


eta iraganean balentria hutsa zi-
rudiena egia bilakatzear izan zen
laster, diru integrazioa bidean
baitzen. Baina ibilbide horretan,
ustekabeko porrot bat izan zuen
Europak, ez baitzuen lortu oina-
rrizkoena: europeismoa gizarte-
ratzea eta nortasun bateratu bat
zintzotasunez definitzea eta sus-
tatzea. Alegia, Kontinente zaha-
rrari Delorsek gutiziatutako «ari-
ma» hura ematea. Gogoeta meta-
fisiko hutsa dirudiena, baina,
amaierarik gabeko buruhauste
politiko bilakatu da Europako Ba-
tasunean.

Hogei urte geroago Europako
Batzordeko buru izandakoaren
iragarpena airean lausotu da, eta
asko beldur dira partida hura be-
netan galdu ote den. Hala, herri-
tarrak erakundeez fio ez diren
eremu batean —%47, Eurobaro-
metroaren arabera—, subjektu
geopolitikoak ez du sekula arima-
rik izango. «Brusela eta Estras-
burgotik Europaren aurpegirik
ilunena ezarri digute garaiotan;
murrizketena eta neoliberalismo
basatienarena», dio Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Jean
Monnet katedrako arduradun
Jose Luis Iriartek, «eta, horren-
bestez, ez da harritzekoa errezelo
sakona izatea europar ereduaren
inguruan». 

Egoera hori aldatu eta Batasu-
naren etorkizuna bide zuzenera

eramateko, aditu askok diote kri-
sitik irtetea bezain garrantzitsua
dela gogoeta sakon eta zintzoa
egitea Europa bera zer den eta zer
beharko lukeen, eta baita gizarte-
an Europaren gaineko inspira-
zioa berriz piztea. «Europeismoaz
eta europar identitateaz mintza-
tzea konplexua da», dio Ulrich
Beck soziologoak, «baina, era be-

rean, beharrezkoa, etengabe erai-
kitzen ari diren Europa hau ez de-
lako behar bezala ulertu». 

Euro-ametsa,
eliteen ametsa
Europaren nortasun krisia ageri-
koa bada ere, historiako une ba-
tzuetan gizartea europazalea izan
dela iritzi diote identitate europa-
rra ikertu duten hainbat autorek.
Compostelako Unibertsitateko
irakasle Xose Manoel Nuñezek,
esaterako, uste du beti egon dela
«Europaren ideia» lauso baina

iraunkor bat gizartean, eta he-
rrialde bakoitzak balio multzo ez-
berdinekin erlazionatu izan due-
la azaldu du. «Eraikuntza sustatu
zuten estatuetan, esaterako, bi
mundu gerren ondorio latzei au-
rre egiteko formula gisa ikusten
zuten Europa», azpimarratu du
Nuñezek, «eta hegoaldeko herri-
tarrek, berriz, diktadurak ahaztu
eta demokrazia berreskuratzeko
giltza gisa».

Baina Europaren aldeko sugar
hori noizbait piztu bazen ere, eu-
ropeismoa hurbilago egon da eli-
te intelektual eta politikoetatik,
herritarrengandik baino. Europa
subjektu politiko gisa definitzen
duten lehen adierazpenak Erro-
mantizismo garaikoak dira. Vic-
tor Hugok, esaterako, batasun po-
litikoaren lehen interpretazioeta-
ko bat egin zuen 1849an, Parisko
Bakearen Etxean: «Frantziak,
Errusiak, Italiak, Ingalaterrak
eta Alemaniak bat egingo duten
eguna iritsiko da noizbait, eta el-
karren artean borrokatzeko ere-
mu bakarrak merkatuak eta
ideiak izango dituzte». Halako
hausnarketa aitzindarietatik
abiatuta, proposamen paneuro-
pazaleak garatuz joan ziren ondo-
rengo hamarkadetan. XX. men-
dean, ikuspegi horiek nazioarte-
ko politikara egin zuen jauzia, eta
II. Mundu Gerra amaitu ostean
europeismo horren «instituziona-

lizazio» moduko bat gertatu zen,
egun ezagutzen dugun Europa-
ren eraikuntza abiatu ostean. 

