saj še ne vsebuje prave 

ideološke razčlenitve o enkratnosti, zgodovinski avtonomnosti in kontinuiteti. Teţava se 

pojavi, ko se taka razčlenitev ne more uveljaviti preko uveljavljanja etničnosti, na primer na 

ravni nacionalnosti. Etnije so vedno potencialni narodi, stopnjevanje v smeri nacije pa je 

lahko izrazito ali pa zavirano (Juţnič 1993, str. 265). 

 

Od definiranja samega pojma identitete ter vrst identitet lahko preidemo k umestitvi le te v 

nadnacionalno identiteto. Tako kot smo ţe povedali za etnično in nacionalno identiteto, tudi 

nadnacionalna identiteta sodi med skupinske identitete.  

 

2.2.1 Kolektivna identiteta 

 

Kolektivno identiteto lahko razumemo kot komponento posameznikove identitete, ki se izraţa 

v povezavi z ostalimi v skupnosti. Lahko rečemo, da predstavlja občutek pripadnosti določeni 

skupnosti oziroma kolektivni entiteti, ki je lahko pogojena z objektivnimi ali subjektivnimi 

kriteriji, kar je v veliki meri odvisno od pripadnikov skupnosti in njihovega sprejemanja 

kriterijev ter izkazovanja identitete, pri tem je nujno še priznanje ostalih, drugih, ki sicer niso 
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člani te skupnosti (Ţagar, 2003). Preko kolektivne identitete posamezniki določenih skupnosti 

oziroma kolektivov izraţajo občutke skupinske pripadnosti in se predstavljajo kot mi ter 

sledijo določenim skupnim druţbenim ali političnim ciljem. Ravno ti skupni občutki krepijo 

občutke solidarnosti med pripadniki skupnosti in kolektivno identiteto ter prispevajo k 

zavezujočemu odnosu do skupine. Posamezniki nismo člani le ene skupnosti, temveč 

pripadamo večim skupnostim, zato smo nosilci več kolektivnih identitet, ki se med seboj 

lahko ignorirajo, si nasprotujejo, se zdruţujejo ali razdruţujejo, nadgrajujejo, so situacijske in 

kontekstualno prehajajo. Zgradba kolektivne identitete temelji na izključevanju, ki se izraţa 

na način mi in vi, torej procesa inkluzivnosti in ekskluzivnosti. Kot druţbeni pojav predstavlja 

dinamičen druţbeni proces, ne pa stanje, saj kolektivne identitete nenehno nastajajo, se 

pojavljajo, spreminjajo, transformirajo in tudi prenehajo obstajati (Ţagar, 2003). 

 

2.2.2 Nacionalna identiteta 

 

Oblikovanje nacionalne identitete je povezano s procesi socializacije in izhaja iz konceptov 

nacije in nacionalizma, pri čemer nacija povezuje narod in njegovo politično suverenost, ki je 

utemeljena z nacionalno drţavo, nacionalizem pa predstavlja zgodovinsko kulturno skupnost s 

politično skupnostjo (Smith v Šabec, 2006). Kolektivna nacionalna identiteta se je 

izoblikovala na podlagi ideje o skupni nacionalni pripadnosti, skupnem jeziku, zgodovini, 

ozemlju in bodisi fiktivnem ali dejanskem skupnem izvoru, zato se vzpostavi v drugačni 

obliki od ostalih (Šabec 2006, str. 45). Prej omenjeni konstruktivni elementi nacionalne 

identitete navznoter zdruţujejo in delujejo kot močna povezovalna, integracijska sila, navzven 

ločujejo nosilec te nacionalne identitete od nosilcev drugih nacionalnih identitet. Njen cilj 

predstavlja legitimno povezovanje naroda z nacionalno drţavo, s tem nacionalna identiteta 

postane podlaga samoozaveščanja naroda v obliki drţave.  

 

Nacionalna identiteta je ena najzapletenejših in protislovnih identitet, saj jo sestavljajo 

številne druge identitete. Njena raznovrstnost in zgodovinska mobilnost ne omogočata njene 

natančnejše opredelitve, prav tako se je tudi njen pomen skozi različna zgodovinska obdobja 

močno spreminjal. V obdobju srednjega veka je izraz nacija v univerzitetnih krogih označeval 

različna regionalna porekla študentov in tudi kasneje se pojem nacionalnosti pojavlja v 

povezavi z rojstnim krajem. Šele v 17. stoletju se začne povezovati s kolektivno suverenostjo 

ljudstva oziroma prebivalstva določene drţave. Proces zdruţevanja manjših enot v večje je 
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naravno relativno pogost, na druţbeni ravni ga lahko opazimo kot oblikovanje nacij iz 

manjših etnij in njihovih političnih organizacij v drţave. Pri tem moramo poudariti, da s 

pojmom drţave ne moremo opredeljevati tudi veliko širšega pojma nacije, ta pojem je namreč 

preozek, saj marsikatera drţava ne more biti označena kot nacija zaradi zdruţevanja več 

različnih etničnih skupin, ki so povezane le v teritorialnem smislu, svojo nacijo pa so morale 

še naknadno opredeljevati (Kovačev, 1997). Konstrukcija nacionalne identitete poteka 

vzporedno z oblikovanjem nacionalnih drţav in narodov v 18. in 19. stoletju, ko se nacionalne 

drţave opirajo na tako imenovane nacionalne simbole, ki izhajajo iz starodavnih tradicij, 

vendar so pogosto izumljeni, identitete pa zato povezane s konflikti in nasiljem. Kolektivna 

nacionalna identiteta se kljub njeni temeljni značilnosti, kulturnosti pripisuje tudi velika mera 

politične dimenzije kljub temu, da je tudi etično opredeljena (Ţagar, 2003).  

 

Rupp (Rupp 1980, str. 61–63) pri opredeljevanju nacionalne identitete poudarja element 

teritorialnosti in sklicevanja na preteklost, ki lahko temelji na objektivnih dejstvih preteklosti, 

ali pa se nanaša na imaginarno preteklost, kar pomeni mit oziroma ideologijo, na podlagi 

katere se je oblikovala nacionalna identiteta.  Pri tem sodelujejo še zapletene objektivne in 

subjektivne spremenljivke, ki so relevantne tako glede političnega, ekonomskega, kulturnega 

in druţbenega določanja nacije. Nacijo opredeljuje kot skupnost s političnim kultom, ki ima 

za svoj objekt čaščenja določeno ozemlje in lastno zgodovino. Teritorij in zgodovina z vidika 

kultnih objektov pojmuje kot imaginarni, ideološki konstrukciji, saj je vezanost nacije na 

določeno ozemlje naključno in brez odločilnega pomena za njen nastanek. Za razumevanje 

nacionalne identitete, njenega nastanka, ohranjanja in njenih temeljnih značilnosti moramo 

dobro poznati tudi nacionalno zgodovino. Zgodovinarji in sociologi poudarjajo zgodovinski 

značaj nacionalne identitete, ki jo povezujejo z različnimi stadiji politične evolucije v 

sodobnih evropskih druţbah. Po besedah Ruppa (Rupp, 1980) se določeni skupnosti prizna 

naziv nacije šele s tistim zgodovinskim trenutkom, ko naj bi vsi njeni drţavljani sodelovali pri 

elaboraciji obče volje, pri čemer mislimo na masovna gibanja, revolucije (Kovačev 1977, str. 

143–145). 

 

Nacionalna identiteta torej vedno potrebuje svojega nasprotnika in ni konstantne oblike, 

temveč predstavlja spremenljivo gibanje, ki je odvisno od razumevanja različnih 

gospodarskih, političnih, kulturnih ter ostalih dejavnikov, ki se spreminjajo glede na čas in 

prostor. Ostaja globoko zasidrana v tistem, kar človeka določa kot druţbeno bitje in ni 

omejena le na zasebno sfero posameznikovih ţivljenj, temveč je prisotna v širši civilni druţbi, 
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saj pod njenim okriljem posamezniki sodelujejo v druţbenih procesih kolektivnega in 

individualnega samoodločanja (Rizman 2003, str. 182–184). Po besedah Rizmana (Rizman 

2003, str. 180–181) lahko nacionalno identiteto razčlenimo na tri komponente, na ustavno 

oziroma ustavna načela, kolektivno predstavo politične skupnosti o sami sebi in 

posameznikov odnos do te skupnosti. 

 

Prvo komponento lahko povezujemo z zavezanostjo politične skupnosti političnemu kodeksu 

oziroma ustavnim načelom v določenem zgodovinskem obdobju, s čimer se izraţa skupna 

politična volja in je podlaga za reševanje nenehno prisotnih nasprotij skupnosti. Druga 

komponenta, kolektivna predstava, ki jo ima politična skupnost o sami sebi, predstavlja 

stanje, v katerem člani skupnosti niso v neposrednem stiku in se med seboj ne poznajo, si pa 

delijo skupni jezik, kolektivni spomin, mite in drugo. Tretja komponenta, posameznikov 

odnos do skupnosti, ponazarja osebno identifikacijo s simboli kolektivne identitete, na primer 

z nacionalno himno, zastavo, prazniki, rituali in spomeniki, ki pripadajo določeni skupnosti in 

ki posameznike integrirajo v ţivljenje politične skupnosti, to povezujejo z njeno preteklostjo 

in prihodnostjo, mobilizirajo politične emocije in dajejo ustavnim načelom globlji čustven in 

kulturni pomen.  

 

2.2.3 Nadnacionalna identiteta 

 

Ţe samo ime nadnacionalna identiteta pove, da jo moramo uvrščati med nadnacionalno 

identiteto, pri čemer nas zanima predvsem odnos med etnično in nadnacionalno identiteto. Po 

besedah Juţniča (Juţnič 1993, str. 165) so etnije vselej potencialni narodi, pri čemer moramo 

opozoriti na dejstvo, da lahko iz etnije nastane več kot le en narod. Na tak način 

nadnacionalnost in etnija lahko postaneta pojma, ki sta na enaki stopnji, pri tem ta dva pojma 

nikakor ne smemo zamenjati, saj nadnacionalnost, ki lahko zdruţuje več etnij, lahko še vedno 

zaseda višjo stopnjo od etnije.  

 

O identiteti teţko govorimo, brez da bi omenili pojma narod in nacionalnost. Pojem narod bi z 

zgodovinskega vidika najlaţje definirali kot namišljeno politično skupnost, ki je sicer 

omejena, a obenem suverena. Podobno kot namišljeno lahko definiramo tudi skupnost, saj 

večina njenih članov nikoli ne spozna vseh ostalih, v njihovih glavah pa vseeno obstaja 

občutek skupnosti. Po  njegovih besedah  narod obstaja, ko signifikantno število ljudi znotraj 
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neke skupnosti meni, da so postali narod ali pa se obnašajo, kot da so to postali (Anderson 

2006, str. 6). 

 

Med nadidentitete štejemo tiste, ki presegajo, sublimirajo ali celo substituirajo skupinsko, tudi 

etnično in nacionalno, predvsem z občutki širšega pripadanja. Takšnih je veliko in so si 

različne med seboj, ključna značilnost le-teh pa je zavest o širši pripadnosti. Teţnje h gradnji 

drţav, ki bi predstavljale nadnacionalnost in ki jih lahko poimenujemo pannacionalne 

drţavotvorne teţnje, postanejo izrazite konec 19. stoletja. Kljub temu da je nekaj takšnih 

gibanj ţe utonilo v pozabo, v spominu še vedno ostajajo najpomembnejše. Sem zagotovo sodi 

agresiven pangermanizem v Nemčiji, ki propagira zdruţitev vseh Germanov v skupno drţavo, 

ki je omogočil nastanek Drugega rajha, vplival je tudi na  nastanek oziroma oţivljanje 

nacionalsocializma v Tretjem (Hitlerjevem) rajhu. Podobno kot je Hitler skušal vse Nemce 

zdruţiti v Vsenemško drţavo, se v Rusiji odvijajo poskusi panslavizma, pri čemer se v eno 

drţavo skuša zdruţiti vse Slovane. Manj odmevno, a vseeno omembe vredno je še 

panameriško gibanje, ki zaradi velikih medkulturnih razlik med Severno in Juţno Ameriko 

nikoli ni uspelo do take mere kot ostalim. Kasneje se obudi tudi panafikansko emancipacijsko 

gibanje, ki je ţelelo zdruţiti črnce iz predelov sveta, kamor so bili njihovi predniki privedeni 

kot suţnji.  

 

Kot potencialno nadidentiteto moramo omeniti še tako imenovana integracijska gibanja, ki 

vsekakor krepijo občutke skupne pripadnosti ne glede na vzpostavljene nacionalne meje, to so 

vsa tista gibanja, ki naj bi vodila h gospodarski integraciji. Ena izmed takšnih je prav gotovo 

gospodarsko integriranje Evrope. Take integracije sledijo logiki modernega gospodarstva, ki 

se veliko laţje razvije s tem, da prebije nacionalne meje in upošteva svetovno cirkulacijo 

kapitala in svetovni trg. Na tak način se integrira v razvitejše gospodarstvo; razdor v 

svetovnem merilu ostaja na relaciji razviti–nerazviti ali bolj slikovito rečeno na relaciji sever–

jug (Juţnič 1993, str. 344–346). 

 

Govoriti o eni evropski identiteti je teţko tudi za največje »evropoentuziaste«. Sistematično bi 

lahko evropsko identiteto razdelili na zahodnoevropsko in vzhodnoevropsko. Nastanek takšne 

delitve lahko pripisujemo Marshallovemu planu, saj je z ekonomsko spodbudo iz leta 1948 

pomembno vplival na to zlitje, prav tako tudi sovjetska reakcija z nastankom ţelezne zavese 

in tvorbe vseobsegajoče delitve med zahodno in vzhodno polovico celine. Temu je leta 1949 

sledil NATO, s čimer se je nova resničnost potrdila in okrepila, ustanovitev Evropske 
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skupnosti za jeklo in premog leta 1952 pa je dodaten pomen prinesla nastajajočemu smislu 

zdruţevanja zahodne Evrope. Ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti je vodila k 

ustanovitvi skupnega trga, kar je predstavljalo priloţnost, ki je ni ţelela zamuditi nobena 

zahodnoevropska drţava, tudi Velika Britanija ne, ki je veljala za najbolj homogeno in 

civilizirano tedanjega časa (Cordell 1999, str. 25). 

 

2.2.4 Evropska identiteta 

 

Bergant (Bergant 2008, str. 1) pravi: »Unija pomeni odprt gospodarski prostor, vse bolj 

postaja tudi prostor svobode, varnosti in pravice, dani so tudi solidni nastavki za to, da se 

razvije v pomemben politični dejavnik na svetovnem prizorišču. Zastavlja pa se kot prvo 

vprašanje, ali v Uniji obstaja takšen »demos«, kot ga poznamo na nacionalni ravni, ter kot 

drugo, ali Unija pomeni tudi skupen prostor vrednot, ki jih evropski »demos«, to je njeni 

drţavljani in prebivalci priznavajo kot take.« 

Bergant (Bergant 2008, str. 7) poda tudi dejstvo, da je bila 14. decembra 1973 v Köbenhavnu 

sprejeta Izjava o evropski identiteti, ki jo je podpisalo tedanjih devet drţav članic Evropske 

skupnosti, določa pa naslednje:  

 

 pregled skupne dediščine, interesov in posebnih obveznosti deveterice ter stopnjo 

enotnosti, ki je bila do zdaj doseţena znotraj skupnosti; 

 ocenjevanje stopnje, do katere deveterica ţe sedaj skupno deluje v razmerju do 

ostalega sveta ter odgovornosti, ki iz tega izhajajo; 

 upoštevanje dinamične narave evropskega zdruţevanja.  

 

»Teh devet ministrov, ki so predstavljali drţave članice, se je takrat obvezalo, da bodo 

zagotovili spoštovanje njihovega pravnega, političnega in moralnega reda ter ohranitev bogate 

raznolikosti njihovih nacionalnih kultur in da se bodo hkrati borili za »načela predstavniške 

demokracije, vladavine prava, socialne pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic«, saj so 

to osnovni elementi evropske identitete« (Bergant 2008, str. 8). 

 

Do začetka zbliţevanja Evrope oziroma enotnega trga je prišlo ţe davnega leta 1957, ko je 

bila 25. marca podpisana Rimska pogodba. Pod njenim imenom razumemo pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo (Euratom) in Evropske gospodarske 
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skupnosti (EGS). Rimsko pogodbo lahko označujemo kot osnovo za ekonomsko integracijo v 

smislu vzpostavitve skupnega trga, prilagajanja in usklajevanja politik drţav članic, 

vzpodbujanja usklajenega razvoja ekonomskih aktivnosti v skupnosti, povečanja stabilnosti, 

zvišanja ţivljenjskega standarda, vzpodbujanja tesnejšega sodelovanja med drţavami 

članicami, odpravljanju ovir pri trgovanju, vzpostavitve skupne carinske tarife, zagotavljanja 

nemotene in neizkrivljene konkurence, koordinacijo nacionalnih monetarnih in gospodarskih 

politik ter harmonizacije davčne in socialne politike.  

 

Kasneje, v osemdesetih letih, je v ospredje stopila ideja oblikovanja enotne evropske 

identitete, pri čemer se je razvilo več promocijskih dejavnosti, s katerimi so spodbudili 

javnost (evropski program za sofinanciranje kulturnih projektov v drţavah članicah) in uvajali 

različne evro simbole. V začetku devetdesetih je bilo zato uvedeno evropsko drţavljanstvo, 

kateremu je sledil še podpis pogodbe o Evropski uniji. Kot najpomembnejši korak ustvarjanju 

občutka pripadnosti lahko štejemo uvedbo evra kot skupne valute (Bergant 2008, str. 8). 

 

Avtor v nadaljevanju navede še dejavnike, ki so po njegovem mnenju pomembno vplivali na 

oblikovanje evropske identitete:  

 

 zgodovinski miti: petdesetletnica obstoja Unije: slovesnost ob obletnici podpisa 

Rimskih pogodb marca 2007 v Berlinu; priznavanje »navdiha iz kulturne, verske in 

humanistične dediščine Evrope« v Lizbonski pogodbi; 

 jezik: jezikovna raznolikost; 

 kult očetov naroda: ustanovni očetje (Robert Schuman, Kondrad Adenauer, Alcide de 

Gasperi, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak); 

 vrednostni okvir: univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človeških 

pravic, svobode, demokracije, enakosti in pravne drţave; 

 skupna politična in pravna zgodovina: rimsko pravo, humanistično izročilo; 

 ideološki dejavnik: potrjujoč svojo zavezanost načelom svobode, demokracije in 

spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne drţave »odločeni, da 

spodbujajo gospodarski in socialni razvoj svojih narodov ob upoštevanju načela 

trajnostnega razvoja in v okviru izoblikovanja notranjega trga, večje kohezije in 

varstva okolja ter da izvajajo politike, ki bodo zagotavljale, da bo napredek pri 

gospodarskem povezovanju spremljal tudi ustrezen napredek na drugih področjih«; 
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 skupna prihodnost: z ţeljo poglobiti solidarnost med narodi ob upoštevanju njihove 

zgodovine, kulture in tradicij, »trdno odločeni, da nadaljujejo postopek oblikovanja 

vse tesnejše zveze med narodi Evrope«; 

 simboli Unije: zastava, ki predstavlja krog z dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri 

podlagi, himna z naslovom Oda radosti iz Devete simfonije Ludwiga van Beethovna, 

geslo »Zdruţena v raznolikosti«, evro kot valuta Evropske unije in dan Evrope (9. 

maj); 

 občutek pripadnosti skupnosti: volitve v Evropski parlament, skupen evropski format 

potnega lista;  

 evropsko drţavljanstvo. 

 

Sprašujemo pa se, kaj je tisto, kar daje nacionalnim identitetam, kot je na primer slovenska, 

prednost pred evropsko. Velik del odgovora lahko pojasnjujemo s »čustveno 

indiferentnostjo«, ki se nanaša na brezbriţnost, ravnodušnost in emotivno nevpletenost ljudi 

do Evropske unije, saj je neposredni vpliv Unije na vsakdanji način ţivljenja drţavljanov 

članic zelo omejen. Evropska unija je postala ekonomsko prepričljiva in politično močna 

institucija, nima pa še izoblikovane kulturne skupnosti. Drugi pomemben razlog je še vedno 

prevladujoča navezanost ljudi na nacionalno identiteto. Ţivljenje v Evropi ostaja organizirano 

okrog nacionalnih drţav kljub pretoku ljudi, idej in blaga iz preostalih področij sveta. Poleg 

vsega je tudi razmišljanje o pripadnosti in identificiranje z lastnim narodom eden 

najpogostejših načinov pozicioniranja posameznika glede na okolje in ljudi. Nenazadnje 

razlog lahko iščemo tudi v različnih pristopih posameznih evropskih drţav k oblikovanju 

evropske identitete, prav tako tudi v dejstvu, da je Unija projekt elit in ji primanjkuje 

demokracije. Po mnenju nekaterih avtorjev evropske identitete ni mogoče natančno opisati, 

saj je še v obdobju nastajanja in ni zgolj aritmetična vsota vseh nacionalnih identitet, ki 

obstajajo v Evropi. Da bi se evropska identiteta resnično uveljavila, bo morala izpolnjevati 

dva ključne pogoja, in sicer relativno dolgo časovno trajanje in njeno razločevanje od drugih 

identitet. Še več, nekateri avtorji ji celo pripisujejo tolikšno stopnjo heterogenosti, da 

problematizirajo edninski pojem evropske identitete, saj menijo, da ne obstaja ena sama 

močna in splošno sprejeta skupna evropska identiteta, ki si jo delijo vsi prebivalci evropske 

celine, ampak jih obstaja več (Šabec 2006, str. 194–202). 
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2.3 Dejavniki oblikovanja in utrjevanja evropske identitete 

 

2.3.1 Evropske vrednote 

 

Za oblikovanje Evropske unije kot multinacionalne, medvladne, delno pa tudi nadvladne 

organizacije, ki je utemeljena z mednarodnimi pogodbami in politikami, povezana pa z zakoni 

in pravili, so bile nujne skupne evropske vrednote. Zadnja zbirka evropskih pravil in vrednot 

je pogodba za evropsko ustavo, ki so jo objavili julija 2003. V preambuli k ustavi so navedeni 

temeljni evropski navdihi in vrednote, ki so jih povzeli člani konvencije in zatem še vse vlade 

Evropske unije: zavedajoč se, da je Evropa celina, ki je uveljavila civilizacijo; da so njeni 

prebivalci, ki so prihajali v valovih vse od najzgodnejših časov, postopoma razvili vrednote, 

na katerih je utemeljen humanizem: enakopravnost ljudi, svobodo, spoštovanje 

razuma; navdihnjeni s kulturnim, verskim in humanističnim izročilom Evrope, katerega 

vrednote, sicer navzoče v njeni dediščini, so v druţbenem ţivljenju utrdile osrednjo vlogo 

človeške osebe in njegovih oz. njenih nedotakljivih in neodtujljivih pravic, in spoštovanje 

zakona v prepričanju, da namerava ponovno zdruţena Evropa nadaljevati po poti civilizacije, 

napredka in blaginje v dobro svojih prebivalcev, tudi najšibkejših in najbolj ubogih; da hoče 

ostati celina, ki je odprta za kulturo, učenje in druţbeni napredek; in da hoče poglobiti 

demokratično in pregledno naravo svojega javnega ţivljenja ter si prizadevati za mir, 

pravičnost in solidarnost po vsem svetu; prepričani, da so evropski narodi pri tem, ko so 

ponosni na svojo nacionalno istovetnost in na zgodovino, odločeni preseči svoje stare delitve 

in vse tesneje zdruţeni ustvariti skupno usodo;  prepričani, da jim tako »v raznolikosti 

zdruţena« Evropa ponuja najboljšo priloţnost … V Sloveniji se izrekanju in zapisovanju izjav 

o skupnih evropskih vrednotah posvečamo šele v zadnjem času, pri čemer imajo nekateri 

teţave pri istovetenju s skupnimi evropskimi vrednotami. V večini zato, ker niso prepričani, 

da jih dosegajo, mnogi tudi zato, ker vanje dejansko ne verjamejo, saj ne sprejemajo sestavin, 

kot so krščanstvo, humanizem, razsvetljenstvo, svoboda in odgovornost posameznika 

(Evropske vrednote in evropska perspektiva).  

 

Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo je potekalo večplastno, saj je pri tem šlo za 

vzporedni vstop v politično, gospodarsko in kulturno sfero Evrope. Takšen način vključevanja 

je prinesel številna nesoglasja, ki so temeljila predvsem na nesočasnosti poteka teh procesov, 

politično povezovanje je namreč potekalo mnogo hitreje od gospodarskega, gospodarsko pa 
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hitreje od kulturnega, ki je najpočasnejše, saj gre za konvergiranje vrednotnih usmeritev 

prebivalcev, ki tako počasi poteka predvsem zaradi stalnosti vrednot, ki se ne odzivajo na 

trenutne spremembe okolja. Takšna nesočasnost poteka procesov prinaša pozitivne učinke na 

razmerje med političnimi in gospodarskimi spremembami, saj hitrejše institucionalne 

spremembe omogočajo pravno regulirano gospodarsko kolonizacijo. Politično povezovanje, 

ki poteka pred gospodarskim, pa ne prinaša teţav. Pri tem se moramo vprašati, kako hitrejše 

politično in gospodarsko povezovanje vplivata na vrednotno oziroma kulturno integracijo 

prebivalcev srednjeevropskih drţav. Pride lahko do dveh popolnoma nasprotnih učinkov, 

zdruţevanja ali razdruţevanja med nacionalnimi kulturami. Pravno in gospodarsko stabilna 

Evropa naj bi delovala blaţilno, kar pomeni intigrativno tudi v smislu kulturnega 

povezovanja. G. Germani (1995) meni, da je učinek kontrasta bolj verjeten med starimi 

profiliranimi in v vsakodnevno prakso globoko zasidranimi kulturami, medtem ko pri manj 

profiliranih bolj verjetno pride do zdruţevanja oziroma zlitja. V Evropi so vse nacionalne 

kulture močno profilirane, kar predstavlja groţnjo zaostrenih medkulturnih odnosov, tudi če 

Evropa postane vzorna pravna drţava s homogenim socialno-trţnim gospodarstvom. 

Evropska unija pa se kljub institucionalnemu omejevanju gospodarske globalizacije ne bo 

mogla izogniti tistim procesom, ki potekajo izven nje, saj je po Mulderjevem učinku 

tesnejšega povezovanja med (pravnimi, gospodarskimi ali individualnimi) subjekti dokazano, 

da tesnejše povezovanje zmanjšuje razlike med sodelujočimi, če so te razlike majhne, in 

povečuje, če so velike (Mulder, 1971). V postindustrijskih in postmodernih druţbah kultura 

oziroma vrednotna usmeritev postaja vse pomembnejša. Pri tem ima v evropskih druţbah 

kulturno zbliţevanje ali pa razhajanje vse bolj pomembno in osrednjo vlogo v smislu 

zbliţevanja evropskih narodov (Rus in Toš, 2005). 

