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Europak XXI. mendean izandako eraldaketa sakon eta guztiz bizkorrak galdera ugari eta dema asko 
dakarzkigu. 
  
Alde batetik, pentsa liteke Europa hasia dela, merkatuen boterearen aurrean galdu duelako, Kafkaren 
Metamorfosia liburuan G. Samsak bizi izandako metamorfosiaren antzeko bat izaten, hau da, munstro 
gogaikarri eta izugarri bat bihurtzen, mugitu ezinda eta «sendatu» ezinda, nazioartetik bakartu beharko 
litzatekeena, erabat desagertzen den arte. 
  
Baina, beharbada, krisialdia, merkatuak, ez ziren izango Europaren metamorfosi sakon, sistematiko eta 
berritzailerako beharrezko katalizatzailea baizik. Hau da, metamorfosia, Edgar Morinek ulertzen duen 
eran: «metamorfosia da nork bere burua suntsitzeko eta aldi berean nork bere burua berreraikitzeko 
prozesu bat, berekin kontserbazioa dakarren erradikaltasun eraldatzailea». Horrek Europa berri bat 
ekarriko luke, globalizazio-desglobalizaziora zuzendua, hazkunde-desazkundera, hedatze-biltze 
materialera. Europar proiektuaren jatorrian izan ziren eta toki eremuarekin gero eta areago identifikatzen 
den mundu global batean berritu eta berriz definitu beharreko balio utopiko ez-materialetara itzultzea 
ekarriko luke. Europaren metamorfosia, orduan, sortze itxaropentsu berri bat izango litzateke, gizalegezko 
eta planetako kontzientzia duten hezkuntzan eta jakintzan oinarritutako eraldatze eta onbideratze indarrek 
abiarazia. 
  

 Gaixorik dagoen demokrazia batean bizi gara? 
Zergatik behar dugu Europa federal bat? 
Ba al da krisiarentzako irtenbide errealik? 
Nork salbatuko du Ongizateko Estatua? 

Zein da Europa ezaren kostua, mundu globalizatu batean? 
  
Horra hor hiru jardunaldi zirraragarriko ikastaroan eztabaidagai izango diren galdera eta gogoeta batzuk. 
  
Lehenengo jardunaldian, eztabaidagai izango da demokrazia kontzeptu berria, demokraziaren oinarriei 
oraingo ekonomia eta finantza globalizazioak dakarzkion mehatxu eta aukeren aurrean. Jardunaldi 
horretan gogoeta egingo da, orobat, ea zein diren Europar Batasunak oraingo krisialdia amaiarazteko 
dituen tresnak; horretarako, itun berriak dituen ekarpen berriak aztertuko da, eta aztertuko da ea europar 
federalismoak eredu politiko eraginkorragoa eta ekonomikoki efizientzia handiagokoa bultza lezakeen, 
hain anizkoitza den Europako gizarte eta ekonomian. 
  
Bigarren jardunaldian, eztabaidagaik izango ditugu Europako ekonomia eta gizarteak «merkatu» 
direlakoekin dituen elkarreraginak. Bereziki behatuko diegu krisiaren gizarte ondorio sakonei, eta 
gogoetaren muina izango da ea zein den edo zein izan beharko litzatekeen euroaren eginkizuna, 
krisialdirako europar irtenbideak definitzean. 
  
Hirugarren jardunaldiak eztabaida probokatzailea eta liluragarria dakar, ea zer ezaugarri izango dituen 
gizarte global batek Europako bultzada demokratikoa gabe, eta Europaren lidergorik gabe hainbat arlotan, 
hala nola nazioarteko justizian, klima aldaketan eta garapenerako laguntzan. Zer gertatzen da munduan, 
Europar Batasuna itzali, uzkurtu, mututu egiten denean? 
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