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De vraag dient zich volgens sommigen aan of er een toekomst is voor Europa, en zo ja welke. Dit is 
natuurlijk een complexe vraag, en verwijst onder andere naar de rol van de verschillende lidstaten en 
landen in Europa. Maar – minstens even belangrijk – naar de rol, de ervaringen en ambities van de 
Europeanen. Het is hierbij van belang om het onderscheid tussen Europa en de Europese Unie te 
maken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we solidariteit (die gebaseerd is op de steun van Europese burgers) 
tussen Europese landen bevorderen en continueren wanneer we merken dat deze solidariteit tijdens 
de recente crisissen (EURO, Economisch, Vluchtelingen, …) sterk onder druk is komen te staan. Is de 
Europese Unie hiervoor de juiste weg? 
 Naast deze politieke vraag dient zich echter de sociologisch-antropologische vraag aan: hoe 
wordt Europa aangevoeld en verbeeld door Europeanen (en anderen)? Welke belang wordt aan 
Europa gehecht, en wat verbindt mensen in Europa? Deze vraag is van cruciaal belang en wordt al te 
vaak stiefmoederlijk behandeld. Is het wel nodig om over een Europese identiteit te spreken, of er 
onderzoek naar te doen? Blijft het niet een te vaag concept? 
 Naar mijn mening kan het nadenken over een Europese identiteit ons naar nieuwe wegen van 
verbondenheid en sociaal vertrouwen leiden. Individuen en groepen van individuen hebben altijd 
belangen bij het zich identificeren met anderen. Dat gebeurt niet altijd – of enkel maar – rationeel, de 
rol van emotionele betrokkenheid staat centraal bij vragen over solidariteit: zijn we bijvoorbeeld 
solidair met mensen die we niet tot de ‘eigen groep’ rekenen? Wat kan er ons toe verbinden om toch 
solidair te zijn met mensen die we als ‘de andere’ zien? (van Oorschot, 2008). Hier ligt mijn inziens een 
belangrijke taak weggelegd voor de ontwikkeling van een Europese identiteit. Maar die identiteit 
moeten we durven los te zien van de Europese Unie, hoewel de EU uiteindelijk (mogelijk) toch van 
deze benadering zal kunnen profiteren.  
 Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de EU ondanks alle inspanningen er niet in geslaagd is om 
Europeanen te verleiden, ze is er niet in geslaagd om hen zich (significant) meer Europees te doen 
voelen, en al helemaal niet om grote groepen van Europeanen emotioneel aan zich te binden (Roose, 
2013). Uit onderzoek blijkt dat de EU maar een beperkte invloed heeft op de ontwikkeling van 
Europese identiteitsprocessen en gevoelens van verbondenheid, en deze top down benadering heeft 
dus niet geleid tot een (veel) sterkere identificatie met ‘Europa’ noch met de ‘EU’ (Pötzschke, et al., 
2014; Reeskens & Wright, 2014; Sigalas, 2010). Het lijkt mij een fundamenteel probleem voor de 
toekomst van Europa/EU indien mensen zich niet sterk met elkaar identificeren om op deze wijze 
samen toekomstige crisissen solidair te overwinnen. 
 Deze vaststelling kan tot pessimisme leiden, maar enkel als we met specifieke oogkleppen naar 
Europese identiteit blijven kijken. We moeten vanuit een ander perspectief dit thema durven 
benaderen: niet enkel vanuit een Europese Unie perspectief, noch enkel vanuit het perspectief van de 
‘klassieke nationale groepen’.  
 Hiertoe wil ik de volgende argumentatie opbouwen. Door continue migratie en het ontstaan 
van etnische minderheden, zien we dat stedelijke contexten fundamenteel aan het veranderen zijn. In 
deze contexten – maar in toenemende mate ook daarbuiten – zijn etnisch-culturele minderheden ‘de 



meerderheid’ gaan vormen. In steden zoals Brussel, Antwerpen, Rotterdam enzovoort heeft meer dan 
de helft van de bevolking een migratieachtergrond. Dit betekent dat ‘autochtonen’ niet meer 50% van 
de bevolking uitmaken en dus in de nabije toekomst zelf een minderheid naast andere minderheden 
zullen worden (Clycq, 2016; Mollenkopf & Crul, 2012).  
 Kijken we naar de identiteitsprocessen in deze steden dan zien we over het algemeen de 
volgende drie patronen optreden: (1) Lokale stedelijke identiteiten zijn vaak inclusief en mensen van 
verschillende achtergronden identificeren zich sterk met deze identiteit wat lokale solidariteit mogelijk 
maakt (Fleischmann & Phalet, 2016); (2) Etnische-culturele minderheden identificeren zich over het 
algemeen niet sterk met bestaande (sub)nationale identiteiten die sterk ‘autochtoon’ en exclusief 
ingevuld worden (Alba & Foner, 2015);  (3) Verschillende nieuwe bevindingen wijzen er op dat 
minderheden zich wel meer Europees identificeren dan dat ze zich (sub)nationaal identificeren (Clycq, 
et al., lopend onderzoek; Agirdag, et al, 2016; Erisen, 2017).  
 Dit spruit, naar mijn aanvoelen, voort uit het voordeel van een Europese identiteit die vaag is, 
ambigue en ook niet sterk opgeëist wordt door Europeanen zelf (Jenkins, 2008). Er ligt als het ware 
een braakliggend terrein waar bepaalde groepen (minderheden in dit geval) gebruik van willen of 
kunnen maken om hun sense of belonging, hun gevoel van hier thuis te zijn op te baseren. We merken 
dat minderheden hun plaats in Europa minder legitimeren omdat ze zich sterk Belg of Vlaming voelen, 
of aldus geaccepteerd worden, maar dat ze dit legitimeren omdat ze lijken te ‘geloven’ in de Europese 
identiteit, idealen, waarden en rechten (Clycq, et al. lopend onderzoek).  
