
Identitate

Identitate Europeană – de ce ar trebui să fim interesați?

Există câteva motive pentru care identificarea europeană este un subiect foarte relevant. Din 
punct de vedere politic, legitimitatea proiectului european ar putea fi în joc. Despre cetățenii 
europeni este adesea afirmat faptul că nu au nimic de spus legat despre schimbările politice 
majore realizate în numele acestora (de exemplu, ,,deficitul democratic”) și că una dintre cele 
mai proeminente probleme ale UE o reprezintă faptul că instituțiile sale nu au o 
responsabilitate suficientă . A devenit o obișnuință să susținem separarea prezentată de 
accelerarea efortului de integrare și absența evidentă a unei voințe europene comune. Ideea 
că Uniunea Europeană este o instituție nedemocratică, copleșitoare, amenințând 
suveranitatea și identitatea statelor-națiune din interiorul său, cu siguranță, nu este nouă. 
Această interpretare a revenit periodic după fiecare modificare a tratatului și a fost îndeosebi 
solidă în urma respingerii Tratatului Constituțional. Cu toate acestea, deși nu este nouă, a 
revenit inevitabil în ultimii ani. Popularitatea în creștere a multor partide eurosceptice 
reprezintă o expresie evidentă a acestui fapt. 

Conceptul de identitate

Să începem cu întrebarea: Ce este identitatea? Așa cum se întâmplă adesea în cazul 
conceptelor, nu există o viziune consolidată asupra a ceea ce înseamnă identitate, modul în 
care este formată sau asupra factorilor care determină dezvoltarea și evoluția identităților 
individuale și colective. Totuși, există abordări general acceptate privind studiul identității. 
Acestea sunt cele mai utile în analizarea identității europene. 

Identitatea, în termeni simplificați, este un sentiment mutual de apartenență la un grup bazat 
pe interese și experiențe comune. Dacă vă ghidați după perspectiva constructivismului social, 
atunci identitatea nu este un dat natural, nici un produs care este supus actelor de voință 
individuală; ci mai degrabă, se formează prin intermediul proceselor sociale și este remodelată 
de relațiile sociale. Promotorii acestei mentalități resping noțiunea de individ văzut ca fiind o 
unitate care constă în raționalitate și libertate de alegere. De asemenea, ei resping 
interpretările conform cărora indivizii au identități unice și integrale sau ideea că formarea 
identităților colective se bazează pe un set de trăsături împărtășite de toți membrii unei 
comunități. În schimb, constructiviștii vorbesc despre realități care sunt create și nu sunt date 
din punct de vedere social, despre identitate ca fiind o ,, construcție a apartenenței la unul sau 
mai multe grupuri sociale”. Ei consideră realitatea un proces supus schimbării care este 
renegociat în timpul interacțiunii, atunci când indivizii accentuează diferitele straturi ale 
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identității lor, alegând și oscilând între identificările multiple. Aceasta le permite să afișeze 
identități ,,polifonice”; adică, pot mobiliza simultan ,,voci  care sunt asociate cu diferite 
categorii de identitate”.

Un alt element important în analiza conceptului de identitate este procesul de clasificare și 
definirea calității de membru. În ultimele două decenii, savanții au discutat din ce în ce mai 
mult și au conceptualizat "identitatea" ca o percepție a sinelui în relație cu ceilalți. Conform 
acestei abordări, identitatea poate fi privită ca un proces de auto-categorizare și auto-
înțelegere, ca "o rețea de sentimente de apartenență și excludere din subgrupurile umane". Cu
alte cuvinte, percepțiile oamenilor faţă de propriul sine sunt construite în raport cu elementele
lumii exterioare. Sau, după cum afirmă Fligstein, "ideea noastră despre cine suntem, este de 
obicei construită ca un răspuns la un alt grup".1 Majoritatea cercetătorilor ar fi de acord că 
dihotomia Noi / Alţii este în centrul procesului de construire a identității. Un rol important îl 
joacă aici faptul că acele caracteristici definitorii ale unui grup îi separă pe unii de ceilalți și nu 
ceea ce au membrii săi în comun. Pe scurt, identitatea nu există ca atare, ca un simplu "lucru" 
static. Mai degrabă, este un fenomen complex, care este întotdeauna construit (în funcție de 
mediul social și fizic al individului) și este situat în mijlocul unui flux de discursuri culturale 
rivale sau concurente despre "Celălalt". Cum se încadrează acest lucru în discursul despre 
identitatea europeană?

