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САЖЕТАК. У раду се бавимо питањем постојања тзв. „евроидентитета”, као и мо-
гућностима његовог конституисања. Расправља се о могућности на-
станка овакве врсте идентитета као наднационалног, о идеји плуралног
идентитета, о различитим смисловима који се придају појму Европа
као идентитарном обележју, те о идеји да би можда концепт „уставног
патриотизма” могао да буде платформа конституисања европског
идентитета. На основу анализиране аргументације, стиже се до за-
кључка да на данашњем ступњу развоја ЕУ не постоје претпоставке за
настанак европског идентитета, оне су чак, закључак је, у 2015. години
знатно мање него десетак година раније.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Својевремено је Хјум о:ре:ио и:енMиMиMеM као „својсMво Kића
које Mраје” (Hume, 1978). Овакво сMановишMе је Mачно, али Eреуско,
EосеKно ако се има у ви:у Eлурализам и:енMиMеMа и разлико-
вање ин:иви:уално;, ;руEно; и колекMивно; и:енMиMеMа, Mе је
сMо;а знаMно EоMEуније Гофманово о:ређење које указује на нуж-
носM EосMојања каракMерисMичне разлике. ЗаEраво, Eрема овом
схваMању, и:енMиMеM се увек :ефинише у о:носу Eрема :ру;има
(Гофман, 2009), као МИ насEрам ОНИ. З. ГолуKовић као елеменMе
и:енMиMеMа наво:и „осећање је:инсMва, кохеренције, EриEа:но-
сMи, ауMономије” (2007, сMр. 180), :ок Пјер Санливр (Centlivres,
1981) Eо:влачи ње;ову мулMи:имензионалносM: исMоријску, Eро-
јeкMивну, Eроживљену. НеоEхо:но је заEазиMи и :а „колекMивни
(;руEни) и:енMиMеM EриEа:ници колекMивиMеMа (;руEе) :о-
живљавају као вре:носM, Eа ;а сMо;а шMиMе, у зависносMи о: ње;о-
во; значаја и сна;е аMака на о:носни колекMивиMеM, у расEону о:
оKичајне, Eреко моралне :о законске норме” (Шуваковић, 2014,
сMр. 249).

У ЕвроEи XIX века :ошло је :о сMварања :ржава-нација. Био је
Mо резулMаM чињенице :а су еMничке ;руEе – чије је везивно Mкиво
Kио њихов социокулMурни и:енMиMеM уMемељен на заје:ничком
језику, Mра:ицији, вери, оKичајима, колекMивном Eамћењу (Мар-
ковић, 2013, сMр. 40)– усEевале :а се ује:ине у нације које је на
окуEу о:ржавала – :ржавна власM. Држава је Mиме EосMала инс-
MруменM јачања је:инсMва нације. СMварање националних :ржава
је резулMирало развојем националне EриEа:носMи и, Mиме, наци-
онално; и:енMиMеMа.

НаEомињемо :а је овај Eроцес у Америци Mекао :ру;ачије.
ПриEа:ници различиMих нација Mамо су се мешали, а и:еја није
Kила очување еMничко; и национално; и:енMиMеMа, већ насMанак
нове нације – америчке. Док је Eроцес „сMварања нација и њихо-
вих :ржава у ЕвроEи Mекао симулMано, он:а се за Америку може
рећи :а је он Mекао о: консMиMуисања :ржаве ка консMиMуисању
нације” (Шуваковић, 2014, сMр. 250), шMо је Eосле:ица и:еје о
melting pot – сMаEању различиMих националних и:енMиMеMа у је-
:инсMвени – амерички. ЗаEраво, за консMиMуисање америчке на-
ције о: сушMинско; је значаја УсMав (The Constitution) САД, који је
уMвр:ио Eре :ва века основне америчке вре:носMи. 