 

2.3.2 Evropska kulturna politika 

 

Če gledamo zgodovinsko, Evropska unija v svojem začetku ni posvečala velike pozornosti 

kulturi. Upoštevala je načelo, da je kultura v pristojnosti drţav članic. Sicer ţe od začetka 

poudarja pomen spoštovanja nacionalnih in regionalnih raznolikosti ter v ospredje postavlja 

skupno kulturno dediščino, zadnjih nekaj let je močno poudarila svoje dejavnosti, pri čemer je 

velika spodbuda prišla v obliki Študije o ekonomiki kulture v Evropi, oktobra 2006, ki jo je 

naročila Evropska komisija. Študija je pokazala, da je kulturni sektor neupravičeno 

zapostavljen v okviru lizbonske strategije kljub temu, da gre za največji rastoči sektor 
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Evropske unije, ki predstavlja gonilno razvojno silo. Prelomnica pristopa Evropske unije do 

kulture se je začela s sporočilom Evropske komisije 10. maja 2007, ko je izvršilni organ 

Evropske unije postal nosilec pobude za oblikovanje skupne kulturnopolitične strategije.  

Evropska agenda za kulturo vsebuje tri strateške cilje, ki so: 

 spodbujanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga; 

 uveljavljanje kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti v okviru lizbonske strategije za 

rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost in 

 krepitev vloge kulture kot bistvenega dela mednarodnih odnosov Evropske unije 

(Kulturna politika in Evropska unija). 

Kot sem ţe omenila, je v sodobnem času Evropske unije pomen kulture bistven, saj narašča 

spoznanje, da kultura leţi v samem osrčju evropskega projekta, pri čemer ima posebno in 

nepogrešljivo vlogo. Močno je povezana z integracijo, pri čemer velja, da morajo drţavljani, 

če ţelijo sodelovati v evropski integraciji, več poudarka dati njihovim skupnim kulturnim 

vrednotam in koreninam, saj sta to ključna elementa njihove identitete; prav tako ima kultura 

pomembno notranjo vrednost za vse ljudi v Evropi. S kulturo se oblikuje evropski model 

druţbe, ki temelji na svobodi, demokraciji, strpnosti in solidarnosti, kjer kultura igra vlogo 

spodbujevalne sile vzpostavljanja evropskega drţavljanstva. Poudarek kulture je potreben tudi 

zaradi naraščajoče mobilnosti in migracijskih tokov, ki jih povzročata širitev Evropske unije 

in globalizacija, saj pomeni sredstvo premoščanja druţbenih razdalj in razlik med različnimi 

skupnostmi Evrope. Poudarek Evropske unije, ki je namenjen kulturi, je poskus zagotavljanja 

legitimnosti, saj si Evropa kot nadpolitična entiteta ni uspela oblikovati demosa, ki bi bil 

prepoznaven kot evropska javnost. Pri tem se moramo vprašati, ali kulturni model integracije 

takšne oblike lahko uspe ob vseh izzivih nastajajočega okolja Evropske unije, ki je vse bolj 

povezan z globalizacijo, imigracijo in individualizmom in ali je kulturna politika Evropske 

unije dovolj elastična, da integracijo izpelje ob upoštevanju demokracije in pluralizma ter ali  

vsebuje dovolj teoretske moči, da bo ustvarila evropsko druţbo, ki bo temeljila na solidarnosti 

in ne bo ponavljala zgodovinskih vzorcev mejaštva, ki so v Evropi oblikovali območja 

deteritorializiranja specifičnih skupin (Evropska kulturna politika kot instrument krepitve 

druţbene kohezivnosti).  

 

Izpostavila bi še dva, po mojem mnenju pomembnejša programa, ki bistveno prispevata k 

izgrajevanju skupne evropske identitete. Prvi je Program Evropa za drţavljane (2007–2013), 
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ki ga je izdala Evropska komisija v okviru izobraţevanja in kulture. Program spodbuja 

razumevanje med Unijo in njenimi drţavljani ter si prizadeva poglobiti zavedanje tega, kaj 

pomeni biti Evropejec in pomaga razvijati čut za evropsko identiteto. V ta namen je izšel tudi 

poseben vodnik oz. brošura po programu, ki je namenjen predstavitvi vsebine programa. 

Brošura je sestavljena iz več delov, v katerih so predstavljeni splošni in posebni cilji, 

informacije o izvajanju programa ter informacije o akcijah in ukrepih, ki jih program zajema.  

 

 

Glavni cilji tega programa so:  

 

 spodbuditi drţavljane k aktivni vključitvi v proces evropske integracije; 

 pomagati drţavljanom, da razvijejo občutek evropske identitete in 

 krepiti medsebojno razumevanje med evropskimi drţavljani. 

 

Glavne značilnosti programa pa so: 

 

 drţavljane spodbuja, da se vključijo v izmenjave in dejavnosti zunaj njihovih 

nacionalnih meja; 

 spodbuja razpravo in razmišljanje o temeljnih vrednotah Evropske unije; 

 spodbuja povezovanje v mreţe in 

 veča zmoţnost različnih raziskovalnih organizacij, da prispevajo k oblikovanju politik 

na ravni Evropske unije. 

 

Teme, ki jih program vključuje, se nanašajo predvsem na aktivno evropsko drţavljanstvo, 

prihodnost Unije in njene temeljne vrednote, medkulturni dialog, blaginja ljudi v Evropi: 

zaposlovanje, socialna kohezija in trajnostni razvoj ter vpliv politik Evropske unije v druţbah 

(Program Evropa za drţavljane 2007–2013, str. 4). 

 

Drugi je Program Mladi v akciji, katerega najpomembnejši cilj je spodbujati mlade kot 

aktivne drţavljane na splošno, še zlasti pa kot evropske drţavljane. Glavna naloga programa 

je ozaveščanje mladih, da so tudi evropski drţavljani, da bi jih spodbudili k razmišljanju o 

evropskih temah in jih vključili v razprave o gradnji ter prihodnosti Evropske unije. Vsi 
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njihovi projekti imajo močno evropsko razseţnost in cilj spodbujati razmišljanje o nastajajoči 

evropski druţbi ter njenih vrednotah (Goršek et all 2007, str. 1).  

 

Splošni cilji tega programa so opredeljeni kot: 

 

 spodbujanje aktivnega drţavljanstva mladih na splošno in zlasti njihovo evropsko 

drţavljanstvo; 

 razvijati solidarnost in spodbujati strpnost med mladimi z namenom krepitve socialne 

kohezije znotraj Evropske unije; 

 krepiti medsebojno razumevanje mladih iz različnih drţav; 

 prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti 

organizacij civilne druţbe na področju mladine; 

 spodbujati evropsko sodelovanje na področju mladine (Mladi v akciji 2009, str. 5).  

 

V okviru tega programa je ob Evropskem mladinskem tednu na podlagi seminarja izšla 

publikacija o evropskem drţavljanstvu. V številnih prispevkih lahko zasledimo različna 

vprašanja, ki se pojavljajo na obravnavano temo, med vsemi bi izpostavila predvsem 

vprašanja, kot so:  

 

 »Kaj sploh je evropsko drţavljanstvo (in evropska identiteta)?; 

 Kaj vpliva na zavedanje evropskega drţavljanstva med mladimi?; 

 Kako bi lahko pojme o Evropi, Evropski uniji, evropski identiteti in evropskem 

drţavljanstvu umestili v mladinsko delo?; 

 Ali obstaja skupna identiteta drţavljanov Evropske unije oziroma ali le-ta ogroţa 

nacionalne identitete? in 

 Zakaj je treba mlade spodbuditi, da bodo aktivni evropski drţavljani?« (Goršek et all, 

2007). 

 

Menim, da so ravno to tista vprašanja, ki so ključna za izgradnjo evropske identitete, saj z 

odgovori na ta vprašanja mladi postajajo aktivni evropski drţavljani, ki se močneje zavedajo 

skupne evropske identitete. 
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2.3.3 Odnos do nacionalne ter skupne evropske identitete 

 

Evropsko identiteto opredeljujemo kot kolektivno identiteto. Poskusi, da bi ustvarili uradno 

kolektivno identiteto Evropske unije, imajo zvečine funkcije legitimiranja. Maastrichtska 

pogodba se sklicuje na krepitev evropske identitete in njene samostojnosti. Tako je evropska 

identiteta dobila močnejše poudarke predvsem s širjenjem simbolov evropejstva, z 

oblikovanjem evropske kulturne politike, z evropsko denarno enoto, potnim listom ter 

znanstvenimi in izobraţevalnimi politikami, katerih cilj je krepitev zavesti o Evropi. Stopnja 

evropske identitete bi bila verjetno še višja, če bi v Evropi obstajal skupni jezik. Prav jezik je 

faktor, zaradi katerega se postavlja vprašanje, ali bo razširjena Evropska unija zmoţna izraziti 

kolektivno identiteto, ki bi jo lahko primerjali z nacionalno identiteto. Veliko bolj verjetno je, 

da bo Evropska unija vplivala na osebne identitete, saj naj bi bilo vse več ljudi, ki bi se 

poistovetili z Evropo. S tem se seveda kolektivna identiteta ne bo krepila (Delanty 2008, str. 

70–73). 

Vsaka nacionalna kultura je skupaj s svojo dediščino in izročilom nekaj posebnega, saj 

vsebuje elemente, ki posamezno nacionalno identiteto izoblikujejo, to so predvsem izrazita 

avtentičnost, izvirnost in specifičnost, kljub temu je v današnjem času globalizacije in 

integracije vsaka od teh nacionalnih identitet pod vplivom novih kulturnih dejavnikov, ki jo 

povezujejo z drugimi evropskimi kulturnimi izročili. Vprašanje nacionalne in evropske 

identitete je verjetno v veliki meri odvisno od opredelitve identitete. Tako evropska kot 

nacionalna identiteta sta med seboj prepleteni in odsevata nekatere pomembne premike v 

kulturi in identiteti.  

 

2.3.4 Evropska identifikacija 

 

Zgodovinsko gledano je bila narodna identifikacija pogosto zatirana. Prednost pred 

nacionalno so imele cerkvena, teritorialna, drţavna, ideološka in druge identitete. Kljub temu 

moramo danes govoriti o evropski identiteti, ki je s čustvenega vidika nekoliko v zaostanku za 

narodnimi identitetami, kar lahko sklepamo iz dejstva, da iz evropskih narodov doslej še ni 

bilo mogoče sestaviti neke skupne drţavne povezave niti federacije, o čemer se je veliko 

govorilo leta 1945. Jasno pa lahko opazimo, da se narodne identitete in evropska identiteta ne 
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izključujejo, temveč povezujejo, saj smo Slovenci lahko tudi Evropejci, pri čemer gre za 

pluralnost identitet. Pluralizem identitet dokazuje dejstvo, da je evropska identiteta mehka 

identiteta, ki povzroča mehčanje drugih, kar lahko prikaţemo s primerom, da ne moremo 

imeti dveh nacionalnih identitet (slovenske in angleške), lahko imamo slovensko in evropsko, 

pri čemer moramo biti pozorni na to, katera pripadnost je večja in močnejša.  

 

Še bolj pomembno je vprašanje, kako bi evropsko identiteto utrdili oziroma kaj ji manjka, da 

bi se uveljavila na način, kot so se uveljavile nacionalne identitete. Glede na to, da velja, da je 

Evropska unija utemeljena na gospodarskih interesih, se pojavlja dvom o tem, ali je takšnim 

interesom sploh mogoče pripadati, vanje verjeti in se z njimi identificirati. Verjetno je vse to  

mogoče, saj Evropsko unijo povezujemo tudi s človekovimi pravicami in demokracijo, 

vladavino prava, druţbeno pravičnostjo ter zavzetostjo za mir, mogoče pa je le v določeni 

meri, saj je narodna identifikacija še vedno močnejša od moči evropske identifikacije. 

Evropska unija ima poleg skupne valute, evra še nekaj drugih simbolov, ki nas lahko 

spominjajo na nacionalne simbole, saj na tak način Evropsko unijo pribliţujejo drţavni obliki: 

s himno, zastavo, skupnimi ustanovami (Parlament, Svet in Komisija), vprašanje pa je, ali 

imamo ob vsem tem enake občutke kot v lastni drţavi. Za tesnejšo povezavo se trudi politika 

Evropske unije, saj ţeli, da bi bili evropski ljudje resnično povezani. Evropa ima skupno 

zgodovino, skupno kulturno dediščino v smislu doseţkov Grkov, Rimljanov in Judov, 

povezujejo jo krščanstvo, renesansa, reformacija, razsvetljenstvo, poleg tega lahko omenimo 

še voditelje evropejstva, kot so bili Karel Veliki, Napoleon, Lenin, Stalin, Hitler in Mussolini.  

 

Danes se Evropa identificira predvsem s pogledom v prihodnost, saj bomo močni tudi v 

globalnem smislu le, če bomo zdruţeni. Evropska identiteta se povezuje s širitvijo in 

pogledom na veliko zdruţitev, ki bo Evropo naredila celo in svobodno. Nastane pomislek 

glede besede svobodna, saj za svobodne ljudi običajno menimo, da so nevezani, samostojni in 

nepredvidljivi, zato svoboda ni vedno preprost dejavnik povezovanja. Identifikacijsko je 

danes evropska značilnost ravno multikulturnost in raznolikost, saj smo vsi enotni s tem, da 

smo si različni, za primer lahko navedemo, da govorimo različne jezike. Nekateri so mnenja, 

da kompleksne druţbe ne potrebujejo identifikacije, drugi pa, da intersubjektivnost 

spoznavanja, izkušnja in akcija, ki jih ustvarjajo simbolne interpretacije in  vrednotni sistemi, 

niso sposobni integriranja modernih druţb, s čimer trdijo, da je kulturna identiteta le še pojem 

zgodovine. Da bi Evropska unija postala uspešna, se mora Evropa trdno povezovati, to 
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pomeni veliko participacijo. Skupnost je močna, če jo njeni člani sprejemajo kot praktični 

okvir, primarno raven za reševanje svojih problemov, svoj svet, dom in zatočišče.  

 

V Evropski uniji se identificiramo s pomočjo multikulturnosti in različnosti, ki postajata 

bistveni nosilki moderne evropske identitete. Narodna identifikacija postaja sredstvo evropske 

identifikacije in oblika evropske identitete, ki bo postala močna le z gospodarsko uspešnostjo, 

skupno valuto in enotnimi pristopi. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je bil preizkus 

slovenske identitete, za katero še ne vemo, ali se je povečala ali oslabila (Soţitje kot identiteta 

in soţitje različnih identitet). 

 

2.4 Dejavniki ovir in omejenosti evropske identitete 

 

Krepitev evropske identitete pomeni predvsem dve stvari, na eni strani vzbuditi zanimanje 

Evropejcev, posameznih narodov evropskih drţav za Evropo kot skupno, na drugi strani za 

konstrukcijo in določitev ciljev, ki naj bi sluţili kot temelji za takšno vrsto skupne identitete. 

Pri tem moramo razlikovati med splošnim prebivalstvom in evropsko elito. Objektivne 

temelje vsekakor določa in vzpostavlja elita s projekti, osnovanimi na evropski ravni, 

pomembno vlogo ima tudi pri uveljavljanju evropske identitete, saj ravno elita nosi 

odgovornosti za preoblikovalne procese v posameznih nacionalnih drţavah glede evropske 

identitete. Prav tako tudi nasprotovanja prizadevanjem k oblikovanju evropske identitete 

prihajajo iz nacionalnih ali lokalnih elit, saj so različne elite zagovornice evropske ali 

nacionalne ideologije, katero prenašajo med svoje prebivalce. Ko govorimo o dejavnikih, ki 

ovirajo ali omejujejo evropsko identiteto, se mi najpomembnejši zdijo spodaj podrobneje 

opisani dejavniki, ki v veliki meri vplivajo na oblikovanje, vzpostavitev in krepitev evropske 

identitete. Prvi se navezuje na to, kaj Evropa sploh je in kaj njen koncept vključuje, drugi 

predstavlja jezik, tretji procese širitve.  

 

2.4.1 Kaj je Evropa? 

 

Evropa je nekoč obsegala območje zahodnega krščanstva, ki je izključevalo Balkan, pa tudi 

večino nekdanje Sovjetske zveze, danes predstavlja veliko širši pojem, saj geografsko gledano 

sega vse od Urala do Bosporja. To je le geografska plat Evrope, saj se je njeno območje v 
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smislu političnih in gospodarskih sistemov oţalo v obdobju hladne vojne. Postala je zahodna 

Evropa, za katero sta značilna demokracija in trţno gospodarstvo. Kaj Evropa v smislu 

kulture pomeni oziroma predstavlja danes, je sporno vprašanje.  

 

Evropska unija je še oţji od najoţjih obstoječih pojmov v zvezi z Evropo, proces spreminjanja 

le-tega pa je odvisen predvsem od procesa širitve, ki bo postopoma vključeval vse več drţav, 

pri tem pa vseeno obstaja velika verjetnost, da bo pojem še naprej ostal eden oţjih pojmov 

pojmovanja Evrope. Še vedno premajhno število drţav članic oteţuje gradnjo obstoječega 

pojma Evrope, kar predstavlja teţavo pri opredeljevanju temeljev evropske identitete. To pa 

lahko razumemo tudi v nasprotni smeri, saj vse večje vključevanje novih članic ravno tako 

predstavlja teţavo predvsem z vidika razlikovanja novih članic od prvotnih tako glede 

gospodarstva, tradicije in kulture. Pri tem je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, ali bo večje 

število članic povzročilo upočasnitev izgradnje evropske identitete (Bakke 1995, str. 10). 

 

2.4.2 Problem jezika 

 

Ideja, da je jezik bistvo naroda, izvira od nemškega filozofa Johanna Gottfieda Herderja, ki je 

bil pobudnik za vse ostale nacionalne buditelje te ideje po vsej Evropi. Leta 1843 je L´udovit 

Štúr zapisal: »/…/ jezik, je najzanesljivejši znak bistvu in individualnosti vsakega naroda. 

Tako kot individualno človeško bitje, narod pokaţe svojo notranjost, globlje skozi jezik /…/«. 

Ta zunanja oblika naj bi po njegovih besedah  popolnoma ustreza notranjemu jazu naroda na 

vseh stopnjah razvoja, saj se duh naroda v najbolj primerni obliki razvija z jezikom in kaţe, 

da so med seboj povezani, prav tako pa ne morejo obstajati brez drugih.  

 

To, da sta jezik in narodnost povezana med seboj, je tudi še nedaven izraz med učenjaki 

nacionalizma. Nekateri trdijo, da Švicarji ne morejo biti narod, saj govorijo kar štiri različne 

jezike, prav tako tudi ne Norveţani, ki bi morali predstavljati dva naroda, saj imajo dva 

knjiţna jezika. Ob tem moramo poudariti, da je od vseh kulturnih značilnosti, ki so običajno 

skupne narodu, knjiţni jezik najbolj običajna značilnost. Jezik je imel pomembno vlogo v 

okviru teorij Gellnerja in Andersona. V nadaljevanju je predstavljen vpliv jezika na evropsko 

identiteto v povezavi z njunima teorijama. Malo verjetno je, da bo v vsej Evropski uniji 

prevladal en jezik, vsaj ne v tolikšni meri, da bi postal materni jezik. Pri tem se moramo 

vprašati, kakšna sploh je vloga jezika in ali predstavlja kaj več kot le sredstvo komunikacije 
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oziroma izraţanje nacionalnih edinstvenosti. Če na jezik gledamo s stališča, da smo ponosni 

na tisto, kar je naše, v tem primeru jezik nacionalne drţave, to vsekakor pomeni, da 

predstavlja veliko oviro pri oblikovanju evropske identitete. Drugo stališče pa predstavlja 

dojemanje jezika, ki ima funkcijo nacionalnega preoblikovanja in prinaša nove skupne 

poglede. Pri tem je mišljeno predvsem to, da jezik preneha biti ovira za oblikovanje skupne 

identitete in postane le še problem, ki je vezan na komuniciranje. Ravno to, drugo stališče 

glede vloge jezika sta zagovarjala Gellner in Anderson. Gellner pravi, da se skupna visoka 

kultura izraţa skozi enovit sistem izobraţevanja, pri čemer kodificiran literarni jezik 

predstavlja sredstvo za ozadje proste komunikacije, ki je nujno potrebna za industrijsko 

druţbo. Anderson pravi, da jezik lahko povzroči meje pri oblikovanju skupnosti, lahko pa tudi 

ne.  

 

Če se osredotočimo na posledice pomanjkanja enotnega evropskega maternega jezika, je 

očitno dejstvo, da komunikacija brez poznavanja različnih jezikov ne more biti uspešna, saj 

nimamo ozadja za prosto komunikacijo, kar predstavlja teţavo posameznikom, ki ne znajo 

nobenega tujega jezika. Prav tako pa je očitno tudi to, da jezik ne more zagotavljati meja, v 

katerih se oblikujejo in razvijajo skupnosti. Pri tem moramo poudariti še to, da je cilj 

sporočilo in ne jezik, kar pomen, da jezik ni vedno nujno sredstvo sporazumevanja. Najbolj 

demokratično rešitev, ki ţal ni popolnoma uresničljiva zaradi števila vključenih jezikov, bi 

bila, da se vsi naučimo vseh ostalih jezikov, druga moţnost pa bi bila, da bi se vsi naučili 

jezika, ki bi bil sicer nikogaršnji materni jezik. Realno gledano je najverjetnejša rešitev izbira 

enega od najbolj razširjenih evropskih jezikov in ga določili kot jezik »lingua franca«
1
, ki bi 

se ga morali naučiti vsi, pri čemer vodi angleški jezik, sledita pa mu francoščina in nemščina. 

 

Prav tako se je govorilo tudi o ostalih jezikih, ki niso tako razširjeni, razlog je tičal predvsem 

v tem, da bo narod, katerega jezik bo izbran kot »lingua franca«, v veliki prednosti pred 

ostalimi, kar bi lahko predstavljalo nov vir konfliktov. Če bi se bile drţave članice sposobne 

dogovoriti o enem jeziku, obstaja velika verjetnost, da bi Evropa skozi nekaj generacij postala 

bolj ali manj dvojezična, odvisno od kakovosti jezikovnega izobraţevanja, literature in 

nenazadnje učiteljev. Jezik, določen kot »lingua franca«, bi moral biti obvezen na vseh ravneh 

šolskega sistema, kot pravi Gellner, naj bi predstavljal minimalen predpogoj evropske 

identitete. Andersonove teorije jezika niso tako stroge, saj kot poudarja, skupni jezik za obstoj 

naroda ni več potreben, iz česar izhaja tudi dejstvo, da določitev »lingua franca« jezika morda 

ne bo nujno potrebna. Med izobraţevalno elito je evropska jezikovna zahteva ţe izpolnjena, 
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kar velja vsaj za primer, da je kot »lingua franca« izbrana angleščina, ki je razširjen materni 

jezik številnih prebivalcev Evropske unije. Vse opisano je na nek način tudi ţe vse bolj 

razširjeno, saj je v novem svetu tehnologije vedno več ljudi vključenih v proces učenja 

»lingua franca
1
« jezika tako preko večjezičnih izdaj časopisov in revij z istim besedilom v več 

jezikih, preko televizije s pomočjo podnapisov ali sinhronizacije, ko so isti programi in novice 

ter oddaje v različnih jezikih na voljo vsakomur (Bakke 1995, str. 11–12). 

 

Pri tem bi omenila še to, da kljub reševanju jezikovnega problema s pomočjo podnaslavljanja 

ali dvojezičnostjo Evrope na področju komunikacijskih omreţij in medijev, ki nas lahko 

zdruţujejo v eno evropsko skupnost bralcev in gledalcev, pomembno vlogo zasedajo še 

dnevni tisk, televizija in radijske postaje, saj so vse to elementi, ki zagotavljajo glavni vir 

javnega mnenja. 

 

Ta področja so zanimiva predvsem za novinarje in urednike, saj neko novico spremenijo v 

našo skrb oziroma v naše interese, pri čemer so dramatične novice o vojnah, lakotah, 

terorizmu, naravnih nesrečah in drugih zanimivostih še posebno priljubljene. Obseg vsebine 

časopisa je do neke mere definiran z obsegom trţišča bralcev in oglaševalcev, lokalni se 

navezujejo na skupnosti, ki jih pokrivajo, vključujejo tudi rubrike z vsebinami nacionalnih ali 

celo mednarodnih novic, regionalni pišejo z namenom pokrivanja le določenega območja, 

medtem ko na ravni drţave časopis pokriva le pomembnejše novice posameznih področij. 

Nove tehnologije so razširile moţnosti razširjanja skupnosti, saj so geografske meje tudi na 

tem področju vse manj pomembne. Ljudje lahko od kjerkoli komunicirajo s prebivalci svoje 

drţave preko elektronske pošte, kar vodi k novemu nacionalizmu, ki jo Anderson imenuje 

nacionalizem »e-pošte«. Tako v članicah Evropske unije kot drugje po svetu večina časopisov 

na lokalni in nacionalni ravni prednost daje stvarem, ki se dogajajo v domačem okolju, saj vse 

ostalo, vključno z Evropsko unijo obravnava kot zunanje zadeve. Da bi to spremenili, bi 

morali povečati število evropskih časopisov, ki zajemajo celotno območje, prav tako pa 

nacionalno usmerjenost preusmeriti k Evropski uniji, pri čemer obstajajo omejitve tako s 

strani nadzora nacionalnih organov kot obsega zanimanja za stvari, ki se dogajajo izven 

                                                 
1
 Lingua franca je razširjen jezik, ki ga govorci različnih jezikov uporabljajo za medsebojno sporazumevanje. 

Sprva so se ga posluţevali trgovci in pomorščaki, pozneje tudi diplomati. V evropskem prostoru je danes lingua 

franca mednarodnega poslovanja angleščina, ki so jo govorci širom sveta sprejeli za sporazumevalni jezik. Pred 

njo so to funkcijo opravljale grščina v starem veku, latinščina in benečansko narečje v srednjem veku ter 

francoščina od šestnajstega stoletja dalje. Dostopno prek: http://sl.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca (16. 2. 

2013) 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca%20(16
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posamezne nacionalne drţave. Premik v tej smeri je sicer ţe viden, saj je vse več napisanega o 

Evropski uniji dostopno vse širšemu krogu prebivalcev, bistveno pri tem je to, da to vedno ni 

v pomoč pri oblikovanju evropske identitete, saj časopisi pogosteje poročajo o spopadih 

namesto soglasjih, prav tako tudi kritizirajo, namesto da bi hvalili določene situacije (Bakke 

1995, str. 14–15). 

 

2.4.3 Procesi širitve 

 

Gellner poleg kulture ključni del razlage nameni novemu nacionalnemu horizontu, s katerim 

se je v industrijski druţbi hitro povečala mobilnost. Osrednji predpogoj za oblikovanje 

nacionalne identitete Evropske unije je pravica drţavljanov do izbire, kar se navezuje 

predvsem na vprašanje izbire glede dela in ţivljenja. Po njegovem mnenju ta svoboda postaja 

vse bolj resnična, pri čemer za primer poveţe s priznavanjem diplom, ki jih pridobimo v svoji 

drţavi in so v vseh ostalih drţavah v Evropski uniji vse bolj sprejete oziroma priznane. Od 

leta 1991 je vsaka univerzitetna ali visokošolska izobrazba oziroma diploma, pridobljena po 

koncu študija, priznana v vseh ostalih v okviru ureditve, ki jo je sprejela skupnost. Meje 

nacionalnih drţav ne predstavljajo več formalne omejitve za veljavnost poklicne 

usposobljenosti. Teţnje ljudi po delu izven svojih drţav niso bile ravno pogoste, tudi 

priseljencev iz drţav, ki ne pripadajo Evropski uniji, je veliko več kot pa priseljencev iz 

drugih drţav, članic Evropske unije, v ostale drţave članice. Mobilnost in prost pretok sta 

vodila k temu, da vsako izobraţevanje, sprejeto v eni drţavi, velja v vseh drţavah. To pa 

pomeni, da moramo zagotoviti obstoječe osnove, učni načrt na vseh ravneh izobraţevalnih 

sistemov v drţavah članicah, ki morajo biti do določene mere usklajeni.  

