
Identiteit

Europese Identiteit – Waarom is dit belangrijk?

Er zijn verschillende redenen te noemen waarom Europese identificatie een belangrijk en 
relevant onderwerp is. In politiek opzicht staat de legitimiteit van het Europese project op het 
spel. Het wordt vaak gezegd dat de inwoners van de Europese Unie niet genoeg zeggenschap 
hebben over grote politieke beslissingen in hun naam (Het democratisch tekort) en dat een 
van de voornaamste problemen van de EU is dat haar instituties niet genoeg 
verantwoordelijkheid af hoeven te leggen. Het is een bekende tegenstelling geworden tussen 
de snelle Europese integratie en het gebrek aan ondersteuning hiervoor bij de bevolking. Het 
idee dat de EU een ondemocratische en hinderlijke institutie is, die de soevereiniteit en 
identiteit van de natiestaat daarbinnen aantast, is niet nieuw. Dit standpunt keert keer op keer
terug na elk verdrag met veranderingen en was extra sterk na de afwijzing van het 
Grondwettelijke verdrag. Maar, ondanks dat dit niet nieuw is, heeft het zich in de laatste jaren 
wel extra sterk gemanifesteerd. De groeiende populariteit van vele eurosceptische partijen is 
hier een duidelijk voorbeeld van.

Het concept identiteit

Het begrip identiteit verdient eerst meer aandacht. Zoals vaker bij concepten, heeft ook 
identiteit geen eenduidige definitie van wat het is, hoe het zich vormt of welke factoren de 
ontwikkeling en evolutie van individuele en collectieve identiteit bepalen. Toch zijn er een 
aantal algemeen geaccepteerde benaderingen die gebruikt kunnen worden bij het analyseren 
van de Europese identiteit. 

Simpel gezegd kan identiteit gezien worden als een gedeeld gevoel van behoren tot een groep,
gebaseerd op gedeelde interesses en ervaringen. Volgens de sociaal constructivistische manier 
van denken is identiteit niet natuurlijk of gebaseerd op de wil van een individu maar in plaats 
daarvan door sociale processen en relaties. Vorstanders van deze theorie ontkennen dat een 
persoon  een eenheid is met rationaliteit en keuzevrijheid. Zij ontkennen tevens dat individuen
hun eigen unieke identiteit hebben en het idee dat de formatie van een collectieve identiteit is 
gebaseerd op kenmerken die gedeeld worden door alle leden van die groep. In plaats daarvan 
gaan constructivisten uit van sociaal geconstrueerde realiteiten, met identiteit als een 
construct van lidmaatschap in een of meerdere sociale groepen. Zij zien identiteit als een 
proces dat door interactie wordt geherdefinieerd als personen verschillende lagen van hun 
identiteit belichten, wat een bewuste keuze is. Hierdoor kunnen individuen veelstemmige 
identiteiten laten zien, en dus meerdere categorieën van identiteit tegelijk belichten.
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Een ander belangrijk element in de analyse van het concept identiteit is de classificatie en de 
betekenis van lidmaatschap. Over de laatste decennia wordt identiteit van een individu steeds 
vaker gebruikt als de in relatie tot de anderen of de buitenstaanders. Aan de hand van deze 
benadering kan identiteit gezien worden als een proces van zelf-categorisatie en zelfbegrip en 
als “een netwerk van gevoelens van behoren tot en exclusie van menselijke subgroepen”.  Met
andere woorden wordt de zelf perceptie van een  individu bepaald door elementen uit de 
buitenwereld. Of, zoals Fligstein het zegt, “Ons idee van wie wij zijn is meestal gekaderd als 
een reactie op een ‘andere’ groep”. De meeste academici zijn erover eens dat de wij/zij 
verdeling aan de grondslag van het ontwikkelen van een identiteit ligt. Het zijn juist de 
aspecten die een groep anders maken van de rest, in plaats van wat de groep met elkaar 
gemeen heeft, dat hier belangrijk is.  Kortom, identiteit bestaat niet als een statisch “ding”, 
maar in plaats daarvan is het een complex fenomeen (met betrekking tot iemands sociale en 
fysieke omgeving) en is gesitueerd in een stroom van concurrerende culture discoursen over 
‘de ander’. Hoe past dit binnen het discours over Europese identiteit?