За разлику о: САД које су :ржава-конMиненM, на СMаром конMи-
ненMу EосMоји више :есеMина (више-мање) националних :ржава,
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са својим и:енMиMеMима, који су у EрошлосMи чесMо Kили у вели-
ким сукоKима. ТренуMно је њих 28 ује:ињено у ЕвроEску унију,
међунаро:ну ор;анизацију sui generis, али која је иEак насMала о:-
лукама Mих :ржава-чланица. Њене EреMензије су, међуMим, :а
усEосMави суEерор:иниран Eоложај у о:носу на националне
:ржаве, Eреузимањем њихових функција и насMојањем :а се еко-
номске, EолиMичке и :ру;е разлике које EосMоје међу њима ниве-
лишу. ПосMавља се EиMање :а ли је ово мо;уће EосMићи Kез креи-
рања еврои:енMиMеMа који Kи Eочивао на неким заје:ничким
вре:носMима свих љу:и који сеKе :оживљавају ЕвроEљанима3.

Које вре:носMи сMановници ЕУ смаMрају њеним највећим :о-
сMи;нућима?

У исMраживању које је сEрове:ено 2014. на MериMорији свих
:ржава-чланица ЕУ (Europeans In 2014: 95), ран;ирани су најзна-
чајнији резулMаMи које је осMварила ЕУ. На Eрвом месMу, са 58%
исEиMаника, најзначајнији осMварени резулMаM јесMе слоKо:а кре-
Mања љу:и, :оKара и услу;а, на :ру;ом месMу (53%) мир међу
:ржавама-чланицама. Сле:е усEосMављање монеMарне уније (ев-
ра) са 27%, сMу:енMска размена у оквиру Eро;рама ERASMUS са
25%, јачање :иEломаMско; уMицаја ЕУ у осMаMку свеMа и економс-
ка сна;а ЕУ са Eо 24%. Уколико Eажљивије Eо;ле:амо ове осMваре-
не циљеве, са изузеMком мира који се може смаMраMи и као уни-
верзална, хуманисMичка вре:носM4, сви :ру;и циљеви који су Eо
ран;у најзначајнији имају искључиво инсMруменMалну функ-
цију. Ракић и Вучић исEравно Eримећују како је сушMина ЕУ 

„и :аље у је:инсMвеном MржишMу и о:ређеном Kроју заје:ничких
EолиMика Eре све;а на економском Eлану... :ок EолиMичко Eовези-
вање није :алеко о:макло ... а о сMварању неке врсMе евроEско;
и:енMиMеMа, уEркос насMојањима, ;оMово :а нема ни ;овора.

ИEак, у савременој евроEској реMорици наво:но EолиMичко и :у-
ховно је:инсMво, који су више Eло: жеље не;о реалносM, заузимају

3 Ов:е свесно EрихваMамо ре:укцију Eојма ЕвроEљанин на ;рађанина земље-
чланице ЕУ, искључиво ра:и Mерминолошко; Eоје:носMављена. Иначе, с оK-
зиром на са:ашње сMање сMвари, ;:е само нешMо мало више о: Eоловине ев-
роEских :ржава јесу чланице ЕУ, Eримерен Mермин Kи вероваMно Kио Евро-
унијци.

4 Прем:а, у овом исMраживању је реч о миру међу :ржавама-чланицама, а не
о миру на релацији ЕУ –осMаMак свеMа, Mако у Mом конMексMу и ко: ове вре:-
носMи уMилиMарни елеменM :оKија на значају.
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више месMа о: економско; инMе;рисања, које јесMе реалносM, шMо
;овори о неискреносMи Mе реMорике и њеној Eо свему су:ећи не-
реалној амKициозносMи” (2014, сMр. 46).

Ако су ово најзначајнији циљеви-вре:носMи које је осMварила
ЕУ, Eраво EиMање које се EосMавља ;ласи – како на њима из;ра:и-
Mи еврои:енMиMеM? Зар је мо;уће :а заје:ничка монеMа може :а
Kу:е основа неко; колекMивно; и:енMиMеMа?Тим Eре шMо ни Mа
монеMа није ЕУ-28 заје:ничка, већ ЕУ-18 заје:ничка! ПроKлем је и
са Mековином која је најзначајнија – слоKо:а креMања љу:и, :оKа-
ра и услу;а. Љу:и су EосMали EроKлем, слоKо:а њихово; креMања
је укинуMа, и они се :аве у Ме:иMерану. УEозорење уEућено Евро-
Eи :а је „смрM у во:и” (Lianos, 2015), као :а је уEућено – ;лувима.
НасMављено је са Eо:изањем Kо:љикавих жица, :ок Брисел Eоку-
шава :а намеMне оKавезу :ржавама-чланицама :а Eриме о:ређе-
не квоMе ми;ранаMа. Оне, међуMим, не смаMрају :а је соли:арносM
са невољницима :ео евроEских вре:носMи, а слоKо:у креMања Mу-
маче врло о;раничено – унуMар шен;енско; EросMора. Ни Eре ;о-
:ину :ана нису Kили сEремни :а Eокажу, :о:уше, :ру;ачију врс-
Mу соли:арносMи – са Грчком, колевком ЕвроEе, којој је EреMило
KанкроMсMво. Банке су намеMале своја Eравила, оMварајући је:ну
за :ру;ом неколико EолиMичких криза у Mој земљи. 