 Deze bevindingen zijn hoopvol omdat ze er op wijzen dat mensen door bovenvermelde 
demografische veranderingen (gedwongen?) nieuwe collectieve identiteiten gaan vormen die het 
stedelijke overstijgen omdat ‘moraliteit’, ‘zelfwaarde’, ‘burgerschap’ … mogelijk nog meer te vinden 
zijn op het Europese niveau dan het lokale/stedelijke. Zo lijkt de inclusiviteit van lokale identiteit mooi 
te kunnen samengaan met inclusiviteit op het Europese niveau waardoor eerder exclusieve nationale 
identiteiten aan belang zouden kunnen verliezen. Tenzij deze (sub)nationale identiteiten ook meer 
inclusief worden verbeeld, waar recent onderzoek op lijkt te wijzen (Erisen, 2017). Het ‘United in 
Diversity’ motto van de EU zou dus ook vanuit een andere invalshoek gerealiseerd kunnen worden: 
niet zozeer vanuit de diversiteit aan zogenaamde homogene nationale identiteiten, maar vanuit een 
veel bredere diversiteit (die zelfs voorbij etnisch-culturele minderheden kan gaan). 
 Het mooie is dat allerlei burgers en individuen gebruiken maken van de idee van ‘Europa’ en 
dus ook (kunnen) worden betrokken in het verbeelden en maken van ‘Europese identiteit’. Dit kan 
nieuwe invullingen geven die ook hun belang gaan hebben voor meer inclusiviteit en solidariteit op 
het nationale niveau, maar die ook voor de EU van belang kunnen zijn. We merken immers dat van 
onderuit Europese identiteit toch een belangrijkere rol begint te spelen in de levens van mensen, in 
het bijzonder bij hen waarvan over het algemeen gedacht wordt dat ze geen of weinig affiniteit hebben 
met Europese identiteit, Europa of de EU. Er ontstaat mogelijk een nieuwe Europese demos, waar 
‘Europa’ en zeker de Europese Unie al lang naar op zoek is. Hoe doorslaggevend deze trend zal zijn, 
weten we niet. Maar het is wel al duidelijk dat er processen op gang zijn gekomen die niet (primair) 
door de EU of de nationale staten worden gestuurd, maar die van onderuit worden aangedreven. Dit 
zou een grote steun voor het Europese project kunnen betekenen, met name omdat recent onderzoek 
laat zien dat de traditionele fanbase van de EU – de hogeropgeleiden, financieel sterkere en 
internationaal mobiele groepen in Europa – het laatste decennium minder overtuigd is geworden van 
het Europese project (Teney, 2016).  
 Cruciaal is dus dat er een gedeelde taal en discours wordt gevonden om deze betekenissen, 
ervaringen en culturele praktijken met elkaar te delen. De belangrijkste factoren van Europese 
identiteitsvorming lijken zich af te spelen op het individuele en interpersoonlijke niveau. Onderzoek 
laat zien dat gezinnen zowel als scholen hierbij een belangrijke rol spelen, misschien nog meer dan de 
EU (Faas, 2016; Verhaegen & Hooghe, 2015). Sommige tienjarigen identificeren zich reeds met 
‘Europa’ (Slavtcheva-Petkova, 2015), en tienjarigen van Turkse origine identificeren zich zelfs al meer 
met Europa dan met Vlaanderen of België (Agirdag, et al., 2016). Deze processen ontstaan dus al reeds 
vroeg in het leven van jongeren, en eerste identificatieprocessen hebben de neiging om relatief stabiel 
te blijven doorheen het leven.  



 Over deze processen in het gezin is weinig geweten, maar onderzoek alvast laat zien dat 
scholen hierbij belangrijk lijken te zijn. Indien een school inclusieve discoursen en praktijken heeft ten 
aanzien van haar leerlingen en diversiteit in het algemeen en daarnaast ook aan ‘Europese’ 
kennisoverdracht  doet, dan voelen jongeren zich opmerkelijk ‘Europeser’ (Faas, 2016). Echter, kennis 
is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor identificatie. De emotionele dimensie van 
verbondenheid, zich erkend en aanvaard voelen in de gelijkenissen en verschillen die eigen zijn aan 
individuen en groepen, spelen hierbij een cruciale rol. Het is vanuit deze gevoelens dat mijn inziens 
diepgaande relaties van verbondenheid en solidariteit, die socio-economische en etnische breuklijnen 
overstijgen, kunnen groeien. Al te vaak zien we echter dat sterk gefocust wordt op het negatieve 
verschil en dat de inclusieve benadering – zich Vlaming of Belg voelen hoewel men een ‘andere’ (niet-
dominante) thuistaal, een islamitische achtergrond of immigratiegeschiedenis heeft – als utopisch of 
zelfs problematisch wordt beschouwd. Hierin schuilt de moeilijkheid van de (sub)nationale 
identiteiten, maar ontluikt het escapisme dat de Europese identiteit biedt. United in Diversity. 
Meertaligheid, multi-etniciteit en zelfs multi-religiositeit behoren tot de kern van het Europese 
gedachtengoed, en niet EU-migranten, moslimjongeren en ouders zien hun islamitische achtergrond 
alvast niet als een obstakel om zich Europees te identificeren. 
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