 

Za spodbujanje evropske identitete bi zato Evropska unija morala imeti besedo pri 

izobraţevalni in kulturni politiki drţav članic, spodbujanje sodelovanja med drţavami 

članicami in podpora nekaterih shem izobraţevanja pa mora potekati v polnem spoštovanju in 

odgovornosti do drţav članic tako glede vsebine izobraţevanj kot tudi same strukture 

izobraţevalnega sistema. Evropska unija torej lahko spodbuja izobraţevanje glede jezikov 

drţav članic in programov podpore za izmenjavo študentov in raziskovalcev. Razvoj 

evropskega obzorja in s tem evropske identitete v smislu mobilne, večjezične skupnosti 

poteka ţe ves čas, predvsem v okviru multinacionalnih podjetij in izobraţevalno elito, med 

katerimi lahko opazimo močno evropsko zavest. V prihodnosti pa bi evropsko obzorje in 
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identiteta morala vključevati veliko večino vseh, tudi nekvalificiranih delavcev. To je sicer 

manj verjetno, saj imajo bodisi premalo jezikovnih sposobnosti, ali pa se s priloţnostmi 

takšne narave sploh ne srečujejo. Pri tem moramo dodati še to, da so starejše generacije v 

veliko slabšem poloţaju od mladih ter da so ţenske navadno manj mobilne in zaradi tega tudi 

neodvisne od jezikovnih sposobnosti. Mnogi raziskovalci, tudi Gellner, so poudarili, da sta 

nacionalistična usmerjenost in kulturne pregrade povezani s politično in gospodarsko 

prikrajšanostjo. Mnoţice, ki menijo, da je njihova nacionalna identiteta ogroţena s pojmom 

evropske identitete v kombinaciji z brezposelnostjo in gospodarsko recesijo ter 

nerazširjenostjo jezika takšne drţave pa povzročajo nacionalistične reakcije (Bakke 1995, str. 

13–14). 

 

 

3 TRENUTNO STANJE DEJAVNIKOV EVROPSKE IDENTITETE 

 

 

V nedavnem članku z naslovom: »It's culture, not war, that cements European identity«, 

objavljenem v časopisih La Stampa in The Guardian, je bil predstavljen intervju z dobro 

znanim filozofom in pisateljem Umbertom Ecom. Intervju se nanaša na njegovo razumevanje 

evropske identitete. Za njim so ţe številne pobude za projekte Evropske unije, kamor sodi tudi 

tista za Erasmus Mundus, ki naj bi ustvarila prvo generacijo mladih Evropejcev.  

 

Najpomembnejša dejstva v povezavi z intervjujem sem posebno izpostavila.  Bistvenega 

pomena se mi zdi izjava Umberta Eca, ki pravi: »Ko gre za dolţniško krizo; in govorim kot 

nekdo, ki ne razume ničesar o ekonomiji, ne smemo pozabiti, da je kultura, ne vojna tista, ki 

gradi našo evropsko identiteto«. Na vprašanje o tem, kako opisati evropsko identiteto v letu 

2012, Eco pravi, da je zelo razširjena, vendar le površinsko, kar pomeni, da ni globoko 

zakoreninjena v prebivalstvu. Meni, da bi ravno zaradi tega moral biti program študentskih 

izmenjav Erasmus obvezen ne le za učence, temveč tudi za vse ostale, saj ljudje svojo 

identiteto razvijamo ţe v obdobju mladosti, obenem pa bi to vsekakor pozitivno vplivalo na 

izgradnjo bolj globoke evropske identitete. V povezavi z dolţniško krizo Evropske unije pa 

pravi, da je bila evropska identiteta šibka ţe pred njo in da se v tem času nikakor ne sme 

poudarjati razlik, ovir in nasprotovanj, temveč trud vlagati v gradnjo bolj globoke evropske 

identitete (Riotta, 2012). 
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Vsekakor velja, da večina Evropejcev svoj občutek glede identitete močno gradi na osnovi 

občutka nacionalne pripadnosti, in se razumevanje nacionalne identitete lahko opredeljuje v 

smislu oblikovanja od spodaj navzgor, kar pomeni, da to identiteto vsekakor lahko 

nadgrajujemo z neko višjo, širšo in prostorsko bolj široko opredeljeno, kot je na primer 

evropska identiteta. Za drţavljane posameznih nacionalnih drţav, ki večino svojega ţivljenja 

preţivijo v eni, svoji nacionalni drţavi, pojem Evropa nima bistvenega pomena in zato tudi ne 

vpliva na občutek identitete oziroma pripadnosti evropski identiteti. Za ostale, ki so vpeti v 

bolj raznoliko ţivljenje, predvsem v smislu bivanja, potovanj in dela v ostalih članicah 

Evropske unije pa takšne pridobljene izkušnje vsekakor postanejo del njihove identitete. Če se 

ozremo v zgodovino in na povojno opustošeno Evropo, lahko trdimo, da je malo verjetno, da 

bi do vseevropskega občutka identitete prišlo brez projektov in dodatnih prizadevanj, saj so 

bili narodi nenehno v medsebojnih vojnah, kar nikakor ni krepilo občutka povezanosti. Po 

drugi svetovni vojni pa je s prvimi koraki evropskega sodelovanja v okviru Evropske 

skupnosti za premog in jeklo ter Evropske gospodarske skupnosti le prišlo do tega, da so se 

Evropejci začeli zavedati partnerskega in ne sovraţnega odnosa. Prihodnost evropske 

identitete je povezana s prihodnjim uspehom Evropske unije, trenutno stanje pa ne kaţe na nič 

dobrega. Evropski mediji, politiki in ekonomisti se mnoţično ukvarjajo z razlikovanjem med, 

na eni strani uspešnimi, in tistimi, ki nudijo podporo, rešitev – Nemci ter na drugi strani 

neodgovornimi in zadolţenimi Grki.  

 

Raziskava eurobarometra prikazuje katastrofalne ocene odobravanja in splošnega nezaupanja 

v politične institucije Evropske unije. Pri tem so zaskrbljujoča dejstva predvsem odnos do 

evra kot skupne valute ter zaupanje v samo Evropsko unijo. Realno gledano pa je Evropska 

unija še vedno daleč od tega, da bi razpadla in najverjetneje je, da se bo izkazala kot veliko 

bolj proţna in prilagodljiva kot kaţejo trenutni rezultati. Pri tem pa so ključnega pomena 

ohranjanje skupnih vrednot, solidarnosti in skupne evropske identitete ter manjši obseg 

političnih bojev v zvezi z močjo.  

 

Odločila sem se, da za vpogled v trenutno stanje na področju evropske identitete uporabim 

rezultate raziskave eurobarometra Evropskega parlamenta (EB/PE 77.4), ki je bila izvajana v 

obdobju od 2. do 17. junija 2012 s pomočjo metode osebnega anketiranja med Evropejci, 

starimi 15 in več let v sedemindvajsetih evropskih drţavah na vzorcu 26.622 drţavljanov.  V 
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nadaljevanju pa sem podrobneje predstavila tudi rezultate predhodnih raziskav eurobarometra, 

na katere se navezujejo ugotovitve le-tega.  

 

3.1 Predstavitev rezultatov raziskave eurobarometra 

 

Evropska identiteta se po mnenju Evropejcev izraţa predvsem skozi vidika »demokratičnih 

vrednot in svobode« ter »skupne valute, evra«, saj se je za ta dva odgovora odločilo daleč 

največje število vprašanih. Glede občutka identitete anketirancev lahko ugotovimo, da se je v 

letu dni povečalo število Evropejcev, ki se v bliţnji prihodnosti vidijo le kot »drţavljani svoje 

drţave«, vse manj pa je takih, ki se hkrati vidijo kot »drţavljani svoje drţave in Evropejci«.  

 

Občutek nacionalne identitete se krepi, pri čemer evropska identiteta temelji na vrednotah in 

evru, evropsko drţavljanstvo pa ostaja zasnovano na konkretnih stvareh. Poudarila bi 

predvsem dejstvo, da je začel prevladovati občutek nacionalne identitete, saj so se v obdobju 

šestih mesecev tendence zasukale. Anketiranci so na vprašanje o tem, kako gledajo na svojo 

identiteto v bliţnji prihodnosti, v 44 % (kar predstavlja 5 % rast) odgovorili, da se vidijo »le 

kot drţavljani svoje drţave«, medtem ko se jih 43 % (kar predstavlja 3 % upad) vidi kot 

»drţavljane svoje drţave in Evropejce«, 6 % (kar predstavlja 2 % upad) pa kot »Evropejce in 

drţavljane svoje drţave«. Preostali 4 % se počutijo »Evropejce« (kar ostaja nespremenjeno).  

 

Za občutek »le nacionalne identitete« se je odločila večina anketirancev v devetih drţavah 

članicah, splošno gledano pa se je ta občutek povečal v kar dvajsetih drţavah članicah 

Evropske unije. Pri tem se odgovori v posameznih drţavah, ki jih je kriza najbolj prizadela, 

včasih močno razlikujejo. Občutek »le nacionalne identitete« se je najbolj izrazito povečal v 

Španiji, Bolgariji in na Portugalskem, nekoliko manj pa v Italiji in na Irskem. Zanimivo se je 

ta občutek zelo zmanjšal v Grčiji, kjer je prišlo predvsem do velikega povečanja občutka 

hkratne »nacionalne in evropske identitete«.   

 

Pri tem do velikih razhajanj prihaja med drţavami, ki so v območju evra, in med tistimi, ki so 

izven tega območja, saj se občutek »le nacionalne identitete« pojavlja med 38 % prebivalcev 

evro območja in 54 % prebivalcev izven evro območja. Pri tem pa 48 % prebivalcev evro 

območja druţi občutek tega, da so »drţavljani svoje drţave in Evropejci«, medtem ko je izven 

evro območja takih prebivalcev le 36 %.  
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Naslednje pomembnejše dejstvo je, da evropska identiteta temelji na vrednotah in evru. 

Rezultati v zvezi z vrednotami, ki sestavljajo evropsko identiteto, kaţejo na zelo velike razlike 

med območjem evra in drţavami, ki ne uporabljajo skupne evropske valute. Anketiranci na 

ravni Evropske unije kot celote med sestavinami evropske identitete kot najpomembnejše 

navajajo »demokratične vrednote in svobodo« (45 %, kar predstavlja 8 % rast) ter »skupno 

valuto, evro« (43 %, kar predstavlja 3 % rast). Glede na raziskavo izpred štirih let, ko je bila 

nazadnje izvedena anketa v zvezi s tem vprašanjem, je bilo stanje ravno obratno, saj je vodila  

»skupna valuta, evro« s 40 %, sledile pa so ji »demokratične vrednote in svoboda« s 37 %. 

Medtem ko skupna valuta v območju evra vodi, pa zunaj tega območja zaseda šele četrti 

najpogosteje izbrani odgovor med anketiranci. V območju evra je s 54 % (kar predstavlja 8 % 

rast) zbral kar precej več glasov kot demokratične vrednote in svoboda (48 %, kar predstavlja 

8 % rast). Izven območja evra pa je ta odgovor zbral le 24 % (kar predstavlja 5 % upad) 

glasov in se s tem uvrstil na četrto mesto skupaj z »geografijo« (24 %, kar predstavlja 5 % 

rast) ter daleč za »demokratičnimi vrednotami in svobodo« (41 %, kar predstavlja 9 % rast), 

»zgodovino« (31%, kar predstavlja 6 % rast) in »kulturo« (30 %, kar predstavlja 9 % rast).  

 

Zadnja pomembnejša ugotovitev raziskave se nanaša na evropsko identiteto, ki temelji na 

konkretnih stvareh. Anketirancem je bilo v raziskavi namreč ponujenih več dejavnikov, ki bi 

lahko okrepili njihov občutek evropskega drţavljanstva. Največ se jih je odločilo za vidike, ki 

so neposredno povezani z njihovimi vsakdanjimi ţivljenji. Najpomembnejši dejavnik je 

usklajen evropski sistem socialnega varstva (44 %), sledijo: moţnost, da drţavljan ob 

upokojitvi ţivi kjerkoli v Evropski uniji in tam prejema pokojnino (33 %), posplošitev 

priznavanja kvalifikacij (33 %), evropske sluţbe za ukrepanje za boj pri naravnih nesrečah 

(26 %), evropska osebna izkaznica (25 %) ter volilna pravica v drugi drţavi članici Evropske 

unije s 24 % (Eurobarometer Evropskega parlamenta (EB/PE 77.4)). 

 

3.2 Podrobna predstavitev rezultatov predhodnih raziskav eurobarometra 

 

Kot je razvidno iz teoretične razprave o kolektivni identiteti, med katere uvrščamo evropsko 

identiteto, so ključne tri značilnosti, ki jo označujejo. Prva je, da imajo člani skupnosti neko 

osnovo skupnosti, ki jo lahko prepoznamo v skupnih vrednotah, idejah in pogledih. Druga 

značilnost je, da se člani skupnosti vse bolj zavedajo teh skupnih značilnosti, tretja, ki sledi, je 
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razvoj članov skupnosti v smeri skupnih občutkov. Takšen proces vzpostavljanja kolektivne 

identitete se razvija skozi generacije. Ţelim preučiti, ali in v kolikšni meri so ta tri stališča 

kolektivne identitete prisotna v skupnosti evropskih drţavljanov. Glede na to, da me zanima 

splošno stanje glede evropske identitete v Evropski uniji, sem se osredotočila na rezultate, ki 

veljajo za vse drţave, članice Evropske unije. Naslednje podatke sem pridobila iz rednih 

javnomnenjskih raziskav eurobarometra, ki jih izvaja Evropska komisija.  

 

3.2.1 Nacionalna in evropska identiteta 

 

Bistvena teoretična značilnost kolektivne identitete poleg podobnosti v smislu skupnih 

vrednot in skupnega zavedanja o teh je vsekakor skupni občutek vseh članov skupnosti. 

Posamezni člani, ki se pridruţijo skupnosti, morajo razviti skupen občutek v smislu 

medsebojne povezanosti z vsemi ostalimi. Šele na podlagi takšnega skupnega občutka se 

lahko razvija prava kolektivna identiteta. 

Odločila sem se, da trenutno situacijo tega, kako evropski smo Evropejci, prikaţem s pomočjo 

raziskave eurobarometra, in sicer Special Eurobarometra 76.4 iz novembra leta 2011, ko je 

bilo anketirancem postavljeno to vprašanje.  

 

Slika 3.1: Ali se v bliţnji prihodnosti vidite kot …? 

 

Vir: Eurobarometer 76.4 (2011, str. 56) 
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Večina Evropejcev se trenutno počuti tako nacionalne drţavljane kot evropske drţavljane. 

Raziskava kaţe na izrazito povečanje deleţa vprašanih, ki sami sebe vidijo kot drţavljane 

svoje nacionalne drţave in evropske drţavljane, saj rezultati kaţejo, da se velika večina 

Evropejcev v bliţnji prihodnosti vidi tako v smislu nacionalnega kot evropskega 

drţavljanstva. Leto prej, ko je bilo zastavljeno enako vprašanje, so se anketiranci veliko bolj 

opredeljevali le z vidika nacionalne pripadnosti in identitete.  

Na vprašanje o tem, kako se vidijo v bliţnji prihodnosti, je kar 45 % Evropejcev odgovorilo 

kot nacionalni drţavljani in evropski drţavljani (5 % več kot v preteklem letu), medtem ko se 

39 % anketirancev vidi le kot drţavljane nacionalne drţave, kar je 7 % manj kot v preteklem 

letu, ko je bil ta odstotek 46 %. Kot bolj evropske in ne toliko nacionalne drţavljane se vidi 8 

% anketirancev (1 % več kot v preteklem letu), kot le evropske drţavljane pa se opisuje 4 % 

anketirancev (1 % več kot v preteklem letu). 

Med dvanajstimi drţavami, kjer se drţavljani v veliki večini vidijo kot drţavljane nacionalnih 

drţav, vodita Velika Britanija (60 %) in Irska (58 %). Med trinajstimi drţavami, kjer se 

drţavljani najbolj pogosto vidijo kot drţavljane nacionalnih drţav in evropske drţavljane, 

sodita Malta (62 %) in Italija (55 %). Ciper in Finsko pa lahko opredelimo kot drţavi, v 

katerih so anketiranci glede teh dveh moţnosti najbolj razdeljeni.  

Občutek nacionalnega in evropskega drţavljanstva se je najbolj povečal v Italiji (55 %, kar 

predstavlja 14 % rast), Sloveniji (50 %, kar predstavlja 13 % rast), kot večinski pogled se je 

uveljavil na Malti (62 %, kar predstavlja 8 % rast), na Slovaškem (52 %, kar predstavlja 7 % 

rast), na Švedskem (51 %, kar predstavlja 7 % rast), v Romuniji (25 %, kar predstavlja 7 % 

rast) in Veliki Britaniji (30 %, kar predstavlja 6 % rast). Nasprotno, kjer večina anketirancev 

poudarja občutek le nacionalnega drţavljanstva, pa ugotavljamo za Grčijo (35 %, kar 

predstavlja 6 % upad), na Portugalskem (40 %, kar predstavlja 6 % upad) in Madţarski (41 %, 

kar predstavlja 6 % upad). 
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Slika 3.2: Razvoj občutka nacionalnega in evropskega drţavljanstva glede na leto 2010 

 

 

Vir: Eurobarometer 76.4 (2011, str. 57–58) 

 

Premik k temu, da se drţavljani manj istovetijo le z nacionalnim drţavljanstvom, je močno 

opazen v Italiji (28 %, kar predstavlja 17 % upad), Sloveniji (38 %, kar predstavlja 17 % 

upad), na Slovaškem (31 %, kar predstavlja 10 % upad), Litvi (50 %, kar predstavlja 10 % 

upad) in Veliki Britaniji (60 %, kar predstavlja 10 % upad). Kljub temu še vedno ostajajo 

velike razlike, saj se deleţ tistih, ki se vidijo samo kot nacionalni drţavljani, giblje med  22 % 

v Luksemburgu do 60 % v Veliki Britaniji.  

Socialno demografski dejavniki so ključnega pomena za to, kako so se anketiranci opredelili 

glede svoje nacionalne oziroma evropske pripadnosti,  identitete. Veliko bolj verjetno je, da se 

socialno višje kategorije odločajo za drţavljanstvo v smislu nacionalne drţave kot evropskega 

drţavljanstva. Nasprotno pa velja za najstarejše, najmanj kvalificirane in tiste na dnu socialne 

lestvice, pri katerih je bolj verjetno, da  se odločajo le za nacionalno drţavljanstvo. Tudi to, ali 

so anketiranci zadovoljni z ţivljenjem v Evropski uniji, vpliva na njihove odgovore, saj je 32 
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% tistih, ki so zadovoljni in so na vprašanje odgovorilo s pripadnostjo nacionalnemu 

drţavljanstvu, in kar 61 % tistih, ki niso zadovoljni in so na vprašanje odgovorili v smislu 

nacionalnega drţavljanstva (Priloga 1). 

 

3.2.2 Krepitev občutka evropskega državljanstva 

 

Na evropsko identiteto vsekakor vpliva tudi evropsko drţavljanstvo. Ţelela sem ugotoviti, 

kako anketiranci dojemajo pojem evropskega drţavljanstva, zato sem se osredotočila na 

vprašanje, za katere elemente anketiranci mislijo, da bi najbolj okrepili njihov občutek glede 

tega, da so evropski drţavljani. Najpogosteje omenjena ideja je usklajevanje sistemov 

socialnega varstva, čemur so poudarek dali skoraj štirje od desetih vprašanih (39 %). Temu 

sledi odgovor javna sluţba za ukrepanje v boju proti evropskim in mednarodnim naravnim 

nesrečam (24 %), tretji najpogostejši odgovor pa je, da predsedstvo Evropske unije 

neposredno izvolijo drţave članice (20 %).  

 

Ostale postavke so anketiranci omenjali redkeje, tako na primer sposobnost glasovanja na 

vseh volitvah v drţavi članici, v kateri drţavljani ţivijo, predstavlja 19 % vseh odgovorov, 

tečaj izobraţevanja evropskega drţavljanstva 18 %, in evropska osebna izkaznica 18 %. To so 

tri postavke, ki jih navaja manj kot 20 % anketirancev.  

 

Manj kot 10 % anketirancev pa je kot odgovor navedlo evropska veleposlaništva v nečlanicah 

Evropske unije (8 %) in evropsko olimpijsko ekipo (5 %). Omeniti moramo še dejstvo, da je 

zelo majhen deleţ anketiranih odgovorilo spontano v smislu, da ne ţelijo biti evropski 

drţavljani (5 %).  
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Slika 3.3: Katera od naslednjih stvari bi največ prispevala h krepitvi vašega občutka, da ste 

evropski drţavljan? (Največ 3 odgovori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurobarometer 70.1 (2008, str. 30) 

Iz rezultatov je vidno, da je skoraj popolna podpora za usklajen druţbeni sistem socialnega 

varstva v drţavah članicah Evropske unije. Ta odgovor je dobil najvišje število točk v 

dvaindvajsetih drţavah članicah Evropske unije. Le Irska, Malta, Nizozemska, Finska in 

Švedska so izpostavile še en element poleg tega na vrh seznama. Najpogosteje omenjen 

element na Irskem je bil pravica do glasovanja na vseh volitvah, organiziranih v drţavi 

članici, v kateri drţavljani ţivijo (35 %). Finski anketiranci so poleg elementu pravice do 

glasovanja prednost pripisali še javni sluţbi za ukrepanje v boju proti evropskim in 

mednarodnim naravnim nesrečam (28 %). Najpogosteje omenjen element na Malti je 

evropska osebna izkaznica (32 %), medtem ko Nizozemska poudarja pomembnost tečaj 

izobraţevanja evropskega drţavljanstva (39 %).  

Primerjava med drţavami članicami Evropske unije kaţe na precej različne rezultate. Na 

primer, enotno politiko socialnega varstva je navedlo kar šest ali več od desetih vprašanih na 

Madţarskem (65 %), Slovaškem (61 %) in v Grčiji (60 %). Manj kot četrtina je tako 

odgovorila v Veliki Britaniji (21 %), na Finskem (22 %) in na Malti (24 %). Rezultati Velike 

Britanije so relativno paradoksalni, saj kljub usklajevanju sistema socialnega varstva kot 
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najpogostejši element le-tega navajajo kot najniţjega izmed vseh drţav Evropske unije (21 

%). Poleg tega je 20 % anketirancev odgovorilo, da ne ţelijo biti evropski drţavljani, kar 

močno izstopa od ostalih evropskih anketirancev, saj je evropsko povprečje za ta spontan 

odgovor 5 %. Skoraj polovica vprašanih iz drţav, ki so se Evropski uniji pridruţile med 

zadnjimi dvanajstimi (49 %), poudarja element usklajevanja sistema socialnega varstva in kar 

36 % vprašanih v starejših drţavah članicah.  

Tudi rezultati, zabeleţeni glede odgovora javne sluţbe za ukrepanje v boju proti evropskim in 

mednarodnim naravnim nesrečam, se močno razlikujejo v različnih drţavah. Največ jih je 

poudarilo pomen tega elementa na Švedskem (41 %), Nizozemskem in Danskem (37 %), v 

primerjavi s samo 10 % anketiranih v Latviji in Estoniji.  

Element politične razseţnosti pa je dokaj močno zastopan med vprašanimi v Franciji in 

Luksemburgu (29 %), Nemčiji (27 %) in Grčiji ter Italiji (26 %), pri čemer so drţavljani 

mnenja, da bi izvolitev predsedstva Evropske unije neposredno s strani drţav članic bistveno 

pripomogla h krepitvi evropskega drţavljanstva. Podpora temu elementu je veliko manjša v 

Veliki Britaniji (8 %), Latviji (10 %) in Litvi (11 %). 

 

3.2.3 Elementi evropske identitete 

 

Druga značilnost evropske identitete so vsekakor njeni elementi.  

Odločila sem se, da trenutno situacijo tega, kako evropski smo Evropejci, prikaţem s pomočjo 

raziskave eurobarometra, in sicer Special Eurobarometra 70.1 iz oktobra leta 2008, ko je bilo 

anketirancem postavljeno to vprašanje.  

Ključna elementa evropske identitete sta predvsem evro in demokratične vrednote. Opazimo 

lahko, da le deset let po začetku uvedbe evra kar štirje od desetih anketirancev navajajo 

enotno valuto evro kot enega najpomembnejših elementov, ki oblikuje evropsko identiteto. 

Poleg gospodarskega pomena je pomembno vlogo igral tudi v zvezi s poenotenjem.  
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Slika 3.4: Evropska identiteta je lahko sestavljena iz več sestavnih delov. Po vašem mnenju, 

kateri od naslednjih elementov so najpomembnejši sestavni deli, ki sestavljajo evropsko 

identiteto? (Največ 3 odgovori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir: Eurobarometer 70.1 (2008, str. 34) 

 

Nato je pribliţno 37 % evropskih drţavljanov demokratične vrednote označilo kot ključni 

element evropske identitete, pri čemer moramo opozoriti na to, da morajo drţave, ki se danes 

ţelijo pridruţiti Evropski uniji, izpolnjevati ne le pogoje za prevzem evra, temveč tudi 

nekatere demokratične vrednote. Več kote eden od petih vprašanih (24 %) kot ključni element 

evropske identitete navaja zgodovino, uspeh evropskega gospodarstva 23 %, kulturo pa 22 % 

anketirancev.  

Pribliţno 17 % evropskih drţavljanov za ključni element evropske identitete navaja 

geografijo, kar je pomemben podatek za razpravo o širitvah, saj se pogosto osredotočajo 

ravno na vidik, do kje segajo meje Evrope in kje se končajo. Simboli pa, kot je razvidno s 

slike 4.3, predstavljajo bolj obrobne elemente, zastava 15 %, moto 12 % in himna 7 %, iz 

česar lahko sklepamo, da so simboli manj pomembni za Evropejce kot sestavni del evropske 

identitete.  
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Slika 3.5: Evro kot ključni element evropske identitete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurobarometer 70.1 (2008, str. 35) 

 

Primerjava med drţavami članicami kaţe na to, da je več kot šest od desetih vprašanih 

navedlo evro tako v Belgiji (66 %), na Finskem (65 %), Slovaškem in na Nizozemskem (63 

%) v primerjavi s samo 27 % vprašanih na Danskem, 26 % na Poljskem in 17 % v Veliki 

Britaniji. Zanimiv je predvsem podatek za Slovaško, kjer je bila drţava ravno v času 

anketiranja na točki vstopa v evro območje. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da Danska, 

Poljska in Velika Britanija niso sprejele enotne valute.   