У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ НЕ ЖИВЕ – ЕВРОПЉАНИ

Према исMраживању које смо EреMхо:но навели, све;а 2% сMанов-
ника ЕУ и:енMификује сеKе само као „ЕвроEљанин” , насуEроM
искључиво националној и:енMификација којом свој и:енMиMеM
о:ређује 42% сMановника ЕУ. Националним + евроEским о:-
ређењем сеKе и:енMификује 48%, а евроEским + националним
све;а 5% сMановника ЕУ (Europeans in 2014, сMр. 103). И:енMиMарна
мо;ућносM „;рађанин свеMа” у уEиMнику није Kила Eонуђена, шMо
Eре:сMавља озKиљан меMо:олошки EроEусM и Eокушај Eреурање-
не ;енерализације којом се унаEре: су;ерише као је укључивање
евроEејсMва у и:енMиMарно о:ређене израз космоEолиMско; оE-
ре:ељења.Ово је Eо;решно;евроинMе;рација се не може изје:на-
чаваMи са космоEолиMизмом. БиMи ЕвроEљанин и KиMи космоEо-
лиMа није исMо. ИсMраживања с краја Eрошло; века су указивала
на чешћу и:енMификацију сMановника ЕУ-15 као космоEолиMа,
не;о као ЕвроEљана, шMо је инMерEреMирано као „усре:сређеносM
на EозиMивне евроEске и:еале :емокраMије и љу:ских Eрава –
EоEуM усMавно; EаMриоMизма – који имају Mен:енцију :а Kу:у
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универзални Eо својој сушMини, шMо значи :а су неEо:есни за о:-
ређивање Kило какве ;ранице између ’нас’ и ’њих’” (Kohli, 2000,
сMр. 129). ЗаEраво, ова инMерEреMација је Kила усмерена на Mо :а
Eокаже како су евроEске вре:носMи EосMале универзалне, у Mој
мери :а се више не мо;у смаMраMи евроEском сEецифичношћу,
чиме су из;уKиле значај као :еMерминанMе евроEско; и:енMиMе-
Mа. МеђуMим, најEре резулMаMи „АраEско; Eролећа” као Eокушаја
:емокраMизације (чиMај: евроEеизације) араEско-афричких зе-
маља који је :оживео фијаско, а EоMом и ми;ранMска криза 2015.
Eроузрокована EреMхо:ним неусEехом,Eоказали су :а Mеза о
универзалносMи ових и:еја није EоMврђена у Eракси.У Mом Eо;ле-
:у је оEрав:ан Eре:ло; који су изнели Delhey, Deutschmann, Graf
и Richter за усMановљавање нових ин:икаMора за мерење наEре-
:овања у сMварању еврои:енMиMеMа, не само у о:носу национал-
на :ржава – ЕвроEа, већ и ЕвроEа – свеM. „Позиционирање ЕвроEе
између националне :ржаве и свеMа, омо;ућило Kи укључење оKа
уMицаја: национално; и ;лоKално;” (2014, сMр. 370). И Пихлер Eри-
мећује :а Kи „и:енMификација са ЕвроEом мо;ла KиMи израз кос-
моEолиMизма у Eоређењу са националисMичком и EаMриоMском
EерсEекMивом. МеђуMим, и:енMификација са EосеKним евроEс-
ким асEекMима мо;ла Kи :а на;ласи значајне разлике између
космоEолиMско; и некосмоEолиMско; и:енMиMеMа” (Pichler, 2009,
сMр. 8).

ШТА МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ КАО ОСНОВА ЗА ЕВРОИДЕНТИТЕТ?

Својевремено је ХаKермас указивао на Mо :а Kи „усMавни EаMрио-
Mизам” мо;ао :а Kу:е основа за формирање евроEско; и:енMиMе-
Mа и Mо кроз Mрансформацију „и:енMификације са :ржавом” ка
„оријенMацији Eрема усMаву” ,у коме „универзалисMичка усMавна
начела :оKијају о:ређену Eре:носM Eре: Eоје:иначним инMе;ра-
цијским конMексMима власMиMих националних EовјесMи” , Eри
чему насMанак овакве свесMи „измиче елиMисMичком захваMу
о:оз;о и не може се EоEуM EромеMа роKа и каEиMала у заје:нич-
ком ;осEо:арском и монеMарном EросMору EроизвесMи а:минис-
MраMивним о:лукама” (ХаKермас, 2008, сMр. 145, 148). Свакако, ова
и:еја је резулMаM уMицаја америчке EолиMичке Mра:иције, као и
је:ино; евроEско; „Eелцера” који је на њој заснован – УсMава Не-
мачке, а који је оEеM резулMаM Mежње за њеном :енацификацијом.
СMо;а су савезници морали :а у немачки усMав у;ра:е не оно шMо
су Mра:ицијске вре:носMи, већ оно шMо Kи MреKало :а Kу:у Eројек-
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Mоване вре:носMи, Mе :а развијају свесM и социјализују немачку
нацију у скла:у са Mако усMавом уMврђеним вре:носMима. Тај је
мо:ел, међуMим, Mешко EрихваMљив за ЕУ. НајKаналнији разло;
је, наравно, Mај шMо ЕУ нема усMав. Ова Mворевина, која Eочива на
EреMежно KирокраMско-MехнокраMској ор;анизацији, оно;а Mре-
нуMка ка:а је Eокушала :а на :емокраMски начин :онесе је:ну
фун:аменMалну EолиMичку о:луку – усвоји свој усMав, на рефе-
рен:уму је :оживела :еKакл. У Француској и Холан:ији је
уKе:љива већина Kирача ;ласала – EроMив. УсMав је EоMом за-
мењен у;овором, али Mиме није Eромењен „квалиMеM” ове заје:-
нице. ЛисаKонски у;овор је акM суверених :ржава које су се о не-
чему сEоразумеле и Mо раMификовале; :акле у скла:у са
уоKичајеним нормама међунаро:но; Eрава за мулMилаMералне
у;оворе. По анало;ији о:носа који је усEосMавио Данило Ж. Мар-
ковић (2010) између свеMске заје:нице као „социјално-економс-
ко; сисMема који насMаје Eроцесом ;лоKализације” и међунаро:-
не заје:нице „која насMаје :о;овором :ржава” , мо;уће је и у овом
случају Eо:вући каракMерисMичну разлику између Ује:ињене
ЕвроEе као :рушMвене заје:нице која је резулMаM ;лоKализацијс-
ких Eроцеса који :елују на евроEском конMиненMу и ЕвроEске
уније као међунаро:не ор;анизације насMале међу:ржавним
сEоразумевањем. Јасно је :а Eрва мора :а Kу:е уMемељена на ев-
рои:енMиMеMу – Mо ће рећи и на свесMи о заје:ничким вре:носMи-
ма, :ок се :ру;а Mемељи на у;оворним оKавезама – шMо значи на
ономе шMо су се :ржаве-чланице сEоразумеле :а им је заје:нич-
ки инMерес. У :анашњем MренуMку, ЕУ се налази на Mаквом
сMуEњу сво; развоја. При чему, ка:а је о свесMи о вре:носMима
реч, слажемо се са Ракићем у консMаMацији :а су :ржаве-чланице
ЕУ :о са:а увек сMављале своје националне инMересе исEре: за-
је:ничких, евроEских,он:а ка:а су Mо смаMрале оEрав:аним (в.
Ракић, 2009, сMр. 238–252).

У исMраживању из 2014. мо;ли смо :а ви:имо, у случајевима
;:е се заснива, еврои:енMиMеM :анас ;оMово искључиво EосMоји
као вишесMеEени (национални+евроEски или евроEски+нацио-
нални). И наше исMраживање сMу:енMске EоEулације у СрKији је
EоMвр:ило овaкав налаз, Eри чему су сMу:енMима, осим соEсMве-
но; национално;, мно;о Kлижи неки :ру;и и:енMиMеMи о: евроE-
ско;: на Eрвом месMу – Kалкански, EоMом – космEолиMски, Mек на
Mрећем месMу – евроEски, на чеMврMом месMу, са све;а неколико
EроценаMа разлике у о:носу на евроEски и:енMиMеM – ех-ју;осло-
венски (see Suvakovic, 2015). У свом исMраживању Сјурсен је сачи-



ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ – ЈОШ ЋЕ МНОГО ВОДЕ ПРОТЕЋИ...

УРОШ В. ШУВАКОВИЋ 245

нила Mрочлану класификацију концеEција на којима Kи MреKало
:а се заснива ЕУ, а шMо је врло Kлиско Eовезано са из;ра:њом ев-
рои:енMиMеMа. Она указује на различиM смисао који се Eри:аје
Eојму ЕвроEа у различиMим концеEцијама из;ра:ње ЕУ, шMо има
за Eосле:ицу и EроKлем са еврои:енMиMеMом. Њено EолазишMе је
ХаKермасово разликовање еMичких о: моралних норми, Eри че-
му Eрве имају EосеKни, а :ру;е универзални каракMер (1996,
сMр. 255–259). МеђуMим, Сјурсен указује :а је на овом ХаKермасо-
вом разликовању мо;уће из;ра:иMи :ве вла:авинске концеEције
које Eре:сMављају „више о: међунаро:не ор;анизације, а мање
о: :ржаве” (Sjursen, 2012, сMр. 504), којима она :о:аје и Mрећу. ЕУ
је Mако мо;уће из;ра:иMи:

1) као вре:носно оријенMисани енMиMеM (value-based entity), који је
MериMоријално о:ређен, који „Mежи :а ревиMализује Mра:и-
ције, оKичаје и усEомене на ма шMа шMо може :а Kу:е евроEска
заје:ничка вре:носM и EриEа:носM. Осећај заје:ничко; и:ен-
MиMеMа и МИ-осећање Kи функционисао као основа за инMе;ра-
цију. У Mаквој EолиMици инMе;рација не Kи Kила нужно о;ра-
ничена на очекивање конкреMних корисMи :ржава-чланица.
Као вла:авина која Kи Eочивала на осећају заје:нишMва, Mо Kи
олакшало очекивања соли:арносMи Eреко :ржавних ;раница,
омо;ућујући неравномерну расEо:елу Mрошкова и корисMи о:
евроинMе;рација међу :ржавама-чланицама, сMварајући :о-
некле о:јек везе између кулMуре и EолиMике” који Eочива на
еMичко-EолиMичком :искурсу и :ељењу заје:ничких, карак-
MерисMичних, вре:носMи и :оKара које су ин:икаMори Mакве
концеEције (Sjursen, 2012, сMр. 504) .

2) као EосM-националну унију засновану на Eравима (rights-based
post-national union), која Eочива на моралном :искурсу и на
Eравима и Eрав:и (rights and justice) као ин:икаMорима Mе кон-
цеEције. Ов:е се ра:и о нешMо Eреименованој ХаKермасовој
и:еји усMавно; EаMриоMизма као основи за развој ЕУ. Осим већ
изнеMо; ар;уменMа који ову и:еју онемо;ућује, за Mако нешMо
Kи морао најEре EосMојаMи евроEски наро: као носилац суве-
реносMи који Kи Mакав усMав усвојио, а шMо EрихваMа и Сјурсен
(ИсMо). Она указује :а у Mом случају евроинMе;рација не Kи Eо-
чивала на заје:ничким вре:носMима, већ на „скуEу нормаMив-
но уређених основних Eрава и :емокраMских Eроце:ура. То Kи
омо;ућило кулMурни Eлурализам, а колекMивна воља Kи се оK-
ликовала кроз Eроцесе у циљу EосMизања заје:ничко; сEора-
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зумевања међу и:енMиMеMима и њиховим инMересима” (Ис-
Mо). СEорно је, међуMим, и Mо шMо усMав не може EросMо
окMорисаMи Eроизвољне норме, ма колико оне Kиле исEравне,
:емокраMске и Eравичне, већ и оне морају имаMи неко своје
:рушMвено уMемељење. Право и Eрав:а су, Mакође, вре:носMи.
И Mо, Eо Eореклу, евроEске. Дакле, није мо;уће Eро;ласиMи не-
какав усMав који Kи Kио оEерисан о: вре:носMи, већ Kи он мо-
рао нужно изражаваMи заје:ничке вре:носMи и на њима за-
снована Eрава. ДоKар Eример за Mо је :искусија која се
својевремено во:ила о Mоме :а ли у EројекаM евроEско; усMава
MреKа :а уђе о:ре:ница о Kо;у и хришћанском наслеђу ЕвроEе
(в. Малешевић, 2007) шMо је на крају о:Kијено, као и сам нацрM
усMава. Је:нако Mако, EиMање је :а ли је евроEски секуларизам,
као мо:ел који има свој корен уEраво у ЕвроEи, о:ржив у сиMу-
ацији ка:а „сMара :ама” осим хришћансMва има и мношMво
сMановника који су мухаме:анци (Bhargava, 2014)? Не MреKа
осEораваMи :а су и хришћансMво и секуларносM о:ре:нице на-
ционално; и:енMиMеMа мно;их евроEских нација, само је Eи-
Mање мо;у ли се оKе (или нека о: њих) Eро;ласиMи усMавним
нормама на евроEском нивоу, и Mо EуMем :емокраMско; изја-
шњавања ;рађана.