Europese identiteit – een definitieprobleem 

Het eerste probleem dat zich voordoet bij de Europese identiteit is dat het niet duidelijk is wat 
Europa nou precies is. Spreken we hier over het continent (gezien op geografisch, historisch of 
cultureel vlak) of het politiek-economisch construct van de Europese Unie? Gaat het over 
Europese identiteit of over EU identiteit? De tweede vraag is fundamenteler, bestaat deze 
identiteit werkelijk? Een aantal academici blijft hier sceptisch over en beamen dat de Europese
identiteit eerder een theoretisch construct is dan realiteit, net als dat Europa “meer een 
mentaal construct is dan een geografische of sociale entiteit”. Academici die deze manier van 
denken volgen leggen de nadruk op het feit dat de EU gezien wordt als een economisch en 
politieke entiteit dat geen positieve gevoelens van behoren genereerd en dus geen grote 
aanhang kan vinden, in tegenstelling tot de natiestaat die de beslissende vorm van referentie 
blijft. Volgens hen blijven de nationale identificatie niveaus  het helderst en belangrijkst, 
waardoor zij ook veel toegankelijker blijven voor de bevolking dan de meer abstracte 
identiteiten als de Europese. Het gebrek aan identificatie met de EU wordt vaak verklaard door
aan de ene kant een gebrek aan communicatie en discursieve structuren die een politieke 
gemeenschap mogelijk maken, en aan de andere kan aan een gebrek aan transparantie. 

Maar, aan de andere kant zijn er een aantal academici die laten zien dat er de laatste tijd wel 
een bepaalde Europese identiteit begint te groeien en dat Europeanen zich vaker met andere 
Europeanen en Europa gaan identificeren. Zij geloven dat een wezenlijk percentage van 
Europese burgers Europa bij hun gevoel van  identiteit toevoegen, en dat zij, ook al in de 
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tweede plaats, een Europese nationale identiteit hebben. Zelfs Europese regelgeving refereert 
officieel naar het concept van Europese identiteit. Artikel 6 paragraaf 3 van het verdrag van de 
Europese Unie gaat als volgt:” de unie zal de nationale identiteiten van haar lidstaten 
respecteren”. In tegenstelling staat in Artikel 2 vermeld dat de unie zichzelf als doel zal stellen 
om ” zijn identiteit toe te voegen in het internationale landschap”, wat een EU identiteit 
impliceert. 

De meeste academici zijn het erover eens dat Europese identiteit een complex construct is. 
Sommige gaan hier zo ver in dat zij zeggen dat er niet een Europese identiteit is maar zelfs 
meerdere. Deze identiteiten belichten verschillende maar samenlevende gevoelens van ‘zelf’, 
met daarin lokale, regionale, nationale of supranationale aspecten. Hierdoor kunnen we 
geloven dat mensen verschillende aspecten van hun identiteit uitlichten gebaseerd op de 
context waar zij zich in bevinden. Als je bijvoorbeeld een Italiaan vraagt waar hij vandaan komt 
in de VS of China is de kans dat hij zegt “Europa” veel groter dan wanneer hem dezelfde vraag 
gesteld wordt in Spanje, waar het antwoordt waarschijnlijk “Italië” zal zijn. Nog specifieker zal 
zijn antwoord zijn als de vraag van een landgenoot komt. Dit laat zien dat iemand zich zowel 
onderdeel kan voelen van hun regio, land, en de Europese Unie tegelijk. Met andere woorden 
kan de Europese identiteit wellicht beschreven worden als een identiteit over verschillende 
niveaus die geen andere identiteiten uitsluit. Europese identiteit kan, net als elke andere vorm 
van identiteit, gezien worden als sociaal construct, in plaats van een statisch gegeven kenmerk.
Doordat identiteit geen simpel fenomeen of puur feit is, representeert identiteit een proces 
van constante verandering en onderhandeling met de mensen om ons heen, en wordt met 
name geconstrueerd door interactie en institutionalisering. 

3

     588617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM


