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Европскиот федерализам (еврофедерализмот) strictо sensu дефиниран,

претставува политичка философија насочена кон создавање обединета и федерална

Европа.1Според оваа дефиниција, тој претставува теорија, која тендира кон политичко

реорганизирање на конкретно општство. Во институционална смисла, федералзимот,

креирањето на федерација, кореспондира со поимот на политичка интеграција на Хаас

- на пренесување на лојалностите, очекувањата и политичките активности кон нов

центар, чии институции поседуваат надлежност над претходно постоечките

институции на нациите-држави. 2 Краен резултат е создавање на нова политичка

заедница. За да можеме да ја сметаме за политичка философија, политичка теорија, а

особено идеологија (со посебен акцент на последното), потребно е имплементирање на

вредносен дел кон неговото базично дефинирање. Трансформацијата од политичко-

правна теорија, со институционален аспект, која воспоставува нов авторитет во

конкретното општество, кон идеологија (во која секако е содржан и

институционалниот елемент) има потреба од експлицитно и имплицитно вметнување

во теоретската матрица, на точно детерминирани вредности/идеи водилки, врз чија

основа би се етаблирало организирањето на новиот политички, организационен

авторитет. Еврофедералистичките идеи и вредности се акумулирани во научното

творештво, инспирирано од оваа теорија, како и во некои документи, кои можат да се

сметаат за идеолошки темели. Еврофедерализмот, претставува интеграциона теорија,

конкретно иницирана од Алтиеро Спинели (за време на Втората светска војна) во

форма на идеологија, кој во современа смисла претставува првиот еврофедералист.

Но секако, федералистичките идеи, имаат подлабок корен. Федерализмот се

поврзува со самата појава на либерализмот, во XVII и XVIII век, и своевремено

претставува идеја, со помош на чија имплементација би се остварил еден стар и

1 Илиќ, Г. - Политички систем и право на европската унија(христоматија), Правен факултет Кичево,
дисперзирани студии Битола, Струга, 2012,2013
2 Hass, E. - The uniting of Europе, 1968
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амбициозен сон, сон за ,,вечен мир”. Логиката наложува, доколку сакаме да

воспоставиме мир, потребно е лоцирање на ентитетите/субјектите кои ја водат војната.

Во услови на модернизмот во политичко-општествена конотација, тоа би биле

нациите-држави. Прв, за федерализмот, во пацифистичка насока, пишува философот,

основоположник на германската идеалистичка школа, Имануел Кант. Во своето дело,

во форма на есеј, иманувано според најголемиот човечки стремеж ,,Вечен мир”, ги

изложува фундаментите врз кои треба да се базира светското општество, со цел

постигнување на стремежот. Конкретно, дава сугестија за обединување на тогашните

држави, кои би егзистирале во склоп на федерална унија, и би делегирале дел од својот

авторитет/суверенитет на наддржавно/федерално ниво (делот на регулирање и

управување со вооружените сили). Со самото тоа, би се избегнала диференцираноста

во поглед на милитантната политика, би се смириле и најжестоките антагонизми, што

би резултирало со остварување на светски мир, секако на долгорочен план. Кант

констатира, дека спогодба помеѓу моралот и политиката е возможен само во федерална

унија.3 Покрај Кант, за релацијата федерализам-пацифизам, (мирот, како идеја која

проникнува или пак се поврзува со федерализмот), пишува и Емери Ревес, кон

средината на XX век, во своето дело ,,Анатомија на мирот”. Ревес го елаборира

вистинскиот конфликт кој се случува во неговото време, а тоа е конфликтот помеѓу

индустријализмот и национализмот. Национализмот од една страна, е

партикуларистички, сегрегативен, дискриминаторски, додека пак потребата за

индустриски прогрес, претпоставува надминување на тие ретроградни карактеристики

на национализмот. Во услови на постоење на нации-држави, потребите на

индустриското општество би се задоволиле по пат на војна помеѓу нациите држави

(позната е неговиот фрагмент од делото ,,политичките и општествените секвенци се

,,Птоломејски”, а светот во кој живееме е ,,Копернички””).4 За надминување на овие

несогласности помеѓу двата политичко-општествени поими, а со тоа и воспоставување

на светски мир, тој повикува на создавање на светска федерација. Кант и Ревес,

повикуваат на создавање на светска федерација, со која би се смириле ,,деструктивните

инстинкти” на нациите-држави на глобално ниво. За разлика од нив, Спинели, има

понепосреден пристап кон федералистичката идеја и нејзиниот однос со мирот како

вредност. Тој ја лансира идејата за создавање на Европска федерација, која би била прв

чекор кон понатамошното глобално интегрирање. Како и неговите претходници-

3 Kant, I. – Perpetual peace (a philosophical essay), 1795, 193 стр.
4 Reves, Е. – The anatomy of peace, 1945,1946, 100, 29 стр.
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федералисти, Спинели мирот го фокусира и етаблира како врховна вредност во

идејната структура на еврофедерализмот. Еврофедерализмот 5 , во својот зародиш,

претставува идеја која е инспирирана од европските војни кои ќе добијат глобален

размер, и се јавува во пацифистичка форма, цели кон обединување, наместо кон

дезинтегрирање, со цел долгорочно ,,мировно” 6 стабилизирање на европскиот

континент.

Втора идеја, сегмент која се извлекува, и врз која се базира, идеологијата на

федерализмот, претставува идејата на слободата, со посебен осврт на индивидуалната

слобода. Федерализмот се појавува, кус период, по појавата на либерализмот, како

носител на идејата на индивидуалната слободата, и покрај некогавата позната

пацифистичка димензија, исто така експлицитно ја промовира слободата, како своја

вредност-градителка (идеја-водилка). Релацијата либерализам-федерализам се

извлекува од поставеноста на федерализмот како модус за етаблирање на либерално

општество, воспоставено врз основа на аскиолошка хиерархија, во која слободата

(заедно со мирот) се наоѓа на самиот врв. Индивидуалната слобода, аспектирана преку

нејзиниот антипод, или конкретно, нејзиниот најголем загрозувач, нацијата-држава, е

во центарот на внимание на еврофедерализмот. Федералистичката проекција на

политичко реорганизирање на општеството, има за цел зауздување/укинување на

нацијата-држава, како концепт, токму во делот во кој таа е овластена и има потенцијал

да води војна, и во делот на загрозување на индивидуалната слобода, преку разни

форми на маргинализација на индивидуата. Либерален приказ на федералистичката

идеја е даден во фундаменталниот федералистички документ, Манифестот од

Вентотене. Манифестот започнува со индивидуалистички детерминирана реченица,

израз на преземените либерални идеи, во која констатира дека човекот, единката,

индивидуата, односно нејзината автономија/ слобода, претставува основен принцип

врз кој е втемелена модерната цивилизација.7 Со овој почеток на манифестот, може да

се забележи дека индивидуалната слобода е втемелена помеѓу вредностите-градителки

и идеите-водилки на еврофедерализмот, и претставува вредност од примарен карактер

во федералистичката аскиолошка рамка, додека пак првенствена улога на федерацијата

би била заштита и унапредување на индивидуалната слобода.

5 The Ventotene Manifesto
6 Albertini, M., Pistone, S – Federalism, raison d’etat and peace, The Altiero Spinelli institute for federalist
studies, 2001, 10-13 стр.
7 The Ventotene Manifesto
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Втора допирна точка на еврофедерализмот со либерализмот, претставува идејата

за еднаквост. Либерализмот, покрај слободата, во нејзиниот вредносен поим, ја издига

вредноста на еднаквоста на високо аксиолошко рамниште, веднаш позади слободата.

Еднаквоста се манифестира преку демократијата како форма на управување и се

аспектира преку поимите на ,,еднаквост пред законите” и ,,еднаквост во можностите”.

Федерализмот е идеологија, која ги апстрахира слободата и еднаквоста и претставува

метод за нивно отелотворување во политичко-општествените институционални

структури.8

Следна во низата идеи преземени од останатите своевремено прогресивни

идеологии, претставува идејата за социјална правда. Оваа вредност, често е

дискутабилна, а според некој и контраверзна, поради својот однос со аскиолошкиот

бит на слободата. Теоретски носител на социјалната правда претставува

социјалистичката идеологија, која се јавува како оформена целина, во XIX век, како

своевидна ,,противтежа” на либералната идеја. Но овој идеолошки антагонизам се

одвива и зема најголем замав во однос на економскиот сегмент на теориите

(капитализам-социјализам), додека во политичкиот, може да се констатира дека има

определена комплементарност, а за тоа говори и фактот, дека една од теоретските

основи на социјализмот, претставува и либерализмот, стриктно со политички предзнак.

Во федералистичка конотација, социјалната правда, асоцира на определена

распределба на богатството и негова деконцетрација. Оваа вредносна димензија на

еврофедерализмот, експлицитно се забележува во Манифестот од Вентотене, каде се

користат определени сегменти од ,,речникот” на социјализмот, конкретно во Марксова

смисла, претставувајќи го империјализмот, како повисок стадиум на капитализмот. Но

секако, и покрај социјалистичката ориентираност, не можеме да зборуваме за

марскистички социјализам во рамките на еврофедерализмот, поради тоа што е

изоставена класната борба и останати марксистички феномени во манифестот, како и

фактот што федерализмот не е класна, партикуларна идеологија. Покрај манифестот од

Вентотене, федерализмот е согледуван како носител, на вредносниот поим на

социјална правда, и во научното творештво во XIX век, конкретно во делата на Пјер

Жозеф Прудон9. Но и кај Прудон, не е марксистички по својата суштина, туку битно се

разликува, со што би се оправдало неговото присуство и во XX век.

8 L. Levi, G. Montani, F.Rossolillo - Three introduction to federalism, The Altiero Spinelli institute for
federalist studies, Ventotene (Italy), 1989, стр.29
9 Proudhon, PJ. - The principle of federation and the need to reconstitute the party of revolution, 1863



www.pravdiko.mk

5

Четврт вредносен аспект на еврофедерализмот, кој не е имплицитно наведен,

туку се провлекува низ научната литература и документитите од суштинско значење,

претставува мултикултурализамот. Во средиштето на мултикултурализмот се наоѓа

идејата за толеранција, недискриминација, прифаќање на разликите, како и зачувување

на истите. Федерализмот, ги конзервира специфичностите на етничките, културните и

јазичните групи, преку делегирање на определена автономија во форма на определено

самоуправување, во рамките на федералната заедница. За мултикултурализмот, во

склоп на еврофедерализмот пишува повеќе Јан Фуере. Автономијата на етничките

групи во рамките на федерацијата, теоретски им ја обезбедува преку држави-региони,

кои имаат определена автономија, не се независни, туку претставуваат федерални

едицици. Државите-региони се трансформирани и видоизменети нации-држави, но со

таа разлика, што секоја етничка група имаа своја автономија во држава-регион (што не

е случај со нациите-држави).10

Накратко изложено, ова претставува вредносниот бит на еврофедерализмот, кој

често пати е поврзан исклучиво со институционалниот аспект на реорганизирање на

одредено политичко општество. Во својата суштина, еврофедерализмот како феномен,

во секој случај има одредени институционални димензии, но секако тие димензии се

надополнети со вредносни, идејни елементи.

Институционалните димензии се идентификуваат со политичкиот момент на

обединување на определени политички ентитети, реорганизирање на политичката

структура, креирање на нов политички авторитет кој ги абсорбира круцијалните

надлежности, како и распределба на ингеренциите помеѓу федералната власт, власта на

федералните единици, власта на локалните единици и сл. Во оваа смисла

еврофедерализмот се дефинира како политичка теорија, философија и идеологија, која

е основата на федералниот политички систем; кој претставува обединување и

униформирање во политичка, економска и социјална смисла (но не и во културолошка

и идеолошка смисла) на повеќе помали (европски) регионални политички единици.

Аксиолошкиот концепт на еврофедерализмот се манифестира преку вредностите

кои се содржани во истиот, кои имаат примарно значење при трансформацијата на

теоријата во идеологија, како и интернализирање во размислувачката матрица на

одредените субјекти. Во оваа насока, еврофедерализмот претставува синтеза на повеќе

идејни теории/идеологии (,,-изми”), со извлекување на нивните фундаментални

10 Yann Fouere – Towards a federal Europa, nations or states, 1963-1967, 124 стр.
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вредносни ориентири. Конкретно претставува вредносна ,,смеса” во која фокусот е

поставен на мирот, односно неговиот носител пацифизмот; слободата, еднаквоста и

демократијата во смисла на либерализмот; социјалната правда, извлечена од

социјализмот; толерантноста, диференцираноста, произлезени од мултикултурализмот.
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