3) као енMиMеM који разрешава EроKлеме (problem-solving entity)
који Eочива на Eра;маMичком :искурсу, чији су ин:икаMори
корисносM и ефикасносM (utility and efficiency, Sjursen, 2012, сMр.
507). Овај Mрећи мо:ел заEраво Eре:сMавља о:ржавање ЕУ на
нивоу међунаро:не ор;анизације, о:носно на њеном засMу-
Eању инMереса :ржава-чланица у мери у којој се оне са Mим са-
;ласе. У овом Mрећем случају је јасно :а није нужно EоMреKно
EосMојање заје:ничких вре:носMи ниMи из;ра:ња неко; евро-
Eско; и:енMиMеMа, али јесMе EоMреKан консензус у вези са Mим
шMа су заје:нички инMереси :ржава-чланица које су окуEљене
у ЕвроEској унији.

ПроKлем са евроEским и:енMиMеMом умно;оме је усложен Eро-
:ором неолиKерализма и у ЕвроEу. Ње;ови су корени ан;лосак-
сонски, а ЕвроEа је :омовина :ржаве Kла;осMања. На Mо указује и
Чомски који, Eишући о „:есMрукцији :емокраMија” износи сMав
:а „најеклаMанMнији је Eример унишMење welfare–социјалне
:ржаве која Eре:сMавља је:но о: највећих :осMи;нућа у Eосле-
раMној ЕвроEи. Тај курс во:и ка разарању :емокраMских сисMема
у ЕвроEи, са Eрилично Mешким консеквенцама – Eојавом MоMали-
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Mарних вла:авина, о:носно :икMаMура. У ЕвроEи, као и у Амери-
ци, EолиMичку а;ен:у :икMирају EосеKни инMереси великих фи-
нансијских корEорација и Kанака. А је:ан о: њихових ;лавних
циљева јесMе :есMрукција welfare. УосMалом, EознаMо је :а Kизнис
ника:а није Kио у љуKави са социјалним у;овором” (2014). Овим
EиMањем се Kавио и француски социоло; Пјер Бур:је, криMи-
кујући „форме разарања еврокаEиMализма (социјалне :ржаве
Kла;осMања) у савременосMи. Он анализира EреMEосMавке насMан-
ка евроEско; сисMема, и:енMиMеM ЕвроEске уније, који је везан за
афирмацију социјалне :ржаве Eосле Дру;о; свеMско; раMа и из-
;ра:њу социјално; EарMнерсMва између ра:а и каEиMала” (Ми-
Mровић, 2006, сMр. 238). И Ги:енс  Eрем:а невољно EошMо не;ира
и:еју „:ржаве Kла;осMања” смаMрајући је Eревазиђеном и:ејом
„сMаре социјал:емокраMије”,  Eризнаје  :а ЕвроEљани „у целини
;ле:ано, социјалну Kри;у и зашMиMиMу смаMрају кључним еле-
менMима у свом живоMу...СMо;а је социјални мо:ел ’кључни еле-
менM’ евроEејсMва, али у развојном смислу” (2009, сMр. 254).