 

Skoraj polovica vprašanih v evroobmočju (46 %) poudarja enotno valuto kot ključni element 

evropske identitete v primerjavi z 29 % drţavljanov Evropske unije v drţavah, ki so ohranile 

svoje domače valute. Med temi, ki niso sprejele evra kot skupno valuto, na vrhu seznama 

prevladujejo demokratične vrednote (32 %), vendar kljub temu v manjšem obsegu kot v 

drţavah evroobmočja, kjer jih je izpostavilo kar 40 % anketirancev.  
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Medtem ko demokratične vrednote kot ključni element evropske identitete zavzemajo 

absolutno večino vprašanih na Švedskem (61 %), Danskem (60 %) in v Nemčiji (53 %), so na 

drugem koncu lestvice odgovorov Latvija z le 22 % vprašanih in 23 % vprašanih v Veliki 

Britaniji.  

Skoraj polovica Dancev (49 %) izpostavlja zgodovino, v primerjavi z manj kot enim od petih 

vprašanih v Italiji (17 %), Litvi (18 %), na Češkem (18 %), Veliki Britaniji (19 %), Latviji (19 

%) in v Belgiji (19 %). Pri tem je zanimiv podatek, da so drţave, ki so se Evropski uniji 

pridruţile od leta 2004 dalje (27 %), bolj naklonjene zgodovini kot ključnemu elementu 

evropske identitete od drţav, ki so starejše članice (23 %).  

Pri geografiji, ki je pogosto omenjena v razpravah o pristopu novih članic Evropske unije, pa 

moramo omeniti nekoliko večje število anketirancev, ki so geografijo izpostavili kot ključni 

element evropske identitete v drţavah članicah, ki so se Evropski uniji pridruţile med 

zadnjimi v primerjavi s starejšimi članicami, 19 % v primerjavi s 17 % vprašanih v petnajstih 

drţavah, ki so Evropski uniji pristopile pred letom 2004.  

 

3.2.4 Jezik 

 

Najnovejši rezultati javnomnenjske raziskave eurobarometra, ki se nanašajo na vprašanje 

odnosa drţavljanov Evropske unije do večjezičnosti in učenja tujih jezikov izkazujejo, da 

skoraj devet od desetih drţavljanov Evropske unije meni, da je znanje tujih jezikov zelo 

uporabno, 98 % vprašanih pa trdi, da bo znanje jezikov koristilo prihodnosti njihovih otrok. 

Več kot polovica Evropejcev (53 %) uporablja jezike na delovnem mestu in 45 % jih meni, da 

imajo v svoji drţavi boljšo zaposlitev zaradi znanja tujih jezikov. Kljub temu pa se je 

povprečni deleţ Evropejcev, ki menijo, da se lahko sporazumevajo v tujem jeziku od zadnje 

raziskave iz leta 2005 nekoliko zmanjšal (iz 56 % na 54 %). Deleţ vprašanih, ki menijo, da je 

njihovo znanje vsaj enega tujega jezika dovolj dobro za sporazumevanje, je najvišji v 

Luksemburgu (98 %), Latviji (95 %), na Nizozemskem (94 %), na Malti (93 %) ter v 

Sloveniji in Litvi (92 %) v obeh drţavah. Najniţji pa je v Veliki Britaniji in na Portugalskem 

(39 %) v obeh drţavah, v Italiji (38 %) in na Madţarskem (35 %). Slovenija je ena izmed 

osmih drţav članic Evropske unije, kjer se je večina vprašanih sposobna sporazumevati v 
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dveh tujih jezikih, v Sloveniji znaša deleţ vprašanih s to sposobnostjo 67 %, najvišji pa je v 

Luksemburgu s 84 %.  

 

Slika 3.6: Odnos evropskih drţavljanov do jezika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurobarometer 77.1 (2012, str. 14) 

 

 

Pri tem pa bi omenila še drugo raziskavo Evropske komisije, ki je prva takšna raziskava o 

znanju jezikov. V raziskavo je bilo vključenih skoraj 54.000 učencev iz štirinajstih drţav in 

šestnajstih izobraţevalnih sistemov, preizkušali pa so njihovo bralno in slušno razumevanje 

ter pisno izraţanje v dveh od petih najpogosteje poučevanih uradnih jezikih v Evropski uniji: 

angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini in španščini. Ta kaţe na to, da med ţeljami in 

realnostjo na področju znanja tujih jezikov v praksi obstaja vrzel. Preizkus znanja, v katerem 
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so sodelovali 14- in 15-letniki iz štirinajstih evropskih drţav, je pokazal, da ima dobro znanje 

prvega tujega jezika samo 42 % najstnikov, drugega pa še manj, le 25 % najstnikov. Deleţ 

učencev, ki imajo dobro znanje prvega tujega jezika, se giblje od 82 % na Malti in Švedskem 

do najniţjih 14 % v Franciji in 9 % v Angliji. V Sloveniji ta deleţ znaša 54 %.  

 

 

4 ZGODOVINSKI RAZVOJ  IDEJE O EVROPI V POVEZAVI Z 

EVROPSKO IDENTITETO 

 

4.1 Evropa kot mit v obdobju antike 

 

Če ţelimo govoriti o oblikovanju same evropske ideje, se najprej postavi vprašanje glede 

njenih zgodovinskih korenin. Evropo kot skupno idejo lahko spoznavamo samo v okviru 

pomenov, ki so jih Evropejci z zavedanjem njenega obstoja pripisovali Evropi.  Po njenih 

besedah (Toplak 2003, str. 20) »/v/ zgodovino je je vstopila kot mit, antiko preţivela kot 

meglen geografski pojem, se v srednjem veku poistovetila s krščanskim svetom, v novem 

veku postala kultura, v sodobnosti pa najprej razdeljen in nato vse bolj enoten političen 

prostor, v prihodnosti politični subjekt brez precedensa«. 

 

Zgodovinarji v svojih študijah  o idejah o Evropi večinoma začenjajo z antičnim obdobjem, 

ko izraz „Evropa“ obstaja v mitološkem in geografskem smislu. Njegovi začetki segajo ţe v 

antično Grčijo, saj se je pojavilo kot ime mitološke princese, ki je bila ţrtev boga Zevsa, ki jo 

ugrabi in zapelje v podobi bika. Polega mitološkega izvora Evrope je za antične prebivalce ta 

pojem predstavljal tudi geografski pomen, ki je zelo splošen (središče za Grke je 

Sredozemsko morje), saj ideja evropskosti v zavesti antičnih prebivalcev nima bolj natančno 

določenega prostora. Meje Evrope niso bile znane, zato gre le za geografsko ločevanje od 

preostalega sveta, ostalih dveh kontinentov, Azije in Afrike, ki se je vse do obdobja starih 

Rimljanov imenovala Libija (Toplak 2003, str. 33; Mikkeli 1998, str. 5). Delitev sveta na tri 

kontinente Grkom sluţi predvsem za vzpostavljanje superiornega poloţaja nad ostalima 

dvema kontinentoma, s tem pa se razvije tudi koncept barbarstva, s katerim Grki označujejo 

tiste, ki ne govorijo grškega jezika, v srednjem veku pa ta pojem identificira nekristjane 

(Mikelli 1998, str. 7). Šele v naslednjih stoletjih se je Evropa začela oblikovati kot ideja, ki 

zdruţuje manjši del sveta, ljudi ter načine ţivljenja (Šabec 2006, str. 204). Svojo identiteto 
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prvič utemeljuje na demokraciji in svobodi neodvisnih grških mestnih drţavic. Toplakova 

(Toplak 2003, str. 34) pravi, da je »´/e/vropskost´ stare Grčije kot zibelke evropske kulture in 

civilizacije intelektualni konstrukt 19. stoletja«.  

 

Drugi antični temelj razvoja evropske pa predstavlja rimski imperij s svojim helenističnim 

pogledom na celoten svet z vidika civilizirane skupnosti brez geografskih omejitev. Rimski 

imperij se je s svojim razprostiranjem po Sredozemlju in izven njega ter tako prenesel 

središče antične civilizacije proti zahodu, s čimer Rim nadomesti Atene in postane politični 

center svetovne sile. Grčija še vedno ostaja pomemben imperij duha, znanosti ter umetnosti, 

Rimljani pa so bistveno prispevali k razvoju evropske ideje, saj so prav oni grške zakone 

zapisali kot pravo, gradili ceste in akvedukte ter ohranjali vojaško moč, medtem ko je rimska 

vojska nepremagljivo korakala po Evropi (Toplak 2003, str. 33). Rimski etnocentrizem 

temelji na ideji zdruţenega Rima kot svetovnega centra in ne ideji zdruţene Evrope, zato so 

tudi na vrhuncu rimskega imperija pripadniki tedanje druţbe to idejo močno podpirali v 

smislu Rima kot centra svetovnih sil (Mikkeli 1998, str. 10–16). Bistvena značilnost rimskega 

imperija so notranji razkroji, neenakost porazdelitve virov in dobrin ter omejevanje 

posameznikove svobode, kar predstavlja pomemben vzrok za njegov razpad (Šabec 2006, str. 

221).  

 

Ključni mejnik razvoja evropske ideje predstavlja čas pozne antike, ko rimski imperij sprejme 

krščanstvo, s čimer se krščanska vera začne širiti po vsej Evropi. V tem času se je v literaturi 

začelo povezovanje delitve na tri kontinente z zgodbo o treh Noetovih sinovih iz Stare zaveze, 

poudarjen pa je tudi pomen superiornosti krščanske Evrope nad preostalima dvema 

kontinentoma (Mikkeli 1998, str. 16). K oblikovanju enotnega kulturnega okvira postane 

ključna ravno ta povezava krščanstva in Evrope, znotraj katerega prihaja do diferenciacij. 

Leta 395 se je rimski imperij razdelil na vzhodni in zahodni del. V vzhodnem delu imperija je 

cesar Konstantin zgradil mesto Konstantinopel ali »novi Rim«, ki je bil v bliţini grškega 

mesta Bizanc. Postal je močno orientalsko usmerjen ter grško govoreči. Izraz Evropa se v 

kasnejših stoletjih vse bolj uporablja v odnosu do zahodnega dela, sama ideja imperija pa se je 

navezovala bolj na vzhodni, bizantinski del. Vzhodni del pripada tradicionalnemu 

imperialnemu Rimu, identiteta zahodnega dela pa se utemeljuje na podlagi latinskega 

krščanstva. Na tak način sta Evropa in zahod postopoma postajala sinonima za krščanstvo 

(Delanty v Mikkeli 1998, str. 14).  
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Iz tega lahko sklepamo, da antična Evropa še ni bila enotna skupnost, pa tudi njeni prebivalci 

se v tedanjem času niso identificirali kot Evropejci, saj je bil pomen Evrope močno povezan z 

geografskimi in mitološkimi izhodišči, Evropa v političnem smislu pa je v antiki še 

nepoznana.  

 

4.2 Evropa in krščanstvo v obdobju srednjega veka 

 

Z razpadom rimskega imperija so različna plemena zavzela različne evropske dele. Ključni 

pomen za razvoj evropske identitete tega obdobja predstavlja 8. stoletje, ko je franskovski 

kralj Karel Veliki uspel osvojiti večinski del zahodnega imperija. Karolinški imperij je nastal 

na ruševinah Rimskega imperija in se v obdobju srednjega veka pojavil kot prva velika 

evropska drţava (Toplak 2003, str. 39). V času Karla Velikega se je z izrazom Evropa 

poudarjalo predvsem enotnost Karolinškega imperija (Mikkeli 1998, str. 19), ideja o Evropi 

pa še vedno ni bila bolj natančno definirana. Franki so skušali doseči določeno stopnjo 

evropske enotnosti, kar zgodovinarje spodbuja k temu, da o tem razmišljajo kot o obdobju 

rojstva Evrope in da začetke Evrope povezujejo s Karlom Velikim kot očetom Evrope kljub 

temu, da so prisotne določene omejitve evropske enotnosti znotraj tega karolinškega imperija. 

Zaznamujejo ga namreč nasilje, vojne in spopadi, za uresničevanje enotnosti pa je bil poleg 

tega prisoten še dualizem in dihotomija, ki sta se manifestirala tudi v krščanski cerkvi. 

Dualizem pomeni delitev oziroma reduciranje resničnosti na dva med sabo ločena in 

nezamenljiva dela, ki se v okviru religije tipično izkazuje z dualizmom dobrega in zla, ki je 

povzročilo ločevanje med ničvrednim telesom in boţansko dušo. Podobno lahko razumemo 

tudi dihotomijo, saj predstavlja vsako delitev celote na natančno dva neprekrivajoča se dela, 

kar pomeni, da je postopek, v katerem se celota razdeli na dva dela, pri čemer noben del ene 

ali druge celote ne more pripadati obema. Franki so ţeleli krščansko-rimsko tradicijo zoţiti le 

na zahodni del, vzhodno cerkev in islamsko groţnjo iz Španije pa identificirati kot njenega 

sovraţnika (Mikkeli 1998, str. 19–22). 

 

Karel Veliki je podpiral kristjane celotnega imperija. Cilj je bil zdruţevanje ljudi v oviru 

Cerkve, čeprav so se začetki krščanske identitete začeli pojavljati šele v 11. stoletju. Izraz 

Evropa se je uporabljal redko, saj je bil v tem času, predvsem za potrebe krščanstva, veliko 

bolj uporaben izraz krščanstvo z močnim čustvenim nabojem. Krščanstvo igra pomembno 

vlogo za razvoj evropske ideje predvsem v smislu samega nasprotovanja islamu in konflikta 
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med kristjani in muslimani na drugi strani. To je peljalo do kriţarskih vojn, ki v 11. stoletju 

postanejo bistvene za širjenje krščanskega delovanja. Če izključimo rimsko cesarstvo, prvo 

obliko transnacionalno oblikovane drţave predstavlja sicer široko definirano dojeta Evropa, ki 

jo zdruţuje duhovniška elita v obdobju kriţarskih vojn (Debeljak 2004, str.71). 

 

Kljub krščanskemu vplivu se je grška in rimska antika uspela ohraniti, zapuščino srednjega 

veka pa poleg močno razširjenega krščanstva kot skupnega imenovalca takratnih prebivalcev 

v veliki meri predstavljajo tudi druga evropska ljudstva, Kelti in Vikingi ter kulturno 

pomembna azijska in islamska ljudstva, saj bi se po besedah Rizmana (Rizman 2007, str. 15) 

celotni opus antične grške misli (Aristotel, Platon) prepustil pozabi, če ga ne bi muslimani v 

Španiji prevedli v arabščino, iz česar so sledili tudi vsi nadaljnji prevodi v latinščino ter ostale 

evropske jezike, kar se v okviru evrocentričnega diskurza o evropski zgodovini navadno 

zamolči.  

 

4.3 Ideja o Evropi v obdobju novega veka 

 

Evropa kot zdruţujoča in osmišljevana ideja prvič zaţivi v 15. stoletju, ko padec 

Konstantinopla pod okrilje turškega imperija leta 1485 povzroči padec vzhodnorimskega 

imperija. S tem vprašanje islama ponovno obudi problem ideje o evropski enotnosti, ki se 

izraţa in aktualizira na povsem nov način. Z izrazom Evropa se začne nadomeščanje izraza 

Christendom
2
, ki je bil ves čas opazen pri razumevanju Evrope in ga tako do konca 17. 

stoletja popolnoma zamenjal. Evropa v smislu ideje preseţe geografsko omejenost in se 

razširi na področje politike in kulture, pozneje pa postane nosilka skupne politične zavesti 

Zahoda (Mastnak 1995, str. 156).   

 

Izobraţenci tedanjega časa v okviru humanizma, kulturnega gibanja so na prehodu iz obdobja 

srednjega veka v renesanso opozarjali na pomanjkljivosti, ki jih je imela tedanja druţba, pri 

čemer so kritiko izpostavljali predvsem na področju duhovniških in kleriških tokov ter 

pozivali k bolj pravični druţbeni delitvi. S tem se je začelo obdobje sekularizacije Evrope, s 

                                                 
2
 Christendom; krščanstvo ali krščanski svet ima več pomenov. V kulturnem smislu se nanaša na globalno 

skupnost kristjanov, pripadnike krščanstva. V zgodovinskem oziroma geografskopolitičnem smislu se običajno 

nanaša na krščanske deţele, v katerih prevladujejo narodi krščanske vere. Dostopno prek: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christendom (1. 2. 2013). 
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tem pa pride tudi do sprememb v identifikaciji Evropejcev, saj se s krščanstvom ne 

identificirajo več tako izrazito kot v srednjem veku, vse bolj pa postaja pomembno 

prepričanje v moralno in razumsko višjo stopnjo evropske civilizacije, kar jih ločuje od 

manjvrednih barbarov, katere upodabljajo ljudski sloji s svojo marginalizirano kmečko 

kulturo (Mikkeli 1998, str. 40). 

 

Z začetkom obdobja reformacije v 16. stoletju se je zahodna cerkev in s tem krščanstvo 

razdelilo na katolike in protestante, ravno tako pa je znotraj samega protestantizma prišlo do 

delitev na več religioznih tokov, znotraj katerih je naraščala stopnja kohezije. Odnosi med 

protestanti in katoliki so potekali v okvirih minimalne stopnje tolerance, lahko bi celo rekli, 

da ta sploh ni obstajala. Evropa je bila konec 16. in v začetku 17. stoletja ponovno 

zaznamovana z vojnami. Westfalski mir, ki leta 1648 dokončno zaustavi tridesetletne verske 

vojne, je uresničil načelo verske svobode, ni pa mu uspelo zagotoviti dolgotrajnejšega miru v 

Evropi. Zaradi tega se je začela razvijati ideja ravnoteţja moči kot ideala svobodne Evrope in 

ideja verske tolerance (Schmidt v Mikkeli 1998, str. 50). Koncept Evrope v politični diskurz 

postane široko prisoten v zadnji polovici 17. stoletja, ko se pojavi kar nekaj novih predlogov 

za mir, med katere sodijo Crueéjev, Sullyjev, Pennov, Bellersov, Saint-Pierrov in mnogi drugi 

(Mikkeli 1998, str. 56). Kot idejni temelj meščanskih revolucij in modernosti v večjem delu 

Evrope sredi 18. stoletja se pojavi razsvetljenstvo, to pa predstavlja velik vpliv na oblikovanje 

moderne Evrope, saj se s tem v veliki meri loči od krščanstva. Z razsvetljenstvom se je močno 

zakoreninila ideja o evropski civilizaciji, ki jo je razvil Voltaire z ostalimi filozofi na laičnih 

temeljih (Chabod v Mikkeli 1998, str. 61). Na tak način se za evropsko druţbo, ne pa tudi za 

njene tedanje kolonije, začne bolj strpno, stabilno obdobje, skozi katerega se postopoma začne 

opuščati latinščina, lingua franca Evrope in se začne postopno uporabljanje nacionalnih 

jezikov. Za Evropo se s tem prične še izjemen gospodarski razvoj, ki jo v 19. stoletju popelje 

v prevlado svetovnega obsega (Toplak 2003, str. 66).  

 

Leta 1789 je francoska revolucija izbruhnila ravno v deţeli, kjer so vseskozi prevladovali 

razsvetljenski misleci, prav tako pa je ravno francoski absolutistični vladar za razsvetljenske 

ideje imel najmanj posluha. V revolucionarnih idejah se ideja o zdruţeni Evropi ne pojavi, 

evropski narodi pa so francosko ekspanzijo kljub temu sprva pozdravljali, saj so jo razumeli 

za ekspanzijo ideje o druţbi, ki bo temeljila na drţavljanski enakosti s predstavniško 

vladavino, kar bi omogočilo osvoboditev (Siedentop 2003, str. 36). Razširitev revolucionarnih 

idej iz Francije po celotni evropski celini povzroči pohod Napoleona in njegovih imperialnih 
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ambicij, to je vodilo do velikega političnega in socialnega poenotenja Evrope (Toplak 2003, 

str. 71). Kljub bistveni Napoleonovi viziji »Evropa je en narod« so pravna poenotenost, 

tiranija in aroganca francoske uprave na vseh osvojenih evropskih območjih začeli slabiti moč 

njegovega imperija, kar je privedlo do prebujanja nacionalnih zavesti in vse bolj močnim 

nacionalističnim gibanjem (Toplak 2003, str. 72). Zdruţeni evropski narodi, ki so se zavedali 

svoje narodne identitete, so Napoleonu za vedno prekriţali načrte leta 1815, ko izgubi bitko 

pri Waterlooju.  

 

Ţe tekom 19. stoletja je bila Evropa projicirana v daljno preteklost, zato se začne iskanje 

korenin evropske civilizacije. Kot lahko opazimo pri romantičnih avtorjih, je močno viden 

nostalgičen povratek v obdobje srednjega veka, ko je glavno vodilo predstavljala Cerkev. 

Med njimi najdemo tudi takšne, ki so srednjemu veku oziroma takratni vlogi krščanstva 

pripisali superiornost nad antiko. Zgodovinska vizija Evrope je bila močno povezana s 

trenutnimi religioznimi, političnimi in druţbenimi ideali, prav tako so se razvijale tudi ideje o 

prihodnosti Evrope. Koncept Evrope postane ne le zgodovinsko, temveč tudi politično 

izrazito dinamičen. Med romantičnimi pisci so nastale številne vizije o Evropi glede na 

njihovo politično pripadnost (Den Boer v Toplak 2003, str. 72–73).  

 

Znotraj evropskega prostora je v 19. stoletju mesto, ki ga je do tedaj zavzemala monarhija, 

prevzela nacionalna drţava. Nacionalna gibanja postanejo izrazitejša leta 1848, ko se v okviru 

gibanja pomladi narodov, ki širi idejo o politikah, ločenih, neodvisnih in suverenih drţav 

zapostavi idejo o zdruţeni evropski misiji (Šabec 2006, str. 226). Kljub temu so v tem istem 

obdobju nekateri še vedno širili idejo o »Zdruţenih drţavah Evrope«, ki se je postavljala ob 

rob »Evropi narodov«, in pri tem trdili, da bi nastanek demokratične »Evrope narodov« nad 

seboj potreboval še »Evropo«, ki bi predstavljala bolj učinkovito, federativno obliko suverene 

oblasti in bila stopnjo višje od nacionalnih drţavnih tvorb z namenom nadzora in kontrole. 

Večina intelektualcev se hkrati zaveda, da evropske velesile ne bodo sprejele federativne 

ureditve in bodo še naprej ostajale suverene, zaradi česar bo potrebno najprej ohraniti 

svobodo in neodvisnost drţav evropske federacije (Toplak 2003, str. 80–81). Federalno 

povezovanje Evrope tako ostane le vizija oziroma tema znanstvenih diskusij vse do konca 1. 

svetovne vojne, ko se za povezovanje začnejo zanimati tudi politiki.  

 

Z izrazom imperializem lahko poimenujemo zgodovinsko obdobje Evrope od konca 19. in 

začetka 20. stoletja. Kljub temu da je celotno 19. stoletje znano kot stoletje Evrope, saj je 
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takrat v ospredje zopet prišla »ideja o Evropi«, sicer kot opravičilo za osvajanje različnih 

delov sveta, pa se predvsem ob koncu stoletja evropske nacionalne drţave utrdijo na svojih 

zgodovinskih ozemljih ter se tako pridruţijo boju za razdelitev sveta. Imperialistična politika 

se legitimizira s prepričanjem o superiornosti zahodne civilizacije in dolţnostjo bele rase, da 

jo razširi na celotno zemeljsko oblo (Adas v Mikkeli 1998, str. 87). V ospredje in prevlado 

prihajajo ekonomski interesi evropskih drţav, saj naj bi ključno vlogo povezovanja Evrope 

predstavljal kapital, ne pa politična volja. Moţnosti za izbruh vojne v začetku 20. stoletja so 

bile ogromne, saj celotno Evropo preplavijo dvomi o neomajnem in trdnem ter stabilnem 

napredku človeštva in zahodne civilizacije (Mikkeli 1998, str. 89). Odnosi med imperialnimi 

silami so bili ţe popolnoma skrhani, zato reševanje le-teh po diplomatski poti ni bilo več 

izvedljivo. Izbruhnila je 1. svetovna vojna, ki zaznamuje vrhunec nacionalizma, imperializma 

ter rasizma in predsodkov. Na stari celini je prišlo do neustavljivega tekmovanja za ozemlja in 

njihovo izkoriščanje z neopisno silovitostjo (Debeljak 2004, str. 64).  

 

Pesimizem je prisoten tudi v obdobju po vojni. Vse bolj postaja pomembno vprašanje o 

nadaljnji ekonomski, politični in duhovni vlogi Evrope v svetu. V tem času mnogi evropski 

filozofi in literati pišejo o medvojni Evropi kot zatonu Zahoda. Po celotni Evropi prevladujeta 

beda na socialnem področju ter politični kaos, ki se sprevrţe v vzpon nacizma in fašizma. Na 

tak način je Evropa izgubila prevlado nad preostalim svetom, ki je vse do tega obdobja 

utemeljuje v ideji svoje superiornosti nad preostalimi deli sveta (Toplak 2003, str. 90–91). S 

1. svetovno vojno je prišlo do velikega opustošenja, po drugi strani pa je vse to prebudilo 

zavest o skupni usodi Evropejcev in moţnostih preporoda Evrope. V ospredje vse bolj prihaja 

vprašanje, kako dolgo bo Evropa lahko še ohranjala svojo avtonomijo in na novo vzpostavljen 

mir pred vse bolj rastočim pritiskom globalnih drţav, brez da bi se zdruţila oziroma 

preoblikovala v neko obliko koalicije. Pri tem sta obstajali dve moţnosti, prva je bila 

prostovoljno članstvo evropskih narodov v federaciji, druga pa vsiljeno zavezništvo pod 

sovjetsko vladavino. Prihajalo je do številnih pobud za evropsko sodelovanje in opustitev 

širjenja nacionalnih interesov v času med vojno. Najbolj vplivni sta bili dve viziji o sami 

prihodnosti Evrope. Prvo je predstavil Avstrijec Coudenhove-Kalergi v načrtu Panevropa. 

Zavzemal se je za ohranjanje miru v Evropi s pomočjo nemško-francoske sprave in za 

varovanje pred ruskimi groţnjami ter vzpostavitev evropske carinske unije in ustanovitev 

evropske federacije, prav tako pa zagovarja tudi idejo o postopnih spremembah Evrope v 

federativno enoto, v okviru katere bi se vsi njeni drţavljani odpovedali lastnim 

nacionalnostim in na podlagi kulturne tradicije postali Evropejci (Cabada 2002, str. 118). 
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Panevropski načrt je bil predlagan na podlagi poteka treh zaporednih faz, kjer naj bi začetek 

predstavljala panevropska konferenca, sledila bi ji ustanovitev carinske unije ter sprejetje 

panevropske ustave, konec pa bi prikazoval ustanovitev Zdruţenih drţav Evrope (Toplak 

2003, str. 101). Coudenhove-Kalergi je trdil, da bi se posamezniki morali identificirati z 

Evropo, ne pa s svojimi narodi, saj je bil prepričan, da v Evropi ni čistih ras  in so zato vsi 

Evropejci. V Rusiji po njegovem mnenju ni bilo evropske civilizacije, zato je tudi ni 

vključeval v Panevropo, prav tako pa tudi ne velike Britanije, ki je bila kljub temu z 

različnimi kulturami in zgodovinskimi vezmi z njo vseeno povezana (Coudenhove-Kalergi, 

1939). Drugo vizijo o prihodnosti Evrope pa je leta 1925 predstavil francoski politik Briand v 

načrtu, imenovanem »Zdruţene drţave Evrope«, v okviru katerega se zavzema za federalno 

Evropo v okviru Društva narodov. Izhaja iz njegovega zaznavanja skupnega rasnega izvora 

med evropskimi drţavljani, skupne civilizacije ter geografske bliţine, pri tem pa je poudarjal 

še pomen ekonomskega sodelovanja Evropske unije, za katero izpostavi brezpristojnost, saj 

naj bi suverenost drţav federalne Evrope ostajala absolutna. Za razliko od Coudenhova-

Kalergija vključuje tudi Veliko Britanijo (Den Boer v Toplak 2003, str. 104). Njegova vizija 

je bila zelo odmevna v javni sferi, ni pa navdušila evropskih politikov, zaradi česar je bila 

obsojena na neuspeh. Kljub temu po besedah Toplakove (Toplak 2003, str. 110) velja za »/…/ 

labodji spev medvojne evropske ideje«, saj je prispevala za prihodnost dva pomembna 

elementa, predvsem v smislu zavzemanja za povezovanje, saj je v tedanjih razmerah vladala 

prenizka stopnja kooperacije in velika neorganiziranost med evropskimi drţavami.  Prvi je 

dejstvo, da naj bi politika postala bolj obvladljiva, dovzetna in dostopna za manjšinska 

vprašanja, drugi uveljavitev koncepta neposredne jurisdikcije evropske vlade nad drţavljani 

zdruţene Evrope. S tem bi bilo veliko laţje dosegati večjo povezanost in sodelovanje. 

 

Na nacionalnih interesih temelječa fašizem in nacizem nista kazala zanimanja za idejo 

zdruţene Evrope in sta še naprej, brez političnega konsenza širila svoj prostor obvladovanja in 

svojo moč v Evropi. To je vodilo k 2. svetovni vojni, ki je ponovno prinesla prelivanje krvi, 

kot ga zgodovina civilizacije ne pomni. Posledice te vojne so bile tragične, zato se je 

zavedanje o moţnostih uničenja sveta z jedrskim oroţjem uveljavilo kot zadostno opozorilo 

Evropejcem, da si končno zagotovijo pot k trajnejši obliki miru. S tem se začenja obdobje 

sodobnih evropskih integracij.  
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4.4 Začetki evropskih integracij 

 

Druga svetovna vojna je v veliki meri uresničila konec uspešnih začetkov povezovanja 

Evrope kot mednarodne velesile. Del Evrope zasede Sovjetska zveza, kar predstavlja premik 

meje ruske regije na zahod in spremembo Zahodne Evrope v trdnjavo, ki je bila pod 

nadzorom Zdruţenih drţav Amerike. Veliko groţnjo je predstavljal ruski imperializem, ki 

svojo komunistično ideologijo vztrajno širi in Evropo razdeli na Vzhod ter Zahod, ki se 

razglasi kot njen edini naslednik. S tem postane ideja o Evropi ponovno omejena na 

geografsko pojmovanje (Cobada 2000, str. 118).  

 

Komunistične groţnje, šibke evropske nacionalne drţave in potreba po reševanju nemškega 

problema so vzpodbudile k temu, da so zahodnoevropske drţave vse bolj teţile k evropskim 

integracijam. Kot glavni cilj evropskega povezovanja lahko dojemamo preprečevanje 

ponovnega izbruha vojne in ohranjanje miru v Evropi. Pojavijo se številni zagovorniki 

evropskih integracij, naklonjeni so predvsem povezovanju v gospodarskem smislu. Leta 1951 

sta Francija in Nemčija skupaj z Italijo in drţavami Beneluksa s Pariško pogodbo ustanovili 

Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ)
3
, ki je predstavljala začetni temelj nadaljnjega 

razvoja evropskega povezovanja. Kasneje, leta 1957, sta bili v okviru Rimske pogodbe
4
 

ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko 

energijo (European Atomic Energy Community-EURATOM). Kot pobudnika in idejna 

snovalca evropskih integracij veljata Jean Monnet in Paul-Henri Spaak, katera sta imela 

podporo treh vodilnih politikov, Roberta Schumana, Aleida de Gasperija in Konrada 

Adenaeuerja, brez katerih se ideja o evropskem povezovanju ne bi uresničila (Mikkeli 1998, 

str. 115). 

 

Schumanov načrt je kot bistven cilj evropskih integracij poudarjal predvsem gospodarsko 

obnovo Zahodne Evrope, saj je v svojem načrtu jasno izraţal podporo federalni Evropi kot 

političnemu cilju integracij. Politična realnost napol izobčenega poloţaja povojne 

                                                 
3 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Treaty establishing the European Coal and Steel 

Community, podpisana 18. aprila 1951, v veljavo stopila 25. julija 1952, prenehala veljati julija 2002. Dostopno 

prek: http://www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/temeljni_akti_evropske_unije/ (19. 11. 2012). 

 
4
 Rimski pogodbi, ki ustanavljata EGS in EURATOM. Rome Treaties establishing the EEC and EURATOM, 

podpisani 25. marca 1957, v veljavo stopili 1. januarja 1958. Dostopno prek: 

http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Primarna_zakonodaja/Rimski_pogodbiSL.pdf (21. 11. 

2012). 

http://www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/temeljni_akti_evropske_unije/
http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Primarna_zakonodaja/Rimski_pogodbiSL.pdf


55 

 

zahodnonemške drţave pa v tedanjem času ni dopuščala realizacije zdruţene politične 

federacije, zato so bili snovalci evropskih integracij skupnega mnenja, da bo Evropo k 

federaciji pripeljala integracija drţav v ekonomskem smislu, kar je povzročilo, da so politične 

institucije, demokratično odgovornost, ustavne zadeve in politično kulturo za nekaj časa 

odloţili na stranski tir.  

 

Kljub temu Schumanov načrt o politični federaciji oziroma politični in nadnacionalni 

integraciji Evrope postane bolj pomemben predvsem v obdobju osemdesetih let 20. stoletja, 

ko prevladuje velik gospodarski vzpon in se pojavijo začetki padca socialističnih reţimov v 

Vzhodni Evropi (Stirk in dr. v Mikkeli 1998, str. 117). Obdobje od leta 1958 do sedemdesetih 

let 20. stoletja predstavlja nekakšen zastoj procesa evropskih integracij zaradi političnega 

vzpona novo izvoljenega francoskega predsednika de Gaulla, ki je bil izvoljen leta 1958 in bil 

leta 1969 prisiljen odstopiti zaradi nasprotovanja nadaljnjim širitvam EGS in zavračanja 

prihodnje federativne integracijske politike ter s tem zaščite francoskih interesov v Evropi. 

Kmalu po njegovem odstopu pa je Evropa ponovno začela svojo pot k iskanju bolj 

poglobljene integracije. 

 

Spremembo lahko označujemo z vrhom v Haggu 1. in 2. decembra 1969 s predstavitvijo ideje 

o političnem poenotenju EGS. Takratne drţave, članice EGS, so sprejele pomembne odločitve 

o nadaljnjem razvoju in širjenju EGS proti severu Evrope, o ustanovitvi Ekonomske in 

monetarne unije (EMU), načrtovane do konca leta 1970, ter o nadaljnjem poglabljanju EGS v 

smislu razširjanja pristojnosti in odgovornosti ter krepitvi pomena institucij. Leta 1973 so se 

EGS pridruţile tri nove kandidatke, med katerimi je bila, sicer z bolj zadrţanim odnosom, tudi 

Velika Britanija (Burgess 2000, str. 86–91). Za realizacijo načrtovane poglobljene politične 

integracije so bila nesoglasja med drţavami članicami še vedno prevelika, kar se odraţa s 

krizo ideje o Evropi. Predvsem zaradi prevlade nacionalnih interesov in politik ter okrepljene 

vloge nacionalne identifikacije občutek skupne evropske pripadnosti ni bil doseţen, kljub 

temu so drţave soglasno potrjevale, da Evropa potrebuje določeno stopnjo politične enotnosti. 

Vizija zdruţene Evrope kot psihološke in politične entitete prihodnosti, močno zagovarjana s 

strani Spaaka in Monneta vse od začetka evropskih povezovanj, je bila vsa leta v ozadju 

(Mikkeli 1998, str. 130).  

 

Obdobje zgodnjih osemdesetih let so zaznamovale spremembe v okviru EGS in zunanjem 

mednarodnem okolju. EGS se posveča nadaljnjim širitvam, rešuje teţave v povezavi s 
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proračunom in institucionalnimi reformami, njeno delovanje pa zaznamuje še dogajanje na 

mednarodnem področju (Henig 1997, str. 72).  

 

Evropski Zahod in Vzhod v začetku osemdesetih let ponovno poslabšata medsebojne odnose, 

saj se na obeh straneh ţelezne zavese začnejo pojavljati številna civilna mirovniška gibanja, ki 

svoje ideje utemeljujejo predvsem na sklepih Helsinške listine (1975)
5
 in resolucijah 

Zdruţenih narodov ter ob tem pozivali k razoroţitvi in zaščiti človekovih pravic.  

 

Gibanja te vrste so okrepila tudi stike med zahodnimi in vzhodnimi intelektualci ter literati. 

Kot bistveno prelomnico pa lahko označimo Gorbačovovo perestrojko ali obširne zunanje in 

notranjepolitične reforme v Sovjetski zvezi leta 1986. Ta je glede zunanjepolitičnega področja 

povzročila konec afganistanske krize, razoroţitev ter obnovo koncepta »skupne evropske 

hiše«. Sledi še okrepitev gospodarskega sodelovanja med zahodno EGS in vzhodnim svetom 

v imenu vzajemne ekonomske pomoči (SVEP)
6
.   

 

Mnoţična demokratična gibanja sledijo predvsem konec osemdesetih let v Vzhodni Evropi, 

novembra 1989 s padcem berlinskega zidu pa sledi še zdruţitev obeh Nemčij. Evropo 

zaznamujejo razpadi velikih socialističnih evropskih drţav, Jugoslavije, Češkoslovaške, 

Nemške demokratične republike in Sovjetske zveze, iz katerih nastane kar enaindvajset novih 

drţav. Padec ţelezne zavese povzroči podvig nacionalnega vprašanja.  

 

Leta 1993 je bila s Pogodbo o EU oziroma Maastritchtsko pogodbo ustanovljena Evropska 

unija
7
, ki se postopno začne širiti na predele jugovzhodne Evrope, s čimer uresničuje dolţnost 

te integracije preostale Evrope in tako uide iz zgodovinskih in geografskih meja hladne vojne. 

Obenem pa ta širitev predstavlja teţavo, saj meje Evrope postajajo vse bolj nejasne, evropske 

integracije vse bolj kompleksne in razvijajoče, vprašanja nacionalne suverenosti drţav članic 

                                                 
5
 Helsinška sklepna listina. Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act, ki se je začela 3. julija 

1973 in zaključila 1. avgusta 1975 v Helsinkih. Dostopno prek: http://www.osce.org/docs/english/1990-

1999/summits/helfa75e.htm (22. 11. 2012). 

 
6
 SVEP (Council for Mutual Economic Assistance) je bil ustanovljen leta 1949. Ustanoviteljice so bile Sovjetska 

zveza, Bolgarija, Češkoslovaška, Madţarska, Poljska in Romunija. Predstavlja gospodarsko organizacijo 

komunističnih drţav vzhodnega bloka in velja za ekvivalent zahodni EGS. Sedeţ organizacije je bil v Moskvi, 

dominantno politično, gospodarsko in vojaško vlogo ima Sovjetska zveza (Wikipedia 2007). 

 
7
 EGS je bila z Maastritschko pogodbo preimenovana v Evropsko skupnost. 

 

http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/helfa75e.htm
http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/helfa75e.htm
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in evropska multikulturnost pa vse bolj pereči vprašanji. Na tak način Evropa v obliki 

prenovljene diferencialne enotnosti vstopi v novo obdobje evropskih integracij.  

 

Zgodovinski razvoj ideje zdruţene Evrope je potekal skozi oblikovanje zelo pragmatične in 

spreminjajoče se druţbene konstrukcije, ki ga vseskozi spremljajo še različni interesi, 

historični partikularizmi, teţko kompatibilne vizije o prihodnosti Evrope ter različni vplivi in 

moči njenih članic. 

 

Mit Evrope predstavlja nesporno zgodbo o vrednotah, ki so za takšno obliko integracij 

ključne, svoboda, demokracija, blaginja, solidarnost, sodobna tehnologija in predvsem visoka 

stopnja kulture, njena pozitivnost naj bi se gradila na antagonistični negaciji vsega 

preostalega. 

 

Zgodovinsko gledano se je Evropa oziroma ideja o Evropi vse od časa klasične Grčije 

identificira kot tisto, kar ni, in ne kot tisto, kar naj bi dejansko predstavljala (Velikonja 2005, 

str. 90). Na tak način je drugi oziroma splošni občutek drugosti na nek način postal merilo 

evropskosti. Način zgodovinskega razvoja evropske ideje opozarja na problematiko 

oblikovanja določene oblike evropske identitete na celotnem območju Evrope.  

 

V naslednjem podpoglavju bom skušala predstaviti načine projektov oblikovanja evropske 

identitete po tem, ko so se ţe začela razvijati intenzivnejša razmišljanja o pomenu in 

pomembnosti obstoja le-te za celoten nadaljnji razvoj unije. Ker pa se je takšen pristop izkazal 

za precej neuspešnega, sledi še poglavje o teţavah prej omenjenih pristopov, saj Evropska 

unija ni dosegla resničnega identificiranja evropskih drţavljanov z Evropo oziroma Evropsko 

unijo. 

 

4.5 Oblikovanje evropske identitete v času od osemdesetih let 20. stoletja dalje 

 

Ideja o Evropi oziroma sam diskurz te ideje se bolj intenzivno začne pojavljati ţe v 15. 

stoletju, ko v Evropi poteka predvsem oblikovanje politične skupnosti in prisotnostjo pojava 

številnih evropskih projektov. O sodobni ideji evropske identitete pa lahko govorimo šele v 

osemdesetih letih 20. stoletja, ko le-ta postane bolj aktualna in opazna. Vse od takratnih časov 

predstavlja dopolnjevalna oziroma naknadna, poznejša prizadevanja in trud Unije za 
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vzpostavljanje tesnejših povezav med njenimi članicami in drţavljani ter s tem učinkovitejšo 

identifikacijo z Evropsko unijo kot institucionalizirano obliko Evrope (Delanty v Guerrina 

2002, str. 179). Polemike, ki obkroţajo koncept evropske identitete, so številne, saj nekateri 

komentatorji zatrjujejo, da je aktivna konstrukcija evropske identitete nujno potrebna za 

pospeševanje procesa evropske integracije in premoč nad utrjenimi druţbenimi in kulturnimi 

delitvami (Lubkin v Guerrina 2002, str. 194). Ravno tako tudi Ţagar (Ţagar 2003, str. 138) 

meni, da Evropska unija potrebuje skupno evropsko identiteto, saj se le na tak način lahko 

ljudje bolj identificirajo s samo Unijo ter njenimi institucijami. Nasprotno od navedenih 

trditev nekateri trdijo, da evropska ideja in ideja o evropski identiteti še naprej ostajata le 

domeni posameznih nacionalnih drţav, saj naj bi, po njihovem mnenju, Evropska unija 

predstavljala stvarno entiteto brez nacionalnih drţav in naj bi bila zaradi tega tudi brez 

pomena (Delanty v Guerrina 2002, str. 194). Pri tem se pojavljajo tudi razmišljanja o tem, da 

o evropski naciji oziroma narodu ni mogoče govoriti, pri čemer kot primer navajam trditev 

avtorja Rizmana (Rizman 2003, str. 114-116), ki pravi, da lahko pride le do oblikovanja 

evropskega ljudstva, nikakor pa ne tudi do oblikovanja evropskega naroda.  

 

Začetki integracijskih procesov po koncu 2. svetovne vojne so bili sprva močno odvisni od 

ekonomskih interesov drţav, povezovanje je bilo usmerjeno predvsem k cilju zagotavljanja in 

ohranjanja večnega miru. Z razvojem in širjenjem drţav so postale meje zgolj ekonomskega 

povezovanja preseţene, saj se ekonomskim interesom postopoma začenjajo pridruţevati še 

politični in ostali pomembni druţbeni interesi, ki prebudijo idejo o poskusu oblikovanja 

evropske identitete. Evropske institucije so z oblikovanjem simbolov integracije, povezovanja 

in skupnosti počasi skušale portretirati Unijo kot opazen druţbeni prostor. 

 

Kot enega prvih pomembnejših določil lahko označujemo Tindemansovo poročilo iz leta 

1975, saj poudarja promocijo evropske identitete in pribliţevanja Evrope drţavljanom. 

Tindemans je v njem napisal, da je na vidiku čas, ko mora Evropa resnično prisluhniti ljudem 

in na tak način ugotoviti, kaj so Evropejci in kaj le-ti pričakujejo od zdruţene Evrope 

(Tindemans 1975, str. 7). Potreba po krepitvi podpore evropskemu projektu narašča, s strani 

drţavljanov se pojavi predvsem v povezavi z intenzivnejšimi pobudami o političnem 

nastopanju EGS. Njena politična dimenzija je bila oblikovana na podlagi Pogodbe o Evropski 
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uniji
8
 oziroma Maastrichtsko pogodbo, ki je vstopila v veljavo leta 1993 in s katero Evropska 

unija postane tudi politična, ne le gospodarska in trgovinska skupnost, 

 

S tem se vzpostavijo povsem novi temelji Unije, preţeti z vsebinami, ki se več ne navezujejo 

le na ekonomsko integracijo. Prinaša spoznanje, da politične odločitve, sprejete v institucijah 

unije vse bolj pomembno in neposredno vplivajo na ţivljenja posameznikov. Kljub temu da je 

bila ideja o Evropski uniji kot političnem projektu prvič prikazana v Maastrichtski pogodbi, 

temeljne vrednote Unije, kot so demokracija, svoboda, vladavina prava in varstvo človekovih 

pravic in svoboščin ostajajo v okvirih Amsterdamske pogodbe
9
, ki velja za prvo obliko 

politične pogodbe Unije s poudarkom na tem, da ne vključuje ekonomskega projekta 

povezovanja (Laffan 2001, str. 715). 

 

Metoda Monneta, na kateri je evropsko povezovanje sicer temeljilo vse od začetnih integracij, 

se izčrpa. Monneta lahko poimenujemo tudi kot očeta evropskih integracij, saj se je projekta 

povezovanja evropskih drţav lotil po metodi, ki jo danes imenujemo Monnetova metoda ţe 

po koncu 2. svetovne vojne. Cilj njegove metode je predstavljala izgradnja in vzdrţevanje 

miru, saj je bilo opustošenje, ki ga je za posledico pustila vojna in gospodarsko uničenje 

nepredstavljivo in zaradi tega njegova izrazita ţelja po neponovljivosti le-tega, kar naj bi bilo 

doseţeno s preprečevanjem konfliktov in preseganjem sovraštev med različnimi evropskimi 

druţbami. 

 

Izhaja iz prepričanja, da Evropa s končnim ciljem evropske federacije ne bo osnovana 

naenkrat, temveč se bo izoblikovala, gradila in razvila postopno. Njegov govor 9. maja 1950 

vsebuje pomemben del, ki pravi, da »evropska integracija ni konec sama po sebi, pač pa 

stopnja v smeri organiziranega sveta v prihodnosti« (Monnet v Burgess 2000, str. 64–65).  

 

Prvi korak je bil doseganje »de facto« solidarnost drţav povezovanja in spravo med 

dolgoletnima izrazitima nasprotnicama; Nemčijo in Francijo. Monnet svojo metodo 

                                                 
8
 Pogodba o Evropski uniji. Treaty on European Union, znana tudi pod imenom Maastrichtska pogodba, 

podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu, v veljavo stopila 1. novembra 1993. Dostopno prek: 

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/maastricht.pdf (23. 11. 2012). 

kar pomeni velik preobrat evropskih integracij, saj odpira nova poglavja v zvezi s procesom 

povezovanja in zdruţevanja evropskih narodov Unije. 
 
9
 Amsterdamska pogodba, ki spremlja pogodbo o Evropski uniji. Treaty of Amsterdam amending the Treaty oft 

he European union, podpisana 2. oktobra 1997 v Amsterdamu, v veljavo stopila 1. maja 1999. Dostopno prek: 

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/amsterdam.pdf (23. 11. 2012). 

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/maastricht.pdf%20(23
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utemeljuje na predpostavkah funkcionalizma, pri čemer je v središču koncept »spillover« 

učinka, ki predpostavlja, da sodelovanje drţav na enem področju posledično vodi v 

sodelovanje na preostalih področjih. Ker je gonilno silo evropskih integracij predstavljalo 

ekonomsko delovanje in sodelovanje drţav, ne pa politično sodelovanje, ki je od te ločeno, 

naj bi tej, ekonomski, sledilo tudi sodelovanje na ostalih področjih. 

 

Unija v smislu politične sfere naj bi se oblikovala po koncu tega dolgega procesa 

ekonomskega delovanja in soodvisnosti, kar bi pomenilo, da bodo politični cilji doseţeni na 

podlagi ekonomskih sredstev. Začetki projekta evropskega povezovanja same zvestobe  

evropskih drţavljanov sprva naj ne bi potrebovali, saj bi morala slediti »spillover« procesom, 

pri čemer bi drţavljani postopoma preusmerili zvestobo oziroma svojo vdanost od 

nacionalnega na evropski nivo preko nadnacionalnih institucij in na tak način razvili občutke 

skupne evropske pripadnosti oziroma evropske identitete (Burgess 2000, str. 31–36). 

Siedentop (Siedentop, 2003) pravi, da se ta metoda ni izkazala kot uspešna, daj kulturne 

integracije niso sledile ekonomskim in političnim integracijam, pri čemer so politične še vsaj 

delno vprašljive.  

 

Kljub predstavljenim zgodovinskim dejstvom oblikovanja evropske identitete se bolj 

intenzivna razmišljanja o oblikovanju skupne evropske identitete pojavijo še pred sprejetjem 

Maastrichtske pogodbe leta 1993, saj se ţe v osemdesetih letih pojavi potreba po oblikovanju 

občutka skupne pripadnosti med drţavljani Unije in bolj natančno določene oblike evropske 

identitete. Pri tem je pomembno dejstvo, da izsledke o ideji evropske identitete lahko opazimo 

ţe na Kopenhagenskem srečanju na vrhu leta 1973. Vse so danes natančna definicija evropske 

identitete še ni bila sprejeta, se pa je skozi celotno obdobje poudarjalo, da je za konstrukcijo 

evropske identitete nujno potrebno izhajati iz pluralnosti in stalnega dialoga. Ţe takratni 

različni strokovnjaki so poudarjali, da je za njeno oblikovanje ne bo dovolj le ekonomsko 

povezovanje zahodne Evrope, saj bo vse bolj naraščala potreba po drugi, še bolj pomembni 

politični integraciji (Cabada 2000, str. 118). Pobude o gradnji evropske identitete se sprva 

izraţajo skozi različne akcije, kampanje in projekte (Šabec 2006, str. 227). Izpostavimo lahko 

kampanjo Evropa ljudi (People`s Europe), ki vključuje Adonninova poročila iz leta 1985 s 

predlogi o drţavljanskih pravicah, kulturi, mobilnosti mladih, zdravju, socialnem varstvu, 

svobodnem gibanju ljudi in simbolih evropske identitete. Ključna ideja teh poročil predstavlja 

vzpodbujanje občutka evropejstva pri ljudeh, da bi se ti počutili Evropejce skozi proces 

oblikovanja skupnih simbolov skupnosti, ki pa so se uporabljali v povezovanju z nacionalnimi 
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simboli, kar naj bi predstavljalo vsebovanost nacionalnega v evropskem in evropskega v 

nacionalnem (Laffan, 2001). Glavno značilnost procesa oblikovanja identitete namreč 

predstavlja identifikacija simbolov, ki predstavljajo določeno zdruţevalno silo v odnosu do 

zunanjega sveta (Guerrina 2002, str. 177). V tem letu je Komisija sprejela standardiziran 

evropski potni list, Oda radosti iz Beethovnove Devete simfonije pa je postala neuradna 

himna skupnosti. Ob tem je bila od Sveta Evrope prevzeta tudi uradna zastava EGS, ki daje 

dobro asociacijo na Unijo (Guerrina 2002, str. 179).  

 

Leta 1987 je Komisija začela s podporo programa mobilnosti za evropske študente, 

imenovanega po kozmopolitanskem učenjaku Erasmusu. Popularnost programa med 

evropskimi študenti je zelo hitro naraščala. Poleg tega projekta so bili sprejeti tudi številni 

evropski dnevi, kot na primer evropski dan jezikov, evropski dan brez avtomobila, evropski 

dan pomladi, osteoporoze, invalidov in mnogi drugi, kot vsaka druga politična skupnost ima 

tudi Evropa svoj praznik, ki ga imenujemo dan Evrope. To je 9. maj
10

, ko je leta 1950 tedanji 

francoski zunanji minister Schuman v povezavi z idejo francoskega politika Monneta v tako 

imenovani Schumanovi deklaraciji predstavil svoj predlog ustanovitve skupnega trga v 

industriji premoga in jekla, kar velja za zasnovo povojne evropske integracije. Ta dan tudi 

uradno postane praznik leta 1985.  

 

Evropska unija nadaljuje širjenje evropeizma na podlagi simbolov, pri čemer pa ni uspešna, 

saj se evropski drţavljani zaradi prej naštetih simbolov niso nič bolj identificirali z Unijo. 

Povzeto po Luckmannu so »simboli utelešenje neke druge realnosti v vsakdanjosti, njihova 

druţbena vloga pa je, da s to drugo realnostjo soustvarjajo in potem predstavljajo tisto 

običajno realnost« (Luckmann v Velikonja 2005, str. 53). 

 

Glede na rezultate iz leta 1989, ki kaţejo na to, da se vprašani najmanj identificirajo z Unijo 

prav preko njenih simbolov in da se jim simboli ne zdijo manifestacija bliţine skupnosti, 

lahko neuspešnost evropeizacije s pomočjo simbolov še dodatno potrjujemo. Tudi v letu, ki je 

                                                 
10

 Ta datum (9. 5.) predstavlja dan Evrope. Idejo, na kateri temelji Evropska unija, je 9. maja 1950 predstavil 

francoski zunanji minister Robert Schuman. Ta dan praznujemo kot začetek evropskega povezovanja in 

obletnico Schumanove deklaracije, ki predstavlja novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bo 

zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Na evropskem vrhu v Milanu leta 1985 so odločili, da bo Evropska 

unija praznovala 9. maj kot dan Evrope, v sklopu katerega se organizirajo prireditve in praznovanja, na katerih se 

evropski drţavljani seznanijo z delovanjem institucij in organov Evropske unije, evropski narodi pa se lahko 

medsebojno spoznavajo. Dostopno prek: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-

day/index_sl.htm (5. 2. 2013). 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sl.htm
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sledilo, se rezultati raziskav niso bistveno razlikovali od tistih iz leta 1989 (Eurobarometer 

1990, str. 11–12)
11

.  

 

S podpisom Maastrichtske pogodbe, v kateri je prvič v zgodovini Evrope predstavljena tudi 

ideja o evropskem drţavljanstvu kot novi obliki, ki predstavlja nadnacionalni pravni status, je 

bil poziv iz osemdesetih let dejansko aktualiziran. Uvajanje koncepta evropskega 

drţavljanstva je predstavljalo odziv na močan občutek nelagodja in nezadovoljstva javnosti z 

evropsko tvorbo, s čimer je bila brez temeljev predvsem njena politična legitimnost.  

 

Klavzula o evropskem drţavljanstvu pravi: »Ustanavlja se drţavljanstvo Unije« (iz člena 8, 

1). Poleg ostalih temeljnih ciljev Maastrichtske pogodbe, le-ta vsebuje tudi evropsko 

drţavljanstvo, ki je zapisano na začetku pogodbe : »/…/ okrepiti varstvo pravic in interesov 

drţavljanov drţav članic z uvedbo drţavljanstva Unije« (Naslov 1, člen B). V drugem 

naslovu, oziroma v njegovem drugem delu se pojavljajo členi, ki se navezujejo na 

drţavljanstvo Unije, in sicer »Drţavljani Unije so vse osebe z drţavljanstvom ene od drţav 

članic« (člen 8, 1).  

 

Drţavljanstvo vzpostavlja občutek posameznikov pripadnosti Evropski uniji ter posamezniku 

dodeljuje pravice, ki ga veţejo na Unijo (Guerrina 2002, str. 184). Amsterdamska pogodba iz 

leta 1997 pa koncept evropskega drţavljanstva predhodne pogodbe dopolni še z enim členom: 

»Drţavljanstvo Unije dopolnjuje in ne nadomešča nacionalnega drţavljanstva« (člen 9, 1), kar 

pomeni, da je vsak, ki ima drţavljanstvo ene od drţav članic Evropske unije, sočasno tudi 

drţavljan Evropske unije.  

 

To ne pomeni dvojnega drţavljanstva, saj tudi drţavljanstvo Evropske unije ne prevlada nad 

nacionalnim drţavljanstvom. Poskusi Unije, ki so si prizadevali k pribliţevanju Evrope 

ljudem, so se izkazovali kot neuspešni, saj drţavljani Unije še vedno v veliki meri ne 

sprejemajo statusa evropskega drţavljanstva, ker o njem niso dovolj dobro informirani 

oziroma ga dojemajo kot tujega, v skrajnem primeru pa sploh ne poznajo njegovega obstoja 

(Panebianco, 1996).  

                                                 
11

 Raziskava eurobarometra se nanaša na odnose do ostalih članic in drţav kandidatk, evropskih institucij, širitve 

Unije, v zadnjem času tudi evropske ustave. Komisija ţe pribliţno trideset let raziskuje javno mnenje v drţavah 

članicah Evropske unije. Začetki raziskave segajo v leto 1973 in potekajo v obliki neposrednih intervjujev od 

dvakrat do petkrat letno na vzorcu tisoč ljudi, pri čemer poročila izdajajo dvakrat letno, praviloma spomladi in 

jeseni (Šabec 2006, str. 194). 
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Kot naslednjo, pomembno prelomnico v procesu oblikovanja evropske zavesti, gotovo 

predstavljata ustanovitev EMU in uvedba skupne evropske valute, ki je v veliki meri vplivala 

na identifikacijo ljudi z Unijo. Podobe na evrskih bankovcih, ki prikazujejo različne evropske 

arhitekturne sloge, so predstavljene na tak način, da le ti ne razkrivajo izvirne lokacije, s 

čimer so oblikovalci poskrbeli za to, da bi ljudje odmislili nacionalne specifike oziroma 

posebnosti in se ob pogledu nanje spomnili skupnega, evropskega (Šabec 2006, str. 228 in 

Dunkerley 2002, str. 117–118). Lahko bi rekli, da vizualno predstavljajo nikogaršnjo zemljo 

brez zgodovinskega spomina, s katero se teţko poistovetimo, zato je vprašljivo, ali se bo ta 

skupna izkušnja dejansko uspela prevesiti v občutek skupnosti, kar je pogojeno tudi od 

ekonomskega uspeha te nove evropske valute, evra.  

 

Pri tem sta omembe vredna še dva zanimiva projekta, ki sta kot bistven cilj ravno tako imela 

krepitev in izboljšanje evropske identitete drţavljanov. Prvi je politično občutljiv poskus 

postavitve Muzeja Evrope, pri čemer gre za zgodovinski muzej, ki bi kronološko in tematsko 

prikazoval obstoj in razvoj evropske civilizacije ter utemeljil in krepil zavest o začetkih 

evropskega povezovanja in zdruţevanja. Obiskovalci muzeja bi na tak način spoznali, da je 

bila kljub številnim različnim jezikom, lokalnim značilnostim in političnim sistemom 

evropska civilizacija vedno ena sama. Projekt ni bil končan, ker med drţavami članicami še ni 

bilo doseţenega sporazuma o tem, v katero obdobje umestiti začetke evropskega povezovanja 

(Šabec 2006, str. 202 in Rizman 2003, str. 120). O projektu odprtja muzeja evropske 

zgodovine v Bruslju je bilo moč slišati v začetku lanskega leta, ko naj bi ga Evropska unija 

izdatno podprla, saj naj bi zanj namenila več kot 50 milijonov evrov. V sklopu hiše evropske 

zgodovine so ţeleli predstaviti tudi pregled temne zgodovine evropskega kontinenta, ki jo 

zaznamujeta holokavst ali ţelezna zavesa, ki je delila Evropo, pa tudi poznejše zdruţevanje v 

sklopu Evropske unije. Vodja projekta in nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans-

Gert Poettering meni, da bi projekt lahko začeli tudi v času varčevalnih ukrepov in aktualnih 

razprav glede evropskega proračuna, saj pravi: »/…/ kar se tiče kulture, so bile vedno teţave s 

financiranjem in v primerjavi z nekaterimi nacionalnimi muzeji ta ne bo tako drag.« Evropski 

muzej zgodovine naj bi svoje prostore dobil v poslopju nekdanje šole iz 30. let minulega 

stoletja, ki stoji v parku v evropski četrti v Bruslju, v njem pa naj bi bilo na voljo 5000 

kvadratnih metrov razstavnih površin. Vrata naj bi odprl leta 2014, sredstva zanj naj bi 

zagotovili Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evrope (EU izdatno podprla odprtje 

muzeja evropske zgodovine). 
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Drugi pa je bil predstavljen s strani ministrov za izobraţevanje Evropske unije marca 2007, ko 

so dali pobudo o sestavi evropskega zgodovinskega učbenika vseh članic Unije, ta pa naj bi 

sluţil kot model za evropske učbenike v vseh članicah Unije. Pisanje skupne evropske 

zgodovine v okviru tega projekta naj bi začeli zgodovinarji iz sedemindvajsetih drţav članic 

Unije, ni pa bilo natančno določenega postopka, po katerem naj bi ta učbenik nastal, zato se je 

tudi ta poskus projekta končal neuspešno. Evropski učbenik bi bil lahko učinkovit le, če bi 

prikazoval različne poglede evropskih narodov glede skupnih dogodkov, saj bi tako učenci na 

laţji način dojemali različnost evropske zgodovine in usvojili razumevanje preteklih dogajanj 

v Evropi. To pa pomeni, da takšen projekt zahteva multiperspektiven pristop oziroma pogled 

na zgodovinsko dogajanje z vključevanjem mnogih različnih virov, zaradi česar evropskega 

učbenika nikakor ne moremo povezovati kot poenotenje evropske zgodovine (Ţibret 2007, str.  

24–25). Uspeh na področju skupnega učbenika zgodovine lahko opazimo leta 2010, ko je 

Franciji in Nemčiji uspelo napisati skupno knjigo o njuni zgodovini, kar pomeni, da se nemški 

in francoski gimnazijci zgodovino učijo iz vsebinsko enakega učbenika, vsak v svojem jeziku. 

Projekt je zanimiv predvsem zaradi preteklosti nasprotujočih si drţav v najbolj krutih vojnah 

v zgodovini, zdaj pa sta po besedah francoske veleposlanice znali in uspeli napisati skupno 

knjigo o njuni zgodovini, ki ju je tako dolgo ločevala. Ţelja po skupnem evropskem učbeniku 

obstaja tudi v institucijah Evropske unije, vendar je pot zagotovo še dolga, saj bo to zahtevalo 

poenotenje zgodovinarjev glede vzrokov in posledic nekaterih ključnih dogodkov iz evropske 

zgodovine. Pri tem lahko omenimo poenotenje italijanskih in slovenskih zgodovinarjev glede 

odnosov med narodoma v 20. stoletju, kjer se je zataknilo pri objavi izsledkov in s primerom 

poenotenja slovenskih in avstrijskih zgodovinarjev, pri čemer je izšel le zbornik s prispevki 

slovenskih zgodovinarjev, v obeh primerih zaradi teţav s predstavitvijo svojim javnostim v 

preostalih drţavah. Kljub vsemu lahko v svobodnih in demokratičnih razmerah še vedno 

pričakujemo nastanek takšnega evropskega učbenika, saj bo mlade zanimala resnična 

zgodovina svojega naroda (Horvat, 2010). 

 

Omeniti moramo še Fundacijo modelnega evropskega parlamenta, ustanovljeno leta 1994 s 

ciljem globljega razumevanja procesa evropske integracije, boljšega poznavanja institucij 

Unije, večje politične ozaveščenosti, spoštovanja kulture in jezikovne različnosti ter krepitve 

evropske identitete. Fundacija tako organizira simulacije zasedanj Evropskega parlamenta v 

drţavah članicah Unije. Dvakrat letno na nacionalnih zasedanjih izbere dijake, ki svojo 

drţavo predstavljajo na mednarodnih zasedanjih. Zasedanja v okviru nacionalnih drţav 
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potekajo v maternem jeziku, na mednarodnih zasedanjih parlamenta pa se uporablja angleški 

jezik. Med dijaki potekajo razprave o tematikah, ki jih vsebuje agenda Parlamenta v Bruslju 

in Strasbourgu, s tem pa je doseţeno, da dijaki različnih geografskih in druţbenih izvorov 

prispevajo svoja raznolika mnenja in stališča v povezavi z izkazovanjem nacionalnih identitet 

ter spoštovanjem vseh ostalih.  

 

S tem zaključujem prikazovanje načinov oblikovanja skupne evropske identitete vse od časov, 

ko so se v Evropski uniji pojavile prve teţnje po skupni identifikaciji. V naslednjem poglavju 

pa bom skušala ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na področju evropske identitete. 

 

5 EVROPSKA IDENTITETA V ČASU KRIZE 

 

Debate o krizi evroobmočja se nanašajo predvsem na razpravljanje o stanju v Grčiji s ciljem 

krepitve ozaveščenosti glede konstrukcije kolektivne evropske identitete. Stanje, ki ga 

zaznavamo v povezavi z Grčijo, prinašajo nično opredeljevanje postmoderne kolektivnosti
12

, 

ki naj bi jo predstavljala skupna evropska identiteta. Pri tem se pojavlja vprašanje, kaj 

upoštevati za jasne in toge notranje konstrukcije v nasprotju s prostorom postmoderne 

kolektivne karakterizacije Evrope. Prevladujoča vodilna francosko-nemška vloga v povezavi 

z institucionalnimi mehanizmi, s katerimi je povezana Evropska unija in njene drţave članice, 

kaţejo na to, da Evropska unija le ni tako multiperspektivistične narave, saj jo zaznamuje 

značilnost enega, prevladujočega centra moči. 

 

Tako se je Grčija močno oddaljila in izključila iz kolektivne identitete, na kar sta vplivala 

predvsem dva dejavnika, pri čemer je prvi binarna opozicija, ki povzroča prekinitev 

homogenosti v skupini Evropske unije, drugi pa ustanavljanje razmerij moči, hierarhije med 

centrom »resnično evropskega« in ostalimi »manj evropskimi«.  

 

Če se vrnemo nazaj k stanju Grčije, lahko trdimo, da so se po grški krizi drţavnega dolga leta 

2010 pojavile številne razprave o načinih reševanja in scenarijev za preprečevanje 

gospodarske krize na območju Evropske unije. Te razprave so dokaj hitro pridobile značaj 

razprav, ki se navezujejo na celotno področje Evropske unije, ne le na alternativne načine za 

                                                 
12

 Postmoderna kolektivnost se lahko opredeljuje kot skupnost, v kateri pripadniki skupine druge razlike 

zabrišejo ne le v sami skupnosti, vendar tudi glede na njen zunanji značaj oziroma v odnosu navzven, z ostalimi 

in s tem ne zaznavajo drugih kot groţnje njihovi identiteti (Rumelili 2004, str. 46). 
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varčevanje v okviru Grčije in zaščite evrskega območja, pridobivale so tudi na moči v smislu 

povezovanja z evropsko integracijo. Evropska unija je na tak način spet pridobila 

komunikacijsko skupnost, ki se ukvarja s seboj, svojo usodo in prihodnostjo. S pojmom 

komunikacijska skupnost je mišljena evropska javna sfera, ki predstavlja gradnjo prek 

socialne in diskurzivne prakse v smislu druţbenih in političnih diskurzov, s katerimi ustvarja 

določeno skupno, v istem času prisotno nadnacionalno skupnost komunikacije o vprašanjih, 

ki zadevajo nas kot Evropejce in ne nas kot na primer Britance, Nemce, Francoze, Nizozemce 

ali pripadnike katerekoli druge drţave članice. Pojav takšnih komunikacijskih skupnosti, ki 

omogočajo nadnacionalno komunikacijo, je tesno povezan z vprašanji skupne identitete, pri 

čemer lahko z veliko gotovostjo trdimo, da je eno pomembnejših področij, saj je oblikovanje 

evropske identitete pogojeno tudi z diskurzivno prakso (Steeg in Risse 2007, str. 3). Razprave 

pa se prav tako navezujejo tudi na idejo skupne evropske identitete. Ţe grška dolţniška kriza 

je jasno nakazala, da je evropsko povezovanje v nevarni krizi. Takšno predstavljanje krize pa 

predstavlja dolgoročne posledice za skupno evropsko identiteto. Grška in gospodarska kriza 

na območju Evropske unije ne le slabita in povzročata ranljivost gospodarskega upravljanja v 

območju evra, temveč hkrati tudi rušita zamisel o kolektivni evropski identiteti. V zadnjih 

dveh letih je Evropska unija predstavila mnogo alternativnih strategij za spopadanje z groţnjo 

krize, kamor lahko prištevamo vse od ustanovitve »Evropskega denarnega sklada« v povezavi 

z Mednarodnim denarnim skladom (IMF-International Monetary Fund) do oblikovanja 

Evropske unije in davčnih sprememb Lizbonske pogodbe in videnja novih institucij. Začelo 

se je obdobje nenehnih finančnih podpor in reševalnih programov. 

 

Institucionalni mehanizmi so začeli z uveljavljanjem evropskega instrumenta za finančno 

stabilnost (EFSF-European Financial Stability Facility)
13

, ki je bil ustanovljen 9. maja 2010.  

 

Temu je sledil evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM-European Financial 

Stabilisation Mechanism)
14

, program začasnega financiranja, ki je bil ustanovljen 5. januarja 

                                                 
13

 EFSF-European Financial Stability Facility oz. Evropski instrument za finančno stabilnost je bil ustanovljen s 

strani drţav članic evroobmočja po sklepih, sprejetih 9. maja 2010 v okviru ekonomsko-finančnega sveta. 

Ključna naloga je ohranjanje finančne stabilnosti v Evropi z zagotavljanjem finančne pomoči za drţave članice. 

Sprva je bil ustanovljen kot začasni mehanizem reševanja, oktobra 2010 pa je bila sprejeta odločitev za 

oblikovanje stalnega mehanizma za reševanje, ESM-European Stability Mechanism oz. Evropski mehanizem za 

stabilnost (http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm). 
14

 EFSM-European Financial Stabilisation Mechanism oz. Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo, ravno 

tako ustanovljen z namenom zagotavljanja finančne pomoči drţavam članicam Evropske unije, je bil aktiviran za 

Irsko in Portugalsko, 8. oktobra 2012 pa ravno tako kot EFSF nadomeščen z ESM-European Stability 

Mechanism oz. Evropskim mehanizmom za stabilnost 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm). 

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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2011 in je odvisen od zbranih sredstev na finančnih trgih v okvirih garancij, ki jih zagotavlja 

Evropska komisija.  

 

Oba, tako EFSF kot EFSM, nadomesti evropski mehanizem za stabilnost (ESM-European 

Stability Mechanism)
15

, ki zagotavlja stalen program za reševanje na področju financiranja 

Evropske unije, seveda po ratifikaciji s strani drţav članic, ki predstavljajo 90 % vseh 

kapitalskih obveznosti, predvidenih z julijem 2012.  

 

Evropska komisija in Evropska centralna banka sta na začetku ugovarjali idejam v povezavi z 

Mednarodnim denarnim skladom (IMF) v smislu reševanja grške dolţniške krize. Zgodnja 

nepripravljenost Evropske unije, da bi sprejela kakršnokoli finančno podporo Mednarodnega 

denarnega sklada, je hitro utonila v pozabo, saj je bilo grško stanje mogoče reševati le s 

sodelovanjem z Mednarodnim denarnim skladom. 

Danes grška kriza predstavlja pogoj za sprejem ostrih varčevalnih ukrepov, ki jih grška vlada 

upravlja skupaj z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko (ECB-European Central 

Bank) ter Mednarodnim denarnim skladom.  

 

V tem poglavju se ţelim osredotočiti predvsem na posledice, ki jih je grška dolţniška kriza 

prinesla v povezavi s kolektivno evropsko identiteto. Ravno zaradi tega sem se odločila, da v 

sklopu praktičnega dela naloge predstavim vseevropsko razseţne razprave o grški dolţniški 

krizi in reševanju le te, pri čemer bom najizraziteje predstavila diskurz politične elite.  V 

okviru analize sem se odločila dodatno predstaviti tudi spreminjajočo se institucionalno 

strukturo Evropske unije. Pri tem se ne bom osredotočala na pojasnjevanje vzrokov za stanje 

krize ali preučevanje političnih pogledov ter odzivov na krizo, temveč se bom omejila le na 

analizo oziroma raziskovanje identitetnih kazalnikov krize.  

 

Neumann (Neumann 1998, str. 399) pravi: »Kolektivna identiteta je odnos med dvema 

človeškima kolektivoma, ki vedno obstaja v povezavi med kolektivnim jazom in drugimi«. S 

posebnim poudarkom na stanju sedanje krize identitete v evropski skupnosti bi s svojo 

                                                 
15

 ESM-European Stability Mechanism oz. Evropski mehanizem za stabilnost je mednarodna organizacija s 

sedeţem v Luksemburgu, ustanovljena z namenom zagotavljanja finančne pomoči za članice evroobmočja v 

finančnih teţavah. Ustanovljena je bila 27. septembra 2012 in bo delovala kot nadomestilo za vsa obstoječa 

začasna programa financiranja v Evropski uniji - Evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) in 

Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM), ki veljata le še za upravljanje prenosa in spremljanje 

ţe odobrenih posojil za Irsko, Portugalsko in Grčijo 

(http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2012/10/european-stability-mechanism-inaugurated.html). 
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raziskavo ţelela pridobiti tudi pomembne informacije o spreminjanju razmerij in odnosov do 

sebe in drugih ter načinih diferenciacije v Evropski uniji, pa tudi spreminjanju odnosa 

Evropske unije do njenih drţav članic. Na tak način ţelim prikazati socialno 

konstruktivistična stališča za preučevanje razprav v Evropski uniji. Socialni konstruktivizem 

se je oblikoval na podlagi kombinacije različnih vplivov številnih avtorjev in teoretskih 

področij. Medtem ko njegovo kulturno ozadje predstavlja postmodernizem, njegove 

intelektualne korenine segajo v sociologijo, čemur sta največji socialno konstruktivističen 

prispevek doprinesla Peter I. Berger in Thomas Luckmann z delom The Social Construction 

of Reality (Druţbena konstrukcija realnosti) leta 1966 in psihologija, kjer za začetnika velja 

Kenneth J. Gergen s svojim člankom Social Psychology as History (Socialna psihologija kot 

zgodovina) iz leta 1973. Enotna definicija socialnega konstruktivizma sicer ne obstaja, ga pa 

lahko splošno razumemo kot teoretično orientacijo, ki bolj ali manj podpira nove pristope v 

druţboslovnem preučevanju (kritična psihologija, diskurzivna analiza, dekonstrukcionizem, 

poststrukturalizem), ki ponujajo radikalno in kritično alternativo (Burr 2000, str. 1–16). 

Zavzema se za kritično pozicijo glede ustaljenih načinov razumevanja sveta, vključno z nami 

samimi, ter oporeka idejam, da naše konvencionalno znanje izhaja iz objektivnega in 

nepristranskega opazovanja sveta okrog nas, s čimer se ob rob postavlja pozitivizmu in 

empirizmu. Temelji na zgodovinski in kulturni specifičnosti znanja, druţbe in druţbenih 

struktur, procesov, konceptov, na podlagi katerih delujemo iz dneva v dan, pod vprašaj pa 

postavlja esencializem, realizem ter s tem pojem resnice in objektivnosti, pri čemer jezik 

razume kot predpogoj za nastanek naših misli in obliko druţbene akcije, s katero ljudje 

konstruiramo svet in posledično sami sebe (Burr, 2000 in 2003). Socialni konstruktivizem 

zavzema pomembno vlogo v povezavi med identitetami in konstrukcijo identitete prek 

diskurza. Emanuel Adler (Adler 1997, str. 322) pogosto navaja: »Konstruktivizem je mnenje, 

da način, na podlagi katerega je oblikovan materialni svet, ki ga oblikujejo človeške 

dejavnosti in interakcija, odvisna od dinamičnega normativa in epistemoloških razlag 

materialnega sveta«. Konstruktivizem zaznava druţbeno stvarnost kot obliko diskurzivnih 

kontekstov, preko katerih potekajo nadaljnji spori in pogajanja.  

 

Foucault diskurze razume kot »prakse, ki oblikujejo objekte, o katerih govorijo« (Foucault 

2007, str. 49), Parker pa diskurz definira kot »sistem izjav, ki skonstruirajo nek objekt« 

(Parker 1992, str. 5). Gre za serijo pomenov, reprezentacij, metafor, zgodb, podob, trditev …, 

ki skupaj proizvedejo svojo posebno verzijo nekega dogodka. Tako se lahko oblikuje mnoţica 

različnih diskurzov, vsak s svojim načinom pogleda in reprezentacijo obravnavanega 
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dogodka, saj ga oblikuje na svoj način in vsak za svoj način trdi, da je njegov opis resničen. 

Diskurz se manifestira v tekstih, tako v zapisanih materialih, kot so časopisne novice, pisma, 

novele, kot tudi v govorjenem tekstu, kot je navaden ulični pogovor ali intervju ali pa 

vizualne podobe, kot so oglasi v revijah, na televiziji ali v filmih, sem pa sodijo tudi oblačila, 

vrste pričesk, arhitekture stavb, skratka karkoli, iz česar lahko preberemo in razberemo nek 

pomen, lahko razumemo kot tekst in manifestacijo enega ali več diskurzov, ki sooblikujejo 

naše ţivljenje in dojemanje sveta okoli nas (Burr 2003, str. 64–69). 

 

Diskurzi so močno vpeti in povezani z organizacijo, upravljanjem druţbe, s posameznimi 

institucijami (izobraţevalni sistem, poroka, druţina, Cerkev, pravni sistem …) ter na tak način 

posledično druţbenimi praksami, ki se vsakodnevno odvijajo. V interesu močnih druţbenih 

skupin je, da so nekateri diskurzi označeni kot resnični ali celo zdravorazumski, torej 

dominantni, nekateri pa kot neresnični in zaradi tega tudi stranskega pomena. Vendar pa 

dominantni diskurz svojega poloţaja ne obdrţi za večno, vendar le do takrat, ko jih s 

privilegiranega poloţaja uspejo izpodriniti drugi, prej nedominantni diskurzi. To imenujemo 

historizacija diskurzov, ki je močno prisotna v sistemu druţbenega in političnega pojma moči 

(Burr, 2000 in 2003). Diskurzi sluţijo ideologiji in ideološkim mehanizmom. Ideologija svoje 

interese izoblikuje s sistemi različnih reprezentacij, ki v kulturnih študijah predstavljajo enega 

najpomembnejših konceptov, saj z njimi preko jezika skonstruirajo pomene. Stuart Hall 

reprezentacijsko prakso definira kot »enega ključnih procesov v kulturnem krogotoku, znotraj 

katerega druţbeni fenomeni dobijo pomen«. Gre torej za bistven del procesa, v katerem člani 

iste kulture proizvajajo pomene in si jih izmenjujejo (Hall 2004, str. 35). Kar moramo pri 

preučevanju sistemov reprezentacije še izpostaviti, pa je način, kako reprezentacijske prakse 

postanejo naravne in same po sebi umevne, pri čemer pomembno vlogo igra ideologija, ki se 

skozi te prakse reproducira.  

 

Kritike, prisotne v zvezi s socialnim konstruktivizmom, se nanašajo na to, da je oblikovan in 

opredeljen kot kritika tradicionalnih druţboslovnih pristopov, vendar pa brez njih sploh ne bi 

mogel obstajati, saj se ne bi imel ob kaj naslanjati oziroma opreti pri konstrukciji svoje 

teoretične usmerjenosti. Kritike obstajajo tudi v povezavi z dejstvom, da se socialni 

konstruktivisti močno nagibajo k ideji, da izven diskurza ne obstaja nič. Edina resničnost naj 

bi bila tista, ki jo predmeti dobijo na simbolni ravni jezika, zunaj jezika pa naj ne bi obstajalo 

nič (Derrida v Burr 2003, str. 82). S tem je razmišljanje usmerjeno v pristope, ki zanikajo 

kakršnokoli materialno osnovo naših ţivljenj, pojem resnice in resničnosti pa za 
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konstrukcioniste predstavlja problematično področje, zaradi katerega marsikdo lahko dvomi v 

to, zadnja desetletja privlačno in vse bolj uveljavljeno teoretično usmeritev, saj gre za 

zavračanje tradicionalne psihologije, namesto nje pri tem ne postavijo nobene druge 

alternative, na katero bi se lahko naslanjali in s katero bi obrazloţili odprta vprašanja.  

 

V smislu standardnega konstruktivizma ta analiza dokazuje, da imajo predstavništva in 

diskurz pomembno vlogo pri konstrukciji identitete. Poteka preko jezika, skozi katerega 

potekajo identitetna pogajanja in doseganje le-tega. Po Neumannu (Neumann, 1998) lahko z 

analizo povezujemo še dejstvo, da se identiteta ne spreminja le glede na čas in prostor, v 

katerem obstaja, temveč je močno vezana tudi na kontekst, v okviru katerega poteka. 

Predpostavljamo lahko, da ima krizno obdobje velik vpliv na preoblikovanje identitete, 

predvsem v povezavi z opredeljevanjem svojih odnosov z drugimi.  

 

Osnovno tezo analize predstavlja dejstvo, da razprave o prihodnosti evra postajajo oziroma 

preraščajo v prizorišče nadaljnjih identitetnih pogajanj. Pri tem predpostavljam, da izjave 

političnih voditeljev o grški dolţniški krizi in moţnostih razpada evrskega območja, razlogih 

za samo krizo ter tudi navajanje njihovih izjav o moţnih načinih reševanja iz krize odločilno 

vplivajo na oblikovanje oziroma stabilnost skupne evropske identitete. V današnjem času se 

tako običajni drţavljani kot politična elita zelo podrobno ukvarjajo z vprašanji, kot so: »Kaj je 

Evropska unija in kaj naj bi le ta bila?«, »Kdo je evropski?«, »Kaj nas dela Evropejce?«, »V 

kolikšni meri sploh smo Evropejci?«, »Smo odgovorni drug za drugega?« in »Kolikšna je 

naša odgovornost za konec prijateljstva z grškimi kolegi?«. Če se osredotočim na primer 

grške krize, lahko predpostavljam, da je gradnja oziroma oblikovanje evropske identitete 

dosegla nov obrat. Dojemanje skupnosti, občutka pripadnosti ter način razlikovanja v 

Evropski uniji so pred kratkim postali predmet neobvladljivo hitrih sprememb. Pri tem pa 

obstaja še redefiniranje evropske skupine današnjega časa, ki je povezana z opazno stopnjo 

diferenciacije jaza, to pa je proces, ki je v nasprotju s homogenizacijo evropskega v skupnosti 

oziroma skupini, ki je bil izoblikovan in doseţen v zadnjih nekaj desetletjih, zlasti po 

Maastrichtski pogodbi, leta 1992. Premike v tej smeri lahko opazimo tudi z nedavno 

ustanovitvijo institucionalnega okvira, v katerem Evropska unija sodeluje z drţavami 

članicami, kar se kaţe s predlogi za severno-juţno razdelitev evrskega sistema, stalni zunanji 

nadzor grškega gospodarstva, sodelovanjem Mednarodnega denarnega sklada v krizi in 

pritiski za nadaljnje varčevalne ukrepe v povezavi z Grčijo in njenim sodelovanjem s tremi 

institucijami: Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko ter Mednarodnim denarnim 
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skladom. Vse to kaţe ne le na gospodarsko diferenciacijo, temveč tudi na močno opazen 

razkorak v gradnji in oblikovanju skupne evropske identitete. Proces razplastitve v skupini, ki 

je bila nekoč zgrajena v diskurzu homogenega poteka, danes poteka kot nov proces, v katerem 

identitetno konstitutivni subjekti niso izključeni, kot na primer Turčija in Rusija, vendar so 

notranje organizacije, ki so prav tako člani Evropske unije oziroma skupine. Ta nova praksa 

razlikovanja jaza je povezana s procesom, ki ga lahko imenujemo aktivno ali notranje 

prepoznavanje drugega v sebi. Je resnično, izvirno evropsko oziroma jedro Evrope, 

opredeljeno s tistimi, ki so v centru evropske politične skupnosti, s sklicevanjem na tiste 

članice, ki so videti kot manjši ali sekundarni Evropejci.  

 

5.1 Evropske integracije, identiteta in kriza 

 

Krizna obdobja so pospešila spremembe tako glede norm kot glede institucij, kar je privedlo 

do tega, da so se redefinirale politične skupnosti ter njihovo okolje ter tako ustvarile trajen 

vpliv na oblikovanje identitete. Primer evropske integracije tudi v tem smislu ni nikakršna 

izjema, saj je kriza pogosto igrala pomembno vlogo pri evropski integraciji, kot »motor 

integracije« (Kühnhardt 2009, str. 4–5).  

 

V resnici je bila tudi sama Evropska unija rojena iz krize, saj se je kriza zahodne Evrope po 

koncu 2. svetovne vojne soočila s pomembnimi gospodarskimi, varnostnimi in političnimi 

razseţnostmi. Ravno v tem obdobju iskanja izhoda iz krize je nastala tudi ideja o zdruţeni 

Evropi (Parsons, 2002). Evropska unija je bila pri oblikovanju novih institucionalnih okvirov 

za obvladovanje gospodarske in politične krize zelo inovativna. Institucionalne spremembe so 

se izoblikovale zaradi trajnega vpliva, ki ga je imela kriza na način, kako bo opredeljena in 

definirana evropska identiteta. Postopek evropskega povezovanja v obdobju po Maastrichtski 

pogodbi, doseţki in odločitve Evropske unije v tem obdobju, v katerem se je zaključevalo 

oblikovanje Evropske monetarne unije in širitve na vzhod, so dejavniki, ki so vsekakor 

pomembno vplivali na evropsko identiteto.  

 

Novi institucionalni mehanizmi, oblikovani z namenom reševanja Grčije oziroma evrskega 

območja, so Evropski uniji prinesli novo obliko, spreminjanje sedanjih ureditev ter 

najpomembnejše, nastavile so nova izhodišča za oblikovanje norm, ki lahko ovirajo ali pa 

spreminjajo načine, na podlagi katerih bo potekalo oblikovanje lastnega pojmovanja. Te 
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norme in spreminjanje institucionalnih okvirov pa vplivajo tudi na odnose pojmovanja sebe v 

odnosu do drugih. Tako imenovana »Troika«
16

- Evropska komisija in Evropska centralna 

banka, dva evropska organa v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom,  

Brettonwoodskih
17

 institucij, pritiskajo na Grčijo, da sprejme varčevalne ukrepe, kar 

predstavlja dober primer nedavne institucionalne spremembe v Evropski uniji. Troika 

predstavlja tudi radikalno spremembo načinov, na katere Evropska unija komunicira s svojimi 

članicami in ustvarja nove hierarhične odnose moči v Evropski uniji. 

 

5.2 Oblikovanje evropske identitete: notranja dimenzija 

 

»Evro je Evropa … nikoli ne bomo dopustili, da bo evro uničen. To enostavno ni zgolj 

denarno ali gospodarsko vprašanje. Povezano je z našo identiteto kot Evropejci. Rezultati 

razpada evrskega območja bi bili tako kataklizmični, da ne moremo niti razmišljati o tem, ali 

se celo igrati, da o tem razmišljamo.«  

 

Predsednik Nicolas Sarkozy, Letno srečanje svetovnega gospodarskega foruma, 

Davos, 27. januar 2011 

 

»Evropa bo uspela, če uspe evro, Evropa bo zmagala, če zmaga evro.«  

                                                 
16

 Izkušnje na podlagi programov iz srednje in vzhodne Evrope so pokazale, da je koristno, če drţave 

evroobmočja, kot so Grčija, Irska in Portugalska zaprosijo za podporo Mednarodnega denarnega sklada. V tej 

fazi se je sodelovanje razširilo še na Evropsko centralno banko in Evropsko komisijo. To okrepljeno sodelovanje 

med Mednarodnim denarnim skladom, Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko je postalo bolj znano 

pod imenom „Troika“. Cilj takšnega sodelovanja je zagotavljanje čim večje skladnosti in učinkovitosti 

programov  na ravni pogovorov z vladami o politikah, ki so potrebne za to, da drţave svoje gospodarstvo 

povrnejo v stanje, ki omogoča trajno gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Medtem ko Mednarodni 

denarni sklad svoje delo tesno usklajuje s preostalima članicama Troike, pa so končne odločitve o financiranju 

sklada in glede političnega svetovanja sprejete neodvisno od preostalih dveh članic s potrditvijo 24-članskega 

izvršnega odbora Mednarodnega denarnega sklada  (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/europe.pdf). 
17

 Brettonwoodski sistem je splošno razumljen kot sistem pravil, institucij in postopkov za urejanje 

mednarodnega monetarnega sistema, ki je prevladoval vse od konca druge svetovne vojne do leta 1970.  

Ustanovljen je bil leta 1944 v mestu Bretton Woods z vzpostavitvijo Mednarodnega denarnega sklada (IMF-

International Monetary Fund) in Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD- International Bank for 

Reconstruction and Development),  ki je danes del Svetovne banke, delovati pa je začel leta 1945 z ratifikacijo 

zadostnega števila članic. Dogovor je zajemal sistem konvertibilnih valut, fiksnih menjalnih tečajev ter proste 

trgovine. Članice so bile obvezane vzpostaviti pariteto svojih drţavnih valut v odnosu do zlata ter vzdrţevati 

menjalne tečaje znotraj odstopanja v višini 1 % s posredovanjem na denarnih trgih. Hkrati so se ZDA ločeno 

obvezale vezati dolar na zlato po tečaju 35 ameriških dolarjev za unčo zlata. Po tem tečaju so tuje vlade in 

centralne banke lahko zamenjale dolarje za zlato. Rezervna valuta je bila ameriški dolar, druge drţave pa so 

določale tečaje svojih valut v odnosu do dolarja, zato je dolar prevzel vlogo, ki jo je prej opravljalo zlato, in 

pridobil na moči v sistemu svetovnih valut (http://marjanakos.wordpress.com/2008/11/16/novi-bretton-woods/). 
 

http://marjanakos.wordpress.com/2008/11/16/novi-bretton-woods/


73 

 

 

Kanclerka Angela Merkl, nemški parlament, 27. februar 2012  

»Jasno je, da mora biti vprašanje o evropski prihodnosti Grčije: ali Grki želijo ostati pri 

evrih? Upamo, da se bo to zgodilo, vendar je odvisno od grških ljudi, da o tem odločijo.«  

 

Predsednik Nicolas Sarkozy, Vrh G20, 2. november 2011 

 

V iskanju evropske identitete v političnih razpravah o grški dolţniški krizi kot glavno lahko 

opredelimo strategijo diskurzivne dekonstrukcije evropske skupine. Evropsko politični elitni 

programi, ki se pogajajo za reševanje Grčije in območje evra, so vključeni v rušitev 

homogenosti evropske skupine, ki je ţe zelo dolgo zgrajena kot homogena v evropskem 

političnem diskurzu. Dekonstrukcija evropske skupine se dosega s političnimi diskurzi, 

predvsem s pomočjo diskurzivne konstrukcije jasnega nasprotja med nami in njimi.  

 

Gradnja skupin, ki jih delimo na vključene in tiste, ki so izven njih, je pomembna diskurzivna 

strategija z dobro znano konstitutivno funkcijo pri oblikovanju skupinske identitete. Gradnjo 

vključenih in izključenih skupin doseţemo s strateško uporabo zaimkov, pri čemer najbolj 

izstopata in sta vsekakor najbolj selektivni uporaba zaimka prve osebe mnoţine: mi. 

Selektivna uporaba zaimkov mi, nas in oni, njih ne le da perspektivira določen diskurz, 

temveč tudi distancira od skupine. Torej, ko francoski predsednik Sarkozy izjavi, da »naši 

grški prijatelji odločajo ali ţelijo nadaljevati potovanje z nami«, pri tem uporabi strateško 

gradnjo oziroma nasprotje delitev na dva dela, nas in njih. Takšna delitev na nas in njih je v 

diskurzih političnih elit v zvezi z grškimi neplačili pogosto uporabljena, saj sluţi temu, da so 

bolj jasno poudarjene razlike tistih znotraj skupine in tistih, ki so izven, kar predstavlja 

dekonstrukcijo evropske skupine na podrobno nadzorovan način. Na tak način je evropska 

skupina, zgrajena kot homogena, v poteku preoblikovanja v novi smeri, ki je izrazito 

heterogena.  

 

V teh diskurzivnih konstrukcijah je zanimivo predvsem to, da politične elite določajo 

območje evra kot Evropo in evropskost kot pripadnost temu evro območju. O razglasitvi tega, 

da se mora Grčija odločiti o svoji evropski prihodnosti v enem od treh citatov, navedenih v 

začetku tega poglavja, govornik definira oziroma določa članstvo v območju evra kot pogoj 

za evropskost. Na tak način se Evropa zmanjšuje na območje evra, evropskost pa pomeni 
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članstvo v evro območju. Ravno zaradi takšnega opredeljevanja se zdi evro kot nosilec 

evropske identitete, kar francoski predsednik pove z besedami »evro je Evropa«.  

 

Pri tem bi opozorila na dejstvo, da je dobro znano, da vidik političnega razmišljanja 

francoskega predsednika  pripada močnemu poudarjanju grške dediščine kot civilizacijske 

podlage evropske identitete (Tekin, 2010). V diskurzu je očiten premik od civilizacijske 

oziroma kulturne dediščine ali korenin Evropske unije za potrebe dobro delujočega trţnega 

sistema. Evropska prihodnost Grčije je predstavljena kot stvar izbire; če se bo Grčija odločila 

zapustiti območje evra, bo prenehala biti evropska. Tako kot je ţe trdil Neumann (Neumann, 

1998), je definiranje identitete močno vezano na kontekst in kaţe na pomembnejše 

spremembe v času in prostoru. V času gospodarske krize zato sklicevanje na skupno kulturno 

dediščino, ki je nekoč sluţilo za homogenost skupine, izginja in daje prosto pot novim 

sklopom kazalnikov identitete, ki temeljijo predvsem na trţni vrednosti. V našem primeru 

tako dolgo varovano grško dediščino nadomešča nov identitetni kazalnik s poudarkom na 

trţni vrednosti.  

 

V času gospodarskih teţav in v skladu z zaznavanjem velikega tveganja za gospodarsko 

katastrofo, desničarski politični diskurz (Francoski, Nemški ali Nizozemski) v povezavi z 

evropsko identiteto nadaljuje v smislu trţnega govora.  Glede pripadnosti evropski skupini 

pomembnost pripisujejo vrednotam svobodnega trţnega gospodarstva, kot so racionalnost, 

spoštovanje pravil trga ali politične igre, dobro upravljanje, zavzemanje za boj proti korupciji 

na vseh ravneh ali odgovornost. V tem sklopu diskurza je zavezanost Grčije na te izrazito 

evropske vrednote vprašljiva, kar lahko predstavlja pravi razlog za grško zadolţenost in ravno 

zaradi tega je nujno potrebno strogo in stalno spremljanje Grčije. 

 

Ko pogledaš iztirjenja v Grčiji, ki so se zgodila večkrat, je verjetno potrebna neka vrsta stalne 

prisotnosti Trojke v Atenah, ne na vsake tri mesece, vendar stalno. (Jan Kees de Jager, 

Nizozemski minister za finance, 20. februar 2012) 

 

Nizozemski finančni minister De Jager v tem pozivu za strogo spremljanje Grčije nikakor ni 

sam, tudi mnogi drugi severnoevropski politični voditelji so se odzvali podobno
18

.  

                                                 
18

 Predlog stalnega mehanizma spremljanja ni le podoben pripravljenosti Mednarodnega denarnega sklada, 

ampak spominja tudi na »Duyun-u Umumiye« – storitve javnih dolgov, sistem, ki je v primeru zahodnih 
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Nadzor takšne vrste lahko utemeljujemo z zagotavljanjem tega, da Grčija ne ustvarja moralne 

nevarnosti in izpolnjuje svoje obljube. Pri tem pa ne gre le za preprosto zaščito grškega 

spoštovanja trţnih vrednosti, temveč tudi za varovanje tega, da besede vodijo k dejanjem.  

 

»V bistvu smo bili priče in smo priče težavam z izvajanjem programov reform Grčije. Večkrat 

smo videli, da besede niso vodile k dejanjem, da Grčija ni izpolnila svojih obljub. Z namenom 

preprečevanja tega bo komisija povečala naš nadzor v državi.« (Kanclerka Angela Merkl, 

Nemški parlament, 27. februar 2012).  

 

5.3 Vzpon moči hierarhije med jedrom in obrobjem 

 

Kategorizacija ljudi na tiste v skupini in tiste, ki so izven skupine, ni brez vrednosti, saj je 

zagotovo obremenjena z ideološko temelječimi aplikacijami norm in vrednot (Van Dijk 2000, 

str. 221). Več kot pogosto so tisti, ki so skupina, v primerjavi in nasprotju s tistimi, ki so izven 

skupine, boljši v smislu vrednot. Po razkroju evropske skupine v svoje jedro in obrobne 

sestavne dele so govorniki vključeni v poudarjanje razlik znotraj skupine na način, s katerim 

označujejo neenako razmerje moči. To je vidno predvsem v obliki binarnih opozicij, ki sluţijo 

večjemu poudarjanju razlik med člani v skupini in drugimi.  

 

Po Derridaju (1976) te binarne kategorije niso nevtralne, kar pomeni, da oblikujejo in 

ustvarjajo hierarhične odnose moči. Uporaba binarnih opozicij v primeru evropske identitete 

sluţi zahtevanju premoči jedra Evropske unije (bogat sever) nad obrobno Evropsko unijo 

(Grčija in do neke mere tudi druge visoko zadolţene juţne drţave, članice Evropske unije).  

 

Nemški elitni odzivi v zgodnjem obdobju grške dolţniške krize zagotavljajo tipičen primer, v 

katerem so hierarhični odnosi moči izdelani s pomočjo uporabe binarnih kategorij. Veliko 

pred tem, ko je bil opravljen dejanski prenos sredstev v Grčijo, maja 2010, sta Josef 

Schlarmann in Frank Schaeffler, dve ugledni imeni desnega krila nemške vladne koalicije, ki 

se imenuje grška vlada, sprejela določene radikalne ukrepe, ki se navezujejo na prodajo 

nepremičnin, nenaseljenih otokov ter zgodovinskih artefaktov, kar lahko povezujemo s tem, 

                                                                                                                                                         
evropskih posojilodajalcev zgrajen na tleh Otomanskega cesarstva, za katerega je značilno, da nadzoruje in 

neposredno nadzoruje sistem pobiranja davkov. 
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da mora tisti, ki je v stečaju, prodati vse svoje posesti za poplačilo dolgov upnikom. Ta 

pristop je hitro postal splošno znan preko nemških medijev. Naslednje pismo predsedniku 

grške vlade  je bilo objavljeno v Bild-u, najbolje prodajanemu nemškemu časopisu le dan po 

izjavah Schlarmanna in Schaefflerja: 

 

»Spoštovani predsednik vlade, če bereto to, ste vstopili v državo, ki je drugačna od vaše. Ste v 

Nemčiji. Tu ljudje delajo do sedeminšestdesetega leta starosti in nimamo štirinajste plače za 

javne uslužbence. Tu nihče ne rabi plačati tisoč evrov podkupnine, da pravi čas dobi bolniško 

posteljo. Naši bencinski servisi imajo blagajne, taksisti izstavljajo račune in kmetje ne bi 

goljufali evropskih subvencij z milijoni neresničnih oljčnih dreves. Tudi Nemčija ima visoke 

dolgove, vendar jih lahko rešuje. To pa zato, ker zgodaj vstanemo in delamo cel dan. Želimo 

biti prijatelji z Grki. Zato je Nemčija od vstopa v evro vaši državi dala petdeset milijard 

evrov.« (Bild, Open letter to Prime Minister George Papandreu, 5. marec 2010)  

 

Kot je razvidno iz zgornjega prispevka, je politika predstavništev Grčiji pripisala podrejeni 

poloţaj. Ta značilen pogled na Grčijo je bil primarno zgrajen kot rezultat teţav, 

zakoreninjenih v grškem političnem sistemu, če ne tudi kulture. V zvezi s tem so grški politiki 

krivi za sistematično skrivanje informacij institucij Evropske unije, za vodenje pokroviteljske 

politike, ki izkorišča sredstva Evropske unije ter solidarnost, ali kršenje temeljnih načel 

liberalnega trţnega gospodarstva. Priljubljena postane trditev, da so vsi vedeli, da Grčija ţe na 

samem začetku ni izpolnjevala zahtevanih meril, da se lahko pridruţi evrskemu območju in da 

se mu je pridruţila zaradi političnih razlogov, sluţi kot bistvena teţava. V tem pogledu je 

Grčijo večkrat mogoče izrecno ali implicitno, tiho primerjati v nasprotju z osnovo, jedrom 

oziroma Evropo, saj jo najdemo v poloţaju obrobnih v mnogih pogledih. V nadaljevanju je 

predstavljen seznam binarnih kategorij, ki so pogosto uporabljeni v političnih diskurzih. 

 

Tabela 5.1: Seznam binarnih kategorij, uporabljenih v političnih diskurzih 

MI OSTALI 

 racionalni 

 pridni 

 učinkoviti 

 konkurenčni 

 zanesljivi 

 odgovrni 

 neracionalni 

 leni 

 neučinkoviti 

 nekonkurenčni 

 goljufivi/korupcijski 

 neodgovorni 

Vir: Uhernik, lastna raziskava (2013)  
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5.4 Nova Evropa, nove vrste napak 

 

Nihče nima pravice, da pošlje celoten narod pred strelski vod preko noči. Severnjaki ne 

razumejo naše mentalitete … Grki so ponosni ljudje. To je težko za tujce, da dojamejo zamisel 

ponujanja plačila obroka za nekoga in nikoli ne bodo prehitevali s tem, da bi račun plačali 

prvi. Če bi prišel nepovabljen gost, bi naši starši delili hrano z njimi. (Haris Alexiou, grška 

pevka, 28. februar 2012) 

 

Potek grške dolţniške krize je oblikovan tako, da danes kaţe na to, da Evropska unija ni le 

predmet gospodarske krize, ampak tudi krize identitete. Diskurzivno destrukturiziran in v 

nadaljevanju z institucionalno reformo okrnjen prinaša nenadomestljivo uničenje Evropske 

unije v smislu skupine, istosti. To ustvarja novo vrsto napake v Evropski uniji, ki nikakor niso 

manj nevarne tako za evropsko povezovanje kot tudi polnopravno evro območje dolţniške 

krize. Prisilni varčevalni ukrepi po Grčiji in ţaljive pripombe o severnih Evropejcih 

povzročajo globoko razočaranje. Besede Haris Alexiou, kot je vidno iz zgornjega besedila, 

kaţejo na grško nezadovoljstvo s tem sovraštvom v odnosu diskurzov voditeljev Evropske 

unije, ki so videti kot posledica velikih neskladnosti grških (juţnih) in severnih vrednot.  

 

Evropska unija je pred kratkim razvila nov način diferenciacije oziroma razlikovanja. Skupna 

evropska identiteta je tako zgrajena v okviru dihotomije na podlagi delitve med dva dela, 

Evropo/Evropejce in Neevropo/Neevropejce. Wæver (Wæver 1998, str. 90) trdi, da je v 

obdobju po drugi svetovni vojni ţe obstajala Neevropa ali Manjevropa, ta pa je kazala na 

lastno preteklost Evrope in ne bi smeli dovoliti, da postane tudi njena prihodnost. Ta časovni 

način razlikovanja je verjetno samorefleksiven kot konstitutivna razlika in se začasno nahaja v 

Evropi, pri čemer moramo poudariti dejstvo, da je imel veliko vlogo pri evropski integraciji 

ţe vse od samega začetka. Po ponovnem pojavu geografskih in kulturnih oblik prepoznavanja 

drugih  v sebi v letih od 1990 dalje, pa ta časovni način razlikovanja izgublja na pomenu 

(Diez 2004, str. 328). Konstitutivna, ustanovna razlika je zopet nadomestila prostorsko; 

evropska identiteta pa je ponovno postala definirana, opredeljena z istimi, za katere menimo, 

da so tujci, glede na vzpostavljene geografske in kulturne druge, kot na primer Turčijo ali 

Rusijo
19

. 

                                                 
19

 Rumelili (Rumelili 2004, str. 46) trdi, da časovne in geografske prakse razlikovanja pogosto delujejo skupaj. 
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S to analizo ţelim dokazati, da je nov način prepoznavanja drugega v sebi danes vse bolj 

pomemben, poteka pa predvsem pod vplivom časovne in geografske oblike diferenciacije. Pot 

grške dolţniške krize na način, kot ga predstavljamo danes, kaţe na to, da je Grčija v 

evropskem političnem diskurzu povzročila neko vrsto drugega notranjega, obrobnega 

subjekta, ki ni zgrajen na podlagi popolnega nasprotja jaza, prav tako ni bistveno drugačen, 

vseeno pa ne vsebuje oziroma mu primanjkuje nekaj nepogrešljivih vrednot, ki se štejejo med 

poglavitne v Evropi. V tej novi obliki diferenciacije notranjega, skupinam izven pripisujemo 

nekakšno omejeno vlogo oziroma stališča, saj ogroţajo red določene skupnosti. Do groţenj in 

nevarnosti prihaja zaradi šibkega upoštevanja teh obrobnih skupin glede sklopa vrednot, na 

katerih temelji Evropa. Tako kot je nekoč divjanje vojn sluţilo primarnemu načinu 

diferenciacije glede evropskih integracij, v sedanjih kriznih časih kot to novo ogledalo, skozi 

katero se skupina opredeljuje, sluţi dolţniško obremenjena Grčija. Izrazite evropske vrednote 

danes niso več tako pomembne, ravno tako tudi ne to, da so nekatere v nasprotju z 

uveljavljenimi, saj so od njih različne, vse pomembnejši namreč postajajo subjekti v skupini, 

ki jim je dodeljen obrobni poloţaj. Kriza, kot je razvidno iz primera grške dolţniške krize, na 

tak način uničuje enakost, istost Evropske unije in njene skupine ter ustvarja hierarhične 

pozicije v Evropski uniji. Ta podrejeni, obrobni poloţaj, ki ga Grčiji pripisujemo danes, je 

morda res le začasen, vendar pa bo vsekakor trajno vplival na način prepoznavanja drugih v 

sebi, v skupini, saj je močno spremenil tradicionalno in uveljavljeno obliko prepoznavanja le-

tega v Evropi. Predstavlja ločnico v Evropi in prav lahko se izkaţe, da bo ostala stalna, saj je 

sproţila pojav nove duševne meje znotraj skupnosti Evropske unije, ki jo deli na dva dela, 

severnega in juţnega. Grška dolţniška kriza torej predstavlja tveganje za vzpostavitev stalne 

oblike delitve Evropske unije na severno in juţno deljivost.  

 

5.5 Grčija kot žrtev odločitev v sklopu politike Evropske unije? 

 

Odkar je Grčija v procesu krize, je bilo napisanega ţe veliko o tem, kaj je narobe z grškimi 

zadevami. Nekatere drţijo, druge ne, vsekakor pa velja, da obstajajo velike pomanjkljivosti 

tako v grškem gospodarstvu, politiki ter celotni druţbi.  

 

Čeprav se je kriza v Grčiji pojavila v času, ko je svet šele okreval po svetovni finančni krizi, 

so vzroki za njene javnofinančne teţave strukturni in niso neposredno vezani na finančno 

krizo. Vzroke za nastanek grške krize lahko pripišemo tako notranjim kot zunanjim 
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dejavnikom. Notranji dejavniki, ki so pripomogli k nevzdrţno visokim dolgovom, so 

vsekakor visoka javna poraba, korupcija
20

, izmikanje plačilu davkov in strukturna rigidnost. 

Med zunanje dejavnike pa lahko vključimo prevzem evra in tudi ohlapen nadzor evropskih 

organov nad stanjem javnih financ (Nelson in drugi, 2011). Ne glede na to, ali so vzroki 

notranje ali zunanje narave, vsekakor močno vplivajo na zavedanje obstoječe ter oblikovanje 

in krepitev skupne evropske identitete.  