Identitatea europeană - o problemă definitorie 

Prima problemă cu care ne confruntăm atunci când  facem referire la  identitatea europeană 
este o incertitudine asupra a ceea ce intelegem prin  "Europa". Este un continent  (perceput în 
termeni geografici, istorici sau culturali) sau o structura politico-economică cunoscută ca UE? 
Vorbim despre o "identitate europeană" sau o "identitate a UE"?  O alta problema  mult mai 
fundamentală  pune la indoiala exitenta efectiva a identitattii europeane. Unii cercetători 
continuă să fie sceptici și afirmă că identitatea europeană este mai degrabă o construcție 
teoretică decât o "realitate", la fel cum Europa "a fost întotdeauna mai mult o construcție 
mentală decât o entitate geografică sau socială".2 Cercetătorii care urmăresc acest mod de 
gândire subliniază că UE este văzută ca fiind o entitate economică și politică care nu generează 
sentimente afective de apartenență și nu este capabilă să trezească vreun  atașamet  popular, 
spre deosebire de statele-națiune care rămân ultimul cadru de referință. Potrivit acestora, 
nivelurile etnice și naționale de identificare continuă să fie intense și prioritare, rămânând mult
mai proeminente și accesibile populației decât identitățile regionale mai abstracte, cum ar fi 
cea europeană. Lipsa identificării publice cu UE este, de obicei, explicată, pe de o parte, prin 
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lipsa unor structuri de comunicare și discursivă care să facă posibilă existența unei comunități 
politice și, pe de altă parte, prin lipsa de transparență în procedurile sale.

Cu toate acestea, există un număr de cercetători care au demonstrat in mod stintific faptul că 
sentimentul identității europene a început să se dezvolte în ultima vreme și că un număr tot 
mai mare de europeni se identifică într-un fel sau altul cu Europa și cu comunitatea europeană.
Aceștia consideră că un procent important din cetățenii europeni încorporează Europa în 
identitatea lor și că ei dețin identități naționale europenizate, numai ca o identitate secundară.
Chiar și legea europeană se referă formal la conceptul de identitate europeană. Art. 6, par. 3 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, prevede: "Uniunea respectă identitatea națională a 
statelor sale membre". Art. 2, dimpotrivă, afirmă că Uniunea își stabilește obiectivul de a-și 
"afirma identitatea pe scena internațională", ceea ce implică existența unei identități a UE.

Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că identitatea europeană este o construcție 
complexă. Unii merg atat de departe incat afirma că nu există "o" identitate europeană, ci mai 
degrabă "mai multe" identități europene. Aceste identități exprima simțurile diferite, dar 
coexistente ale sinelui, printre care și cele locale, regionale, naționale sau supra-naționale. 
Luând în considerare conceptul de identitate ca atare, putem presupune că europenii prezintă 
diferite identificări, în funcție de contextul specific în care se află. Dacă întrebați un italian în 
Statele Unite sau în China, de unde este, va spune ca "din Europa". Când îi vei adresa aceeasi 
intrebare în Spania, răspunsul va fi "din Italia" și dacă vorbește cu concetățenii săi, probabil că 
va specifica regiunea și va spune "Toscana" sau "Florența". Acest lucru presupune, printre 
altele, că oamenii  pot fi în același timp, atât în organizatia membrilor regiunii lor, cât și a  
națiunii lor,  dar și a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, identitatea europeană poate fi definită 
ca o "identitate pe mai multe niveluri", care nu exclude sau neagă alte identități și alte 
credinte. Identitatea europeană - ca orice altă identitate - poate fi văzută ca o construcție 
socială, mai degrabă decât o caracteristică statică, dată.. Nefiind  un fapt absolut, nici un 
fenomen simplu, identitatea reprezintă un proces de schimbare și negociere constantă cu 
oamenii din jurul nostru, fiind construita în principal prin interacțiune și instituționalizare.
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