Чак и ка:а су у EиMању основна љу:ска Eрава, ЕУ није је:инс-
Mвена. ШеснаесM :ржава – чланица ЕУ укључене су у Mајни Eро;-
рам америчке ЦИА који је заснован на ки:наEовању љу:и и њи-
ховом иле;алном :ржању у EриMвору зKо; оEMужKи за Mероризам
(extraordinary renditiom), на: којима се Eримењују разне врсMе му-
чења и MорMуре, које међунаро:но Eраво заKрањује. Државе-чла-
нице ЕУ које су ово :оEусMиле на својој MериMорији јесу АусMрија,
Бел;ија, КиEар, Данска, Финска, Немачка, Грчка, Ирска, ИMалија,
ЛиMванија, ПорMу;алија, Пољска, ХрваMска, Чешка, Румунија и
Ује:ињено КраљевсMво (Open Society Justice Initiative, 2013, р. 6).
Како у Mаквој сиMуацији засноваMи заје:ницу Kазирану на вре:-
носMи љу:ских Eрава и Eрав:е?

У склоEу EиMања и:енMиMеMа је:не заје:нице, Eа Mиме и еврои-
:енMиMеMа, јесMе и EиMање заје:ничке о:Kране. Са :анашње Mачке
;ле:ишMа, уз EосMојање НАТО и уло;е Американаца у ње;овим
сMрукMурама, Mо се EиMање са сMановишMа заје:ничке евроEске
о:KрамKене EолиMике чини нерешивим. ЕвроEу војно Kране САД,
а она је сEосоKна :а раMује само са мно;о слаKијим о: сеKе, Eри
чему о Mоме о:лучују :ржаве-чланице Eоје:иначно, шMо је оз-
Kиљан извор сукоKљавања унуMар ЕУ.

Коначно, али никако мање важно, Eроширење ЕУ на 28 :ржава-
чланица, кроз Eријем Kивших социјалисMичких евроEских зе-
маља, усложнило је EиMање разлика и сEецифичносMи унуMар ЕУ.
ОчиMо је :а је ЗаEа:на ЕвроEа и:енMиMарно мно;о комEакMнија
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целина у о:носу на ЕУ-28, као шMо је и извесно :а се новоEримље-
не чланице ЕУ и :ржаве-кан:и:аMи Mоком своје Mранзиције (в.
Шуваковић, 2014) о:ричу мно;их својих и:енMиMеMских осоKе-
носMи зара: евроинMе;рација, Eри чему Mо не Eре:сMавља Kаш
:оKровољно о:рицање. Ка:а је Kивши Eре:се:ник Украјине Вик-
Mор Јанукович о:Kио :а EоMEише СEоразум о Eри:руживању Ук-
рајине ЕУ, у овој земљи је изазван ;рађански раM који је :овео de
facto :о њене Eо:еле.

КА ЗАКЉУ-
ЧИВАЊУ

Основни EроKлем са којим се Eроцес евроинMе;рација :анас су-
очава јесMе неEосMојање евроEско; и:енMиMеMа. ПосMоје и:еје ка-
ко Kи се он мо;ао ;ра:иMи, на чему засниваMи, али је основни Eро-
Kлем у Mоме шMо је ЕУ у великој мери о:усMала о: сMварних
евроEских вре:носMи – и:еала какви су слоKо:а, је:накосM, соли-
:арносM, социјална Eрав:а иM:., који су је есенцијално ује:ињава-
ли. Љу:ска Eрава јесу евроEско :осMи;нуће, само је каракMерис-
Mична, :акле и:енMиMеMска разлика, евроEске инMерEреMације у
о:носу на ан;ло-америчку у Mоме шMо је евроEска варијанMа ;а-
ранMовала социјално-економска Eрава, шMо је Kила заEраво конк-
реMизација велико; и:еала соли:арносMи. Данас је, са Eревла:а-
вањем и:еоло;ије ;лоKализма, уEраво Mај елеменM љу:ских
Eрава KруMално з;ажен, Eа Mиме и :ео евроEско; и:енMиMеMа.
Слична је сиMуација и са оним шMо ЕвроEљани смаMрају највећим
:осMи;нућем ЕУ – слоKо:ом креMања љу:и, :оKара и каEиMала.
КреMање љу:и је :ове:ено у EиMање, Eо:изањем Kо:љикавих жи-
ца и сMварањем неко; ново; аnte murale сhristianitatis, и Mо у ислам-
ским :ржавама, :алеко о: шен;енско; EросMора који је Eро;ла-
шен не:о:ирљивим. А сви Mи љу:и који хрле у ЕвроEу, заEраво са
њом имају Kлиске везе – EоMичу из нека:ашњих евроEских коло-
нија, које су о: сMране својих меMроEола :еценијама и вековима
Kиле KруMално ексEлоаMисане. И не само Mо, већ је не:авно Eоку-
шана њихова нова „евроEеизација” кроз EокреMање „АраEско;
Eролећа” чији је резулMаM расM исламско; фун:аменMализма,
расEа: Eоје:иних араEских :ржава и Eлеменски раM у њима, Eо-
расM Mероризма и, наравно – ми;ранMи са Mих Eо:ручја. Иако Kи
Kило Eраве:но :а Eокуша :а им Kар :елимично враMи оMеMо, о:-
Kијајући :а Eрими невољнике, ЕвроEа за:аје смрMни у:арац не-
ким о: својих ;лавних вре:носMи које се смаMрају и:енMиMеM-
ским, а Mо су – слоKо:а креMања љу:и и соли:арносM. 