Orduz geroztik Europa hazi
baino ez zen egin, baina ibilbide
horretan amets horrek ez zuen
lortu gizartean irautea. «1950 in-
guruan, bateratze proiektuak
sostengu zabala zuen», azaldu
zuen bere garaian Ronald Ingle-

hart politologoak: «Integrazioa
bakearen sinonimoa zela uste
baitzen, eta askatasun handia
eman baitzieten agintariei nego-
ziazioei ekiteko». Baina joera hori
ez zen harago joan, eta Inglehar-
tek zioen 70eko hamarkadako kri-
sia zela-eta Europak miresle asko
utzi zituela bidean. 80ko hamar-
kadan batasunaren aldeko jarre-
rak areagotuz joan ziren apurka,
baina Maastritcheko Ituna sina-
tzeaz geroztik, gizartearen euro-
peismoa segada latza bilakatu
zen Europarentzat berarentzat.
«Gauzak ongi badoaz, primeran»,
uste du Stefania Panebianco iker-
lariak, «baina jendea ez dago Eu-
roparen mesedetan sakrifizioak
egiteko prest».

Azken urteetan Europaren
aurkako iritziak etengabe ugaldu
dira. 2005eko Konstituzio Ituna-
ren porrotaren ostean, zilegitasu-
na ez izatea eta demokrazia lurpe-
ratzea egotzi izan zaio Europari,
eta krisi ekonomikoak batasuna
astindu duenetik, Frantzia eta
Alemaniaren txotxongiloa izatea
leporatu diote. Gainera, globali-
zazioan elkartekideek subirano-
tasuna galtzea Bruselari lepora-
tzeak ataka larrian utzi ditu XIX
eta XX. mendeko ikuspegi erro-
mantikoak.

Europako nortasuna
jopuntuan
«Europan, baina Europan gabe».
Hala defini daiteke garaiotako he-
rritarren eta eraikuntza proiek-
tuaren arteko harremana. Gizar-
teak Europaz duen ikuspegi hori
hainbat ikerketaren aztergai izan
da, eta ugariak izan dira europeis-
moa eta europar identitatea lan-
du duten adituak. Baina ez da
erraza izan, inondik inora ere, eta
gehienek aitortzen dute Europaz
mintzatzea afera konplexua dela.
Horren harira, Europaren norta-
suna lantzea buruhauste latza
izan daiteke, proposamenak uga-
riak izan direlako eta, batzuetan,
kontrajarriak.

Soziologiako katedradun Ma-
nuel Castellsek iritzi dio nortasun

kolektiboa pertsonen bizitzari
«zentzu sinbolikoa» ematen dio-
ten balioen multzoa dela, eta nor-
beraren kidetza sentimendua eta
autodefinizioa indartzen duela.
Esparru nazionaletara mugatuz,
erraza da baieztapen horrekin bat
egitea. Baina zer gertatzen da, or-
dea, Europara jauzia eginez gero?
Zilegi al da Europako Batasunare-
kiko nortasun sentimendu bate-
ratu batez mintzatzea halako ere-
mu askotariko batean?

«Bai, zilegi da», uste du Daniel
Reboredo historialariak. «Herri-
tar askok uste dute Europaren
nortasun bat izateak bere jato-
rrizko identitatea ukatzea daka-
rrela, baina ez da egia». Ikerlariak
esan du gizartean okerra dela
identitatea bakarra eta aldaezina
dela pentsatzea, eta uste du giza-
kiari zaila zaiola ikustea identita-
te bat baino gehiago izan dezakee-
la. Adierazpen horietan dago,
Bartzelonako Unibertsitateko
Kultura arteko heziketa taldeko
irakasle Ines Massoten arabera,
Europaren nortasunaren erron-
ka nagusia: «Egungo egoera kriti-
kotik irteteko, nahitaezkoa zaigu
ezberdinen artean ezaugarri, ja-
rrera eta sinbolo bateratuei eus-
tea». Nolakoak dira, baina, sinbo-
lo horiek? 

Orain arte gailendu den ikus-
pegia ustezko oinordekotza kul-
tural batean oinarritu da. «Gure
ondasun handienak askatasuna,
bakea, giza duintasuna, berdinta-
suna eta justizia soziala dira»
esan zuen Txekoslovakiako presi-
dente ohi Vaclav Havelek Euro-
par Identitateari Buruzko Eskuti-
tza manifestuan. «Balio horiek
antzinaroan eta kristautasunean
errotu ziren, eta 2.000 urtez gara-
tzen jarraitu zuten, egungo demo-
krazia modernoak eratu arte».
Havelen adierazpenen lerro arte-
an, Europaren nortasunaz min-
tzatzeko garaian nabarmendu
ohi diren balio klasikoak antze-
man daitezke: Ilustrazio garaiko
balioak, demokrazia, humanis-
moa eta kristautasuna. Balio ho-
riez gain, Jurgen Habermasek eta
beste autore batzuek XX. mende-
ko hainbat termino erantsi diz-
kiote Europaren identitateari,
hala nola ongizate wstatuaren al-
deko sentsibilitate berezi bat.

Kultura aniztasuna
ardatz
Baina ikuspegi hori beira bezain
hauskorra izan daiteke. «Europa-
ko gizarteak balio jakin batzuen
pean eraiki dituztela egia bada
ere, gaia korapilatsua da, kristau-
tasunaren aipamenari dagokio-
nez, batez ere», uste du Xose Ma-
noel Nuñezek, «Esandakoa hala
bada, zer gertatzen da europa-
rrak eta musulmanak diren ho-
riekin? Albania ez da Europa?»,
gehitu du. Hala, Europako ustez-
ko balio klasiko horiekin kontu
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handiz ibili behar dela ohartarazi
dute hainbat adituk, etnozentris-
motik hurbil egon daitezkeelako.
Bartzelonako Unibertsitateko
irakasle Massotek dio Europaren
identitatea nazio batzuekiko ki-
detzara eta kultura eredu homo-
geneo batera mugatzen baldin
bada bere barnean bizi diren gu-
txiengo kulturalak baztertzen di-
tuela. Identitate klasikoaren ipa-
rrorratza norabidez aldatzea pro-
posatu du Massotek:
«Funtsezkoa da Europaren norta-
suna kultur aniztasunarekin lo-
tzea».

Gogoeta horien harira, Daniel
Reboredok iritzi dio ez dela ukatu
behar Europako Batasuneko
errealitateari zutabe jakin ba-
tzuetan eutsi izan zaiola, baina az-
pimarratu du horrek ez duela zer-
gatik identitatea itxia dela esan
nahi: «Gauza bat da nondik gato-
zen, eta bestea, nora goazen». Re-
boredok uste du egungo Europan
identitatea etniarekin lotzea se-
kulako akatsa dela, eta, hortaz,
ezinbestekotzat jotzen du norta-
sunak homogeneoa eta itxia ez
duela behar ohartaraztea eta
identitate ireki bat eratzea.

Nortasuna,
Europaren salbatzaile
«Partida irabazteko», Europari
arima emateaz mintzatu zen Jac-
ques Delors 1992ko otsailean. Ho-
gei urte igaro dira hausnarketa
hori egin zuenetik, eta ekono-
miak Schumann, Monnet eta Spi-
nelliren ametsa zokoratu duela
dirudienean, aditu gehienek dio-
te Europaren identitatea zer den
adosteak eta gizartean sustatze-
ak  salba dezakeela batasunaren
eraikuntza. Baina aitortu dute
Europa bera aldatu beharko litza-
tekeela horretarako. «Historiak
erakutsi du identitateak indar-
tzeko modu eraginkorrena etsai
berbera izatea dela», azaldu du
Jose Luis Iriarte irakasleak: «Ez
nuke nahi Txinako kapitalismo-
ak mundua bere egin arte itxaro-
tea nortasun europarra pizteko».
Iriartek adierazi du batasunaren
egungo egoera ez bada aldatzen
eta ez bada demokratikoagoa iza-
ten ez dela nortasun erreferente
izango sekula, «baina, betiere,
egia da gauza bat nortasuna dela
eta beste bat eraikuntza». 

Galdera horiek guztiek eran-
tzuna topatzen duten heinean
Europa zerumuga lauso bate-
rantz eraikitzen jarraitzen dihar-
du, herritarren mespretxua bide-
lagun. Edozein estrategia ekono-
miko bezain garrantzitsua omen
da identitate europarra zehaztea
eta europeismo demokratiko bat
sustatzea, «kulturak maitemin-
tzen gaituelako, ez merkatuek eta
burtsek». Denborak esango du
Europa erronka horri eusteko gai
den ala ez. Denborak eta europa-
rrek, ez beste inork.
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Europazale sutsutzat jotzen du
bere burua Juanjo Alvarez aboka-
tuak (Zumaia, 1964). Nazioarteko
Zuzenbidean katedraduna da
Euskal Herriko Unibertsitatean,
eta, horrez gain, Eurobask Euro-
pako Mugimenduaren Euskal
Kontseiluko kidea. Egungo bata-
sunarekin bereziki kritikoa bada
ere, europarren etorkizun baka-
rra «Europa gehiago» dela iritzi
dio.
G Eurobarometroaren arabera, he-

rritarren %47 ez dira fio Brusela eta
Estrasburgoko erakundeez. Zerk
huts egin du Europaren eraikuntzan
herritarrek halako jarrera izan deza-
ten?
E Lehenik eta behin, uste dut
Europako Batasunak berak ez da-
kiela nora doan, zein den bere jo-
muga. Eraikuntza oso ahula izan
da Europa alde horretatik, baina,
hala eta guztiz ere, etengabe erai-
kitzen jarraitu du. Horrez gain,
«Europaren pozoia» bere egitura
propioan dago, elkarlana eta ba-
teratzea ez baizik gobernuen arte-
ko harremanak, jarrera bere-
koiak eta autarkiak lehenesten
dituelako. 
G Nola alda daiteke egoera? Euro-

peismoak herritarra maitemin deza-
ke berriro ere?
E Hala izatea nahiko nuke. Euro-
paren aldekoak garenoi sekula
bete ezin daitekeen utopia luza-
tzea egotzi izan digute, eta bata-
sunaren lema daramatenen alde
egotea. Baina ez da hala, eta, nire
ustez, bada belaunaldi berri bat,
mugarik gabeko Europa honetan
jaiotakoa, zeinak ez duen estatua-
ren ikuspegi klasiko eta itxia. Be-
launaldi horrek, gainera, badaki
bateragarriak izan daitezkeela

bere jatorriko nortasunak eta ba-
lioen Europaren aldeko sentime-
na.
G Zer egin beharko luke Europak ja-

rrera horiek areagotzeko?
E Nahitaezkoa da estatuen bere-
koikeriak lurperatzea eta, horrez
gain, arrisku komunei elkarrekin
aurre egiten jakitea. Hala, batera-
tze gehiago behar da, eta integra-
zioari beldurra kentzea. Azkenik,
Europari ezinbestekoa zaio de-
mokrazia areagotzea, eta Europa-
ko demos-aren irakurketa demo-
kratikoagoa egitea. Europeismoa
berriz pizteko, garaiotan egiten
ari ez dena egin behar du Euro-
pak.
G Entzun ohi da herritarrek ez du-

tela sinesten Europan. Zer esan nahi
dugu Europa esatean, kasu horre-
tan? Brusela eta Estrasburgoko era-
kundeak, ala Europako proiektua,
bere osotasunean?
E Ezinezkoa da gizarteko gaitz
guztiak leporatzen zaizkion Euro-
pa batez maitemintzea. Baina la-
guntza ekonomikoak eskuratze-
ko garaian, denok hartzen dugu
Europako bandera eskuetan. Au-
tokritika hori egin beharra dago-
ela uste dut. Dena den, uste dut
Europaren alde dagoen isileko
gehiengo bat dagoela herritarren
artean. Eta Europa gorrotatzen
duten horiei galdera hau egingo
nieke denei: zeintzuk dira Euro-
patik alde egiteko ordaindu beha-
rrekoak? Hemen jarraitu behar
dugula ikusiko lukete.
G Europak aurpegi asko dituela

diote. Zein alderdiri eutsi behar zaio
«eliteen Europa» eta «neoliberalis-
moaren Europa» etiketak ezabatze-
ko?
E Gobernuetako eliteek Europa
beren interesen mesedetan mani-
pulatzen dute etengabe, eta hori

onartezina da. Baina Europa
aniztasunean eginiko batasun
gisa ikusten badugu –bai guk eta
bai politikariek—, globalizazioak
eragindako auzi eta arazoei elka-
rrekin eusteko bidea gisa ikusten
badugu, eta Europa Herrien eta
nazioen Europa dela ohartzen ba-
gara, egoerari aurre egin diezaio-
kegu.
G «Herrien eta nazioen Europa»

aipatu duzu, hainbat korronte aber-
tzalek bezala. Etorkizuneko alterna-
tiba dela uste duzu?
E Herrien Europa funtsezko gil-
tzarria da. Herritarraren eta Eu-
roparen artean dagoen demos ba-
karra eta subjektu politiko onar-
tu bakarra estatua bada, ez goaz
ondo. Estatuei nahitaezkoa zaie
ulertzea Europa herritarrek eta
herriek eraikitzen dutela, eta be-
har guztiak ez direla berak. Adibi-
dez, ongi legoke diru laguntzen
eskualdeko ikuspegi bat gara-
tzea, non Euskal Herriak lagun-
tzak lor zitzakeen zaborren kude-
aketan, azpiegituretan edo turis-
moan. Halakoak gertatuz gero,
ziur nago Europaren ikuspegi po-
sitiboagoa errotuko litzatekeela.

G Zer deritzozu Europaren norta-
sunari?
E Europaren nortasuna elkar-
bizitza bestelako eredu sozial eta
politiko baten alde egiten duen
identitate bat izatea nahiko
nuke, bestelako harreman eredu
bat bermatuko lukeen nortasu-
na. Grezia klasikoak erakutsi
digu izan daitezkeela merkatu
hutsean oinarritzen ez den go-
bernu ereduak. Hori izan behar-
ko luke Europako Batasunak; ez-
berdinen arteko elkarbizitza ere-
du bat, etengabeko
lehiakortasun ekonomikoaren
obsesio gaixotirik gabe. Bi auke-
ra ditugu: jomuga horretarantz
joatea, ala, egun dirudien bezala,
geure bizitza amerikartu eta pri-
batutasunaz setiatuta bizitzea. 
G Jende askok dio erokeria hutsa

dela europeismoaz eta europar nor-
tasunaz eztabaidatzea, egoera
ekonomikoa hain larria izanik…
E Inoiz baino beharrezkoagoa
da. Lehiakortasun ekonomikoa
bizitzaren ikuspegi teknokrata
bat ezartzen ari da, eta badirudi
hausnartzea eta aztertzea ez dela
beharrezkoa. Europako proiek-
tua geratu duen benetako arra-
zoia herrialdeen arteko elkarta-
sunik eza izan da, eta horrek
identitatearen aldeko apustua ez
egitearen ondorio da. Askotan
entzun ohi dugu «joan daitezela
greziarrak popatik hartzera!»
eta halakoak, denok gure sabela-
ri begiratzen diogulako. Autar-
kia hori Europaren nortasuna-
ren aurkakoa baino ez da, eta
gainditu egin beharra dago. Zulo
horretatik irteteko bide bakarra
nortasun europarraren aldeko
defentsa egitea da, hori baita
Europaren proiektuaren motor
bakarra.
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«Europeismoa berriz pizteko, egiten ari 
ez dena egin beharko luke Europak»
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