 

Po besedah Tomšiča (Tomšič, 2012) institucionalni okvir EU lahko razumemo kot nekakšno 

zunanje sidro, ki zagotavlja izvajanje evropskih norm in standardov na ravni drţav članic, 

hkrati pa zagotavlja tudi demokratični red novih drţav članic unije s področja vzhodne in 

srednje Evrope, ki imajo močno demokratično tradicijo. V zadnjem času pa se v številnih 

evropskih drţavah pojavlja regresija na področju kvalitete vladanja, kar se kaţe v 

nezmoţnosti finančne stabilizacije, ki povzroča visoko stopnjo zadolţenosti ter razširjenost 

korupcije in klientelizma
21

. To pa se ne nanaša le na nove članice, temveč tudi na tiste, ki so 

članice unije ţe desetletja, kamor sodi tudi Grčija, ki trenutno velja za največjega bolnika 

Evrope. Evropska unija nima učinkovitih mehanizmov, ki bi zagotavljali spoštovanje skupnih 

evropskih pravil, kriza pa pri tem še dodatno ustvarja neugodno  okolje in ovira krepitev 

skupne evropske identitete. Uspeh pa  je odvisen od tega, v kolikšni meri bo uniji uspelo 

vzpostaviti učinkovite nadzorne mehanizme, ki niso odvisni le od prosperitete njenih 

drţavljanov, temveč tudi perspektiv za nadaljnjo poglabljanje vezi med Evropejci in 

občutenja njihove skupne pripadnosti.  

 

Leta neobvladovanj javne porabe, poceni posojil in neizvajanja finančnih reform so Grčijo 

pripeljala do velike izpostavljenosti svetovni gospodarski krizi. Grška vlada je za 

uravnoteţenje svojih financ najemala vse več novih posojil, kriza pa je dodatno povzročila 

upad davčnih prilivov in naraščanja izdatkov na socialnem področju. Vlagatelji so zaradi 

izgube zaupanja v sposobnost grške vlade zahtevali vedno višje obrestne mere za vloţen 

denar. Grško gospodarstvo pa pri tem ni izvedlo nujno potrebnih strukturnih reform, ki bi 

omogočile večjo produktivnost in boljšo konkurenčno pozicijo na mednarodnih trgih.  

                                                 
20

 Korupcija (latinsko corruptus-pokvarjen) v pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega poloţaja v izvršilni, 

zakonodajni in sodni veji oblasti ter v političnih in celo neekonomskih organizacijah z namenom pridobiti si 

materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno utemeljena.   

 
21

 Klientelizem pomeni neformalno razmerje med ljudmi različnih gospodarskih in druţbenih statusov, ki 

vključuje izmenjavanje neenakovrednih uslug, ki imajo za posledico oškodovanje nekoga oziroma zagotovitev 

večje koristi za enega od udeleţencev v tem razmerju.  
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Böcking in Richter (Böcking in Richter, 2010) navajata deset notranjih vzrokov za nastanek 

grške krize: 

 

 Dolg: Po podatkih za leto 2009 je primanjkljaj drţave, ki je članica evro območja, v 

letu 2009 znašal 13,6 % bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da je imela Grčija 

višji primanjkljaj kot katerakoli druga drţava evro območja. Drţavni dolg je skupno 

narasel na več kot 273 milijard evrov, kar pomeni kar 115 % bruto domačega 

proizvoda. Na podlagi teh številk se je Grčija uvrstila na četrto mesto najbolj 

zadolţenih drţav na svetu. Obresti, ki jih Grčija plačuje za posojila, pa so za seboj 

pustile veliko luknjo v njenem proračunu. Za pokrivanje teh primanjkljajev in plačila 

mora Grčija najemati nova posojila, kar je povzročilo, da se giblje v začaranem krogu. 

Javni dolg Grčije je kar dvakrat višji, kot bi smel biti glede na Maastrichtske kriterije.  

 

 Korupcija: Po indeksu koruptivnosti, ki ga meri in izvaja protikorupcijska organizacija 

Transparency International na območju kar 180 drţav, se je Grčija uvrstila na 71.  

mesto in tako sodi med drţave, kot sta Bocvana in Gana, kar v praksi pomeni, da je 

korupcija v Grčiji nekaj vsakdanjega. Skupno naj bi gospodinjstva v letu 2009 za 

koruptivna dejanja namenila 787 milijonov evrov. Povprečna grška druţina letno 

nameni kar 1355 evrov podkupnin javnim usluţbencem za usluge, kot so pridobitev 

vozniškega dovoljenja, gradbenih dovoljenj, sprejemov v javne bolnišnice ter 

manipuliranja davčnih napovedi. Podkupnine, plačane zasebnemu sektorju, med katere 

sodijo odvetniki, zdravniki in bančni usluţbenci, pa znašajo kar 1671 evrov. Podatki 

Transparecy Internationala kaţejo na to, da sredstva, ki jih Grki skupno namenijo za 

podkupnine javnih usluţbencev, znašajo kar 462 milijonov evrov, 325 milijonov evrov 

za podkupnine zasebnemu sektorju. 

 

 Javne sluţbe: Število zaposlenih v javnih sluţbah se v Grčiji povečuje ţe več 

desetletij, kar povzroča prekomerno obremenitev drţavne blagajne. Drţava plačuje 

skoraj milijon javnih usluţbencev, kar pomeni, da je vsak četrti Grk, ki je delovno 

aktiven, zaposlen v drţavni sluţbi. Razlog za tako stanje lahko najdemo v tem, da je 

ob vsaki menjavi vlade prišlo do tega, da sta dve največji stranki (Pasok in Nea 

Dimokratia) poskrbeli za zaposlitev svojih strankarskih članov in simpatizerjev. 

Veliko grških uradnikov se zaradi visokih pokojnin hitro upokoji, saj po oceni 
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Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD-The Organisation for 

Economic Co-operation and Development iz leta 2007 upokojeni prejmejo pokojnino 

v višini 97 % njihove zadnje plače, kar predstavlja več kot še enkrat toliko nemške 

pokojnine, ki v povprečju znaša 43 % plače.  

 

 Nepotizem
22

: Razmerja in povezave so včasih lahko celo bolj uporabna od lastnih 

kvalifikacij. V Grčiji velja načelo, da ena roka umije drugo. Za takšen model 

sodelovanja Grki uporabljajo izraz koubria, pri čemer beseda koubaros pomeni 

nekakšnega botra, ki za svoje varovance priskrbi sluţbe ne glede na njihovo 

usposobljenost. Grško zadolţitev je povzročil tudi takšen nepotizem, goljufije pri 

oddaji naročil, naveze in slabo upravljanje. 

 

 Trgovinska bilanca: Zunanja trgovina je zaradi nekonkurenčnih izdelkov, ki so 

namenjeni izvozu, velika teţava v Grčiji. Leta 2008 je vrednost uvoţenih dobrin 

presegla izvoţene za kar 44 milijard evrov.  

 

 Delo na črno: V Grčiji siva ekonomija doţivlja pravi razcvet, saj je kar vsak četrti evro 

prigospodarjen na »črno«, s čimer se Grčija uvršča v sam evropski vrh. Po dosedanjih 

ocenah je grška drţavna blagajna vsako leto prikrajšana za več kot 30 milijard evrov 

plačila davkov. Stranski, vendar prav tako pomemben učinek je tudi ta, da delavci, ki 

delajo na črno, ne prispevajo sredstev v pokojninsko blagajno in so v starosti odvisni 

le od podpore svojih otrok.  

 

 Pokojninski sistem: Stroški za pokojninske izdatke prekomerno naraščajo in 

obremenjujejo drţavni proračun. Po nekaterih napovedih naj bi leta 2015 prišlo do 

zloma pokojninskega sistema. Vzrok za takšno stanje je v velikem številu predčasno 

upokojenih, ki večinoma prihajajo iz javnih sluţb. 

 

 Brezposelnost: Ekonomske teţave drţave se kaţejo tudi na trgu dela. Uradna stopnja 

brezposelnosti je v enem letu narasla iz 9,4 % na 11,3 %. Predvsem mladi se 

pritoţujejo nad pomanjkanjem perspektivnih moţnosti zaposlitve.  

 

 Nemiri: Grčija se ukvarja z velikimi notranjepolitičnimi teţavami, saj jo pestijo 

stavke, nemiri, naklepni poţari in poslovni škandali. Svoje nestrinjanje izraţajo tudi 

                                                 
22

 Nepotizem pomeni dodeljevanje delovnih mest ali drugih uslug na podlagi sorodstvenih vezi.  
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študenti, dijaki, profesorji in delavci, ki protestirajo proti propadlemu učnemu sistemu, 

za boljše sluţbe in boljše plače. Drţava in njena vlada pa nista zmoţni nadzorovati in 

omejiti davčnih utaj, korupcije in lobiranja
23

. 

 

 Verodostojnost: Po objavi presenetljivo visokih dolgov je bonitetna agencija Moody´s 

zniţala kreditno sposobnost drţave, kar je povzročilo povečanje obrestne obremenitve 

Grčije, zaradi česar se grške drţavne obveznice slabo prodajajo. Zniţanje bonitetne 

ocene pomeni, da investitorji lahko pričakujejo povrnitev med 30 - 50 % v drţavne 

papirje investiranega denarja v primeru, da bi Grčija razglasila nezmoţnost 

servisiranja obveznosti. Za dvoletne drţavne obveznice Grčija ponuja kar 16 % 

obrestno mero, desetletne Grške obveznice pa imajo za 6,6 % večjo obrestno mero od 

nemške drţavne obveznice. Med nekaterimi evropskimi finančniki so se ţe pojavile 

teţnje po tem, da se Grčijo izključi iz evro območja.  

 

Grške javne finance so se v preteklih letih znašle na velikem razpotju. Takšno stanje je na eni 

strani povzročilo močno povečevanje javnih izdatkov (44,2 % BDP v letu 2000 na 53,2 % 

BDP v letu 2009), na drugi strani pa upadanje javnih prihodkov. Tako je Grčija leta 2009 

dosegla najniţjo točko v evroskupini, in sicer 37,8 % BDP. Poleg takšnega razkoraka med 

javnimi prihodki in odhodki pa so se Grčija in njeni prebivalci na veliko zadolţevali v tujini. 

Bruto zunanji dolg je narasel z okoli 253 milijard evrov leta 2006 na kar 407 milijard evrov v 

letu 2009, kar predstavlja več kot 60 % povečanje v samo treh letih. Potrebo Grčije po tako 

visokem zadolţevanju je spodbujala vlada, ki je obljubljala velike, radodarne in neracionalne 

javne sisteme, od neučinkovitega zdravstva do pokojninskih ugodnosti.  

 

Med najpomembnejše zunanje dejavnike zagotovo sodi prevzem evra kot drţavne valute. 

Grčija, ki je znana po svoji neučinkovitosti in neracionalnosti javnih financ, se je s tem 

postavila ob bok Nemčiji, Nizozemski, Avstriji in ostalim drţavam, ki so znane po svoji 

disciplini.  

 

To je omogočilo Grčiji dostop do poceni zadolţevanja na trgu, saj je bila kot članica evra 

deleţna manj podrobnega nadzora s strani vlagateljev.  

 

                                                 
23

 Lobiranje je izvajanje vplivanja, ko poskuša nek posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev 

(lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejema zakonodaje, in pri tem to počne nejavno in v 

interesu neke interesne organizacije.  
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Kot pravi Krugman, lahko sam izvor te katastrofe leţi daleč stran: na severu Evrope, v 

Bruslju, Frankfurtu in Berlinu, kjer uradniki ustvarjajo globok, morda usoden in napačen 

monetarni sistem. Ravno zaradi tega razloga bo morala rešitev krize, če ta obstaja, priti iz teh 

istih mest. Grške pomanjkljivosti se sicer res skrivajo v visoki stopnji korupcije in davčnih 

utajah, pa tudi grška vlada je vedno delovala izven okvira svojih dejanskih zmoţnosti. Tudi 

grška produktivnost dela je glede na evropske standarde nizka, saj je za pribliţno 25 % niţja 

od povprečja Evropske unije. Na drugi strani pa lahko slišimo veliko obtoţb, ki za Grčijo ne 

veljajo, saj Grke obtoţujejo za lene prebivalce, kar ne drţi, saj delajo več ur dnevno kot na 

primer Nemci ali delavci v ostalih evropskih drţavah, prav tako pa ne velja trditev, ki se 

navezuje na to, da je nezadrţna socialna drţava, saj ima precej manj socialnih izdatkov kot na 

primer Švedska ali Nemčija, ki sta dobro prestali krizo. V nadaljevanju iskanja razlogov za 

grško krizo pa se srečamo z valuto, evrom. Pred petnajstimi leti je bila stopnja brezposelnosti 

v Grčiji res visoka, vendar nikakor ne katastrofalna, saj je dohodek ustvarjala z izvozom, 

turizmom in transportnimi dejavnostmi. Ob pridruţitvi Grčije v evroobmočje pa so ljudje 

začeli verjeti, da je drţava pridobila varnost glede naloţb, kar je vodilo k primanjkljaju 

financiranja, zrušitve gospodarstva, zvišanja inflacije in nekonkurenčnost drţave. Zaključuje z 

dejstvom, da je za krizo Grčije, ki sicer ni brez pomanjkljivosti odgovorna predvsem aroganca 

evropskih uradnikov iz bogatejših drţav, ki Grke prepričujejo, da so s svojim neodgovornim 

ravnanjem krizo povzročili sami. Edini način rešitve te krize pa vidi v tem, da Evropska 

centralna banka spremeni svoj odnos in se začne zavedati, da je prav ona tista, ki mora 

spremeniti svoje vedenje, saj se bo Grčija drugače v zgodovino zapisala kot ţrtev 

precenjevanja (Krugman, 2012). 

 

Pri tem bi dodala še mnenje Ţiţka, ki pravi, da v Evropi slepi vodijo slepe. Finančno krizo 

namreč povezuje s krizo demokracije, ki skupno načenjata zahodni svet. Po njegovih besedah 

zahoda ne razjeda le finančna kriza, temveč tudi kriza demokracije, kot pravi v kolumni za 

The Guardian in dodaja, da odzivi vladajočih elit na ekonomske pritiske v evroobmočju 

oţivljajo duhove diktatorjev. V povezavi z grško krizo poda dejstvo: »Ko je leta 2011 vlada 

Georga Papandreua v Grčiji predlagala referendum o varčevalnih ukrepih, je bila v Bruslju 

panika, a nihče si ni upal neposredno prepovedati referenduma,« pravi in nadaljuje s tem, da 

je ustavno sodišče med presojanjem o morebitnih neustavnih posledicah referenduma 

zaključilo, da bi neupoštevanje diktata mednarodnih finančnih institucij oziroma neizpolnitev 

njihovih pričakovanj privedlo do politične in gospodarske krize. Skratka, ti diktati in 

pričakovanja predstavljajo pogoj za ohranjanje ustavnega reda in imajo prednost pred ustavo 
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in s tem tudi suverenostjo drţave, kar v nadaljevanju povezuje z omejevanjem demokracije ter 

vse večjim nezaupanjem v demokracijo, ki se je začelo s finančno krizo leta 2008. Pravi, da 

ravno ta kriza ponuja dokaz, da so tisti, ki ne vedo, kaj delajo, prav strokovnjaki, ne pa ljudje. 

V zahodni Evropi smo priča vse večji nesposobnosti vladajočih elit, ki vse manj vedo, kako 

vladati in se odločati. Za primer grške krize pa doda, da se na Grčijo pritiska z namenom 

odplačevanja dolgov, hkrati pa z vsiljevanjem varčevalnih ukrepov uničuje grško 

gospodarstvo in na tak način delujejo tako, da grški dolgovi ne bodo nikoli odplačani. Kot 

navaja, zdaj celo Mednarodni denarni sklad priznava, da bi pritisk na Grčijo in na druge, z 

dolgovi obremenjene drţave, naj čim prej zmanjšajo svoj primanjkljaj, dosegel prav nasproten 

učinek, vendar so do tega spoznanja prišli potem, ko je bilo zaradi takih in podobnih napačnih 

izračunov izgubljenih ţe na tisoče delovnih mest. Zaključuje z dejstvom, da ne le protestniki, 

temveč tudi tisti, ki so na oblasti ne vedo, kako rešiti takšno krizo, in zato v Evropi trenutno 

slepi vodijo slepe (Modic, 2013). 

 

Zdi se, da so evropski voditelji z uvedbo evra izrazili ţeljo nadzora nad gospodarskim 

stanjem, njihovi nasledniki pa zdaj skušajo reševati krizo drţavnih dolgov, s tem ponavljajo 

iste napake, ki prinašajo uničujoče posledice. Evropska dolţniška kriza je nepremagljiva, saj 

zdruţuje kar dve, pri čemer je prva dolţniška, druga je kriza odziva politike. Politična ţelja po 

močnih vezeh med evropskimi drţavami je vodila do skupnega evropskega trga in monetarne 

unije. Zgodovina kaţe na to, da uspeh temelji na več različnih dejavnikih, med katerimi je 

najpomembnejši zagotovo skupna fiskalna, drţavna politika. Ravno ta ni bila upoštevana s 

strani evropskih voditeljev, ko so ustvarjali skupno valuto, saj so se njihove odločitve 

navezovale predvsem v prid osebnim političnim sposobnostim, da se izvaja monetarno unijo 

in ne odločanju za skupno dobro. Ravno to je povzročilo največjo groţnjo za evropske 

integracije, saj se je okrepil občutek glede stališča, da je drţavno tveganje na nek način 

odpravljeno ter spodbujanje evropskih bančnih predpisov, ki določajo, da je drţavni dolg 

netvegan.  

 

Oblikovalci evropske politike naj bi napačno razumeli naravo grške krize, kar povzroča, da se 

znova napačno odzivajo na krizne razmere. Mnoge drţave so se ţe soočale s podobnimi 

teţavami kot Grčija, zato bi se morali vodilni v Evropski uniji posvetovati s tistimi, ki imajo 

znanje glede drţavnega kriznega upravljanja, na primer Mednarodnim denarnim skladom. 

Namesto tega ponavljajo napake drugih, pri čemer priznavajo teţave glede skupne politike in 
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razmišljajo v smeri izstopa Grčije iz evroobmočja.  Proces reševanja krize vse bolj kaţe na 

precenjevanje oblikovalcev evropske politike, saj teţko predvidimo cilj evropskih organov 

glede konkretne rešitve kriznega stanja, ravno tako jih na podlagi vseh naštetih argumentov 

lahko krivimo za obstoječe stanje. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V petdesetih letih svojega obstoja se je Evropska unija iz zgolj gospodarske skupnosti razvila 

v nadnacionalno politično tvorbo, ki je preţeta s številnimi političnimi in drugimi druţbenimi 

vsebinami, ki pomenijo tudi večji neposreden vpliv na ţivljenje posameznikov, drţavljanov 

Evropske unije. S tem je postalo jasno, da bodo tako njen nadaljnji obstoj, učinkovitost 

nastopanja in dolgoročna oblika stabilnosti v veliki meri odvisni od podpore njenih 

drţavljanov. Izziv današnjega časa, s katerim se srečuje Evropska unija, je ravno to, kako 

Evropo preoblikovati v Evropo ljudi in na tak način doseči, da se bodo ljudje z njo 

identificirali v večji meri. Čas bolj intenzivnih razmišljanj o pomenu oblikovanja evropske 

identitete so osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je Tindemans v svojem poročilu iz leta 

1975 poudaril pomen pribliţevanja Evrope drţavljanom. Pobude o gradnji evropske identitete 

so se začele izraţati preko različnih akcij, kampanj ter projektov z idejo oblikovanja skupnih 

simbolov skupnosti, ki bi med ljudmi vzpodbudili občutek evropejstva. Vendar pa ti simboli 

niso prinesli ţeljenega uspeha, saj se zaradi njih večina ljudi ni nič bolj izrazito identificirala z 

Evropsko unijo. Tudi uvedba evropskega drţavljanstva z Maastrichtsko pogodbo je bil poskus 

pribliţevanja Evropske unije posameznikom. Kljub temu da raziskave eurobarometra kaţejo 

na to, da med ljudmi še vedno ostaja zvestoba nacionalnim drţavam in nacionalnim 

identitetam, je z vsem naštetim tudi projekt oblikovanja evropske identitete dosegel rezultate, 

saj se je kljub jezikovni in širši kulturni ter pomanjkanju skupnega kolektivnega spomina, 

fizičnih ter simbolnih meja raznolikosti Evrope uspela razviti in obdrţati v tako širokem 

prostoru. Pri tem moramo opozoriti na močno kompleksnost oblikovanja kolektivnih identitet 

in to, da so evropski drţavljani nosilci mnogoterih identitet, ki so jim bile do sedaj mnogo 

bliţje od skupne, evropske identitete.  

 

Zaradi tolikšne kulturne raznolikosti Evrope, ki se je oblikovala ţe v sami zgodovini razvoja 

Evrope in ki se kaţe tudi v pogledu pluralizma političnih kultur, je bilo samo oblikovanje 

evropske identitete zelo problematično. Ravno zaradi tega mora Evropska unija dopuščati in 

priznavati kulturno pluralnost svojih članic in kolektivno identiteto graditi predvsem na 

osnovi političnih vsebin, ki bodo omogočile intenzivnejše vključevanje evropskih drţavljanov 

v evropski projekt in s tem postali aktivnejši soustvarjalci evropskega političnega delovanja. 

Na tak način bo Evropska unija postala bolj učinkovita in svoje drţavljane prepričala v to, da 

ni le birokratsko zgrajen instrument političnih, ekonomskih in druţbenih elit.  
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V svoji zgodovini je Evropska unija prestala mnoge institucionalne in politične spremembe, 

zato je v trenutnih kriznih razmerah teţko pričakovati, da bo uţivala podporo svojih 

drţavljanov, kar povzroča, da se znotraj nje pojavljajo številni predlogi o njeni prihodnji 

obliki organiziranosti. Menim, da bi se tako kot v preteklosti pri izgradnji same evropske 

identitete tudi v tem času morala drţati načela, da v svoj projekt v največjem moţnem obsegu 

vključi evropske drţavljane ter pri tem upošteva pluralnost svojih članic in njenih 

drţavljanov, ne pa na način delitve oziroma gradnje dveh skupin, tistih, ki so vključene, in 

tiste, ki so izven njih, kot je predstavljeno v drugem delu naloge. Upala bi si trditi, da takšen 

način pristopa tako s strani politikov kot medijev močno ogroţa vzpostavljeno, obstoječo in v 

kriznih časih zelo ogroţeno evropsko identiteto. Ne politiki ne mediji evropskih drţavljanov 

ne bi smeli deliti na tiste, ki pripadajo, in tiste, ki ne pripadajo skupini, saj se je evropska 

identiteta v vsej svoji zgodovini gradila na podlagi skupnega, simbolov skupnosti, 

povezovanja, zmanjševanja razlik tako med drţavami članicami kot njenimi prebivalci in 

homogenosti.  

 

Kriza Evropske unije postaja vse hujša, ljudje pa smo v vse večjih skrbeh glede izida te odprte 

zgodbe. Kar bi poudarila pri tem, je to, da nas ne skrbi le kriza prekoračitve nacionalnih 

preračunov in omejitve glede pomoči, temveč tudi kriza evropske identitete. Razpotje med 

vrednotami enotnosti in sodelovanja povzroča delitev na druţbo dveh razredov. Iz 

predstavljenih izjav političnih predstavnikov je jasno vidno, da vodilni, kot na primer nemški 

politiki tako rekoč narekujejo politike Evropske unije v manjših, od krize razdejanih članicah, 

kot sta Grčija in Portugalska. Ne le politiki, temveč tudi akademiki in novinarji so bili 

vpleteni v idejo evropske identitete, saj je bilo sproţenih nešteto aktivnosti, ki so si 

prizadevale, da bi se drţavljanom Evropske unije le-ta pribliţala in da bi na tak način pridobili 

razumevanje v odnosu do drugih kultur. Največjo teţavo po mojem mnenju predstavlja 

dejstvo, da kljub temu, da se je evropska identiteta ţe vsidrala v naše zavesti, še vedno ne 

vemo, na osnovi česa se je sploh oblikovala oziroma kaj točno je tisto, kar jo sestavlja. 

Povezovanje med drţavami članicami Evropske unije poteka ţe toliko časa, da se ne moremo 

pretvarjati, da se nas ni dotaknilo oziroma da se tega ne zavedamo.  

 

Če se vrnem nazaj h krizi Evropske unije, pa se mi pojavlja vprašanje, kaj natančno je narava 

današnje krize v Evropi. Kot lahko opazimo, ni nujno strogo povezana z bančništvom in 

dolgovi, kljub temu da je kreditna sposobnost v zadnjih letih ključnega pomena za uspeh 

zahodnih gospodarstev, pa brez posojil in zadolţenosti nikoli v zgodovini ne bi prišlo do 
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industrijskih revolucij, povojnih okrevanj, novih tehnologij, investicij … Vedno smo 

uporabljali izposojeni denar. Pri tem je potrebno le jasno razumevanje in prepričanje, da smo 

dolgove sposobni vrniti oziroma jih pokriti in v tej smeri tudi delovati. Teţke gospodarske 

razmere so povzročile, da je v nekaterih drţavah, na primer Grčiji, ta sposobnost izginila. 

Tako iz političnih izjav kot medijev vse bolj razpoznavno postaja dejstvo, da finančna kriza 

prinaša tudi bolj globoko zakoreninjene teţave, teţave v zvezi s krizo evropske identitete. V 

povezavi s finančno je močno vidna kriza evropskih vrednot, solidarnosti in demokratičnih 

vrednot, ki na nek način ravno tako predstavljajo osnovo evropske identitete ţe od njenih 

začetkov. Te vrednote so temelj evropske enotnosti, lahko rečemo, da so danes enako 

pomembne kot na primer vera v obdobju srednjega veka, ko je predstavljala osnovo skupnosti 

in pripadnosti članov skupini tedanjega časa. Namesto oblikovanja dveh skupin, tistih, ki 

pripadajo skupnosti, in tistih, ki so izven nje, bi se morali osredotočati na skupno vizijo 

reševanja iz dolţniških kriz in na tak način evropskim drţavljanom pokazati, da bomo le 

zdruţeni dosegli zastavljene cilje.  Politika v kriznem obdobju bi morala bolj izhajati iz 

kolektivnega evropskega interesa in ne le kratkovidnega nacionalističnega pristopa, tudi ko 

govorimo o grški dolţniški krizi.  

 

Odsotnost skupnega občutka je vse bolj vidna, razlikovanje na med nami in njimi pa razvidno 

v številnih izjavah vodilnih politikov, novinarjev in ostalih, ki se ukvarjajo s področjem 

evropske identitete. Dejstva, da občutek skupnosti med prebivalci evro območja bledi, ni več 

mogoče zakriti, Evropska unija pa potrebuje več kot le finančno rešitev za reševanje krize, saj 

bomo uspeli le, če bomo obnovili zaupanje ter povezanost oziroma integracijo Evropske unije 

tako v smislu zaupanja do projekta Evropske unije kot zaupanja v njene institucije, v okviru 

katerih se sprejemajo najpomembnejše odločitve, ki vplivajo na ţivljenje vsakega evropskega 

drţavljana.  
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Priloga 2: Socialno-demografski dejavniki glede elementov krepitve evropskega drţavljanstva 

 

 

 