Све ово, заEраво, указује на неEосMојање евроEске и:енMиMарне
свесMи. Не EосMоји јасно :ефинисан са:ржај Eојма еврои:енMиMе-
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Mа, ниMи EосMоји ко: сMановника ЕУ свесM о њему. СMановници ЕУ
су и :аље Eре Французи, Ен;лези, Немци, ИMалијани, ШEанци,
Пољаци, Чеси, ра:ије не;о шMо су ЕвроEљани. Њихово евроEејс-
Mво EосMоји само на нивоу корисносMи и ефикасносMи, Mе се зKо;
Mо;а може Eро;нозираMи :а ће се мо:ел ЕУ као међунаро:не ор-
;анизације sui generis још :у;о времена за:ржаMи, :ок ће и:енMи-
MеMи уKу:уће KиMи везивани за (евроEске) нације.
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SUMMARY EUROPEAN IDENTITY – A LOT OF WATER WILL PASS…

The basic problem that the process of Euro integrations faces
today is the absence of the European identity. There are ideas how it
could be built, on what it should be based, but the basic problem is
the EU has give up in a great extent from the real European values –
the ideals like freedom, equality, solidarity, social justice, etc. Human
rights are the European achievement, but a distinctive, therefore
identity difference between the European and the Anglo-American
interpretation is that the European variant guaranteed social-
economic rights, which was actually a concretization of the great
ideal of solidarity. Today, with prevailing ideology of globalism, just
this element of human rights has been brutally waded, a part of the
European identity with it. A similar situation is with what the Euro-
peans consider the greatest achievement of the EU – free movement
of people, goods and capital. Free movement of people is questioned
by building barbed wires and creation of a new аnte murale
сhristianitatis, even in Islamic states, far away from the Schengen
Area that is proclaimed untouchable. Moreover, all those people
swarming to the Europe actually have close connections with it –
they originate from former European colonies, brutally exploited by
their metropolises for decades and centuries. Not only that, but
recently their new “Europeanization” has been attempted through
the initialization of the “Arab Spring” , which resulted with increase
of the Islamic fundamentalism, disintegration of certain Arab states
and tribal war in them, increase of terrorism and, of course, migrants
from those areas. Although it would be justified to try to return the
evil gotten to them at least partly, by refusing to accept the misera-
ble the Europe gives the mortal strike to some of the main values that
are considered its identity characteristics – free movement of people
and solidarity.

All this, actually, indicates on the absence of the European identity
consciousness. There is no clearly defined content of the idea of the
Euroidentity, nor there is consciousness of it with the citizens of the
EU. The citizens of the EU are still more French, Englishmen,
Germans, Italians, Spaniards, Poles, Czechs rather than the Europe-
ans. Their Europeanism exists only on the level of usefulness and
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efficacy, therefore, the prediction is that the model of the EU as an
international organizationsui generis will be kept for a long time,
while identities in future will be tied for (European) nations.

KEY WORDS: European Union, Euroidentity, supranational identity, constitutional
patriotism.


