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УТИЦАЈВЕРЕНАУЈЕДИЊАВАЊЕ
СТАРОГКОНТИНЕНТА

Ује ди ње ње Евро пе је пут ко ји је ЕУ иза бра ла у ци љу пре-
тва ра ња европ ског кон ти нен та у је дин стве ну еко ном ско по ли тич ку 
це ли ну. Све то са ци љем да ује ди ње на Евро па бу де до вољ но кон ку-
рент на САД, и све ви ше ра сту ћим еко ном ским и по ли тич ким џи но-
ви ма ка кви су Ру си ја, Ки на и Ин ди ја. Про цес ује ди ње ња Евро пе је 
та ко, са мо јед на од ка ри ка у про це су гло ба ли за ци је ко ја је сва ким 
да ном све ви дљи ви ја.

Иде ја ује ди ње не Евро пе је плод де лат но сти нај у ти цај ни јих 
европ ских по ли тич ких сна га. Као иде ја на ста ла је по сле Дру гог 
свет ског ра та и ње ни нај и стак ну ти ји про мо те ри би ли су Жан Мо не
и фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ро берт Шу ман. Иде ја је 
би ла да се две тра ди ци о нал но ри вал ске па и не при ја тељ ске зе мље, 
Фран цу ска и Не мач ка за сва вре ме на по ми ре. А све то на осно ву 
еко ном ских ин те ре са пре ко ује ди ње ња Евро пе. Као ре зул тат то га 
ро ђе на је 1951. го ди не ''Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик''. По сле 
то га по сте пе ним ши ре њем у сва ком по гле ду, ге о граф ском, еко ном-
ском и ор га ни за ци о ном ро ђе но је оно што да нас зо ве мо Европ ском 
уни јом. ЕУ је осно ва на 1993. го ди не Ма стрихтским спо ра зу мом. У 
мо мен ту ка да је ство ре на ''Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик'' чи-
ни ле су је Фран цу ска и Не мач ка али су се За јед ни ци при дру жи ле 
и Ита ли ја, Бел ги ја. Лук сем бург и Хо лан ди ја. У ре ли ги о зном сми-
слу то је би ла пре те жно ри мо ка то лич ка за јед ни ца. Пре до ми нант но 
ри мо ка то лич ке ме ђу њи ма су би ле:Фран цу ска, Ита ли ја, Бел ги ја и 
Лук сем бург1), Хо лан ди ја има ре ла тив ну ри мо ка то лич ку ве ћи ну2). 
Не мач ка по по след њим по да ци ма има ста нов ни штво по де ље но на 

1)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted by John WRIGHT, pp. 602, 536, 574, 622

2)  Ibi dem, pp. 639
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ри мо ка то ли ке и про те стан те у од но су око 50% пре ма 50%3), aко се 
има ју у ви ду они ко ји се де кла ри шу као при пад ни ци ових цр ка ва. 
Али не сме мо за бо ра ви ти да су не мач ки про те стан ти нај кон цен-
три са ни ји на ис то ку. А ис ток је у вре ме ства ра ња ‘’Европ ске за јед-
ни це за угаљ и че лик’’ со вјет ском оку па ци јом. Та ко да су ри мо ка-
то ли ци би ли број ни ји и у са мој Не мач кој те 1951 го ди не.

Зна чи осно ва ЕУ би ла је у вре ме сво га фор ми ра ња пре те жно 
ри мо ка то лич ка. Ве о ма је ва жно ис та ћи да су но си о ци иде је ује ди-
ње ња Евро пе у то вре ме би ли се ку лар но ори јен ти са ни и да њи хо-
ви мо ти ви ни су би ли ре ли ги о зни. Али ре ли ги ја ни је са мо си стем 
дог ми и об ре да, она је осно ва ци ви ли за ци је и тво рац сва ко днев них 
дру штве них вред но сти. Те је у то ме сми слу осно ва са да шње ЕУ 
би ла про же та хри шћан ским вред но сти ма у ко ји ма је ри мо ка то ли-
ци зам до ми ни рао. Упо ре до са њим ишао је и про те стант ски дух 
оли чен у де лу Не мач ке и Хо лан ди је. Ка да се све то та ко по сма тра 
он да се мо ра ре ћи да је ре ли ги ја ути ца ла на це лу ту за јед ни цу у 
скла ду са Марк со вим ста вом :’’ да тра ди ци ја свих мр твих ге не ра-
ци ја као мо ра при ти ска мо зак жи вих’’. Све по ли тич ке и еко ном-
ске вред но сти ко је су ка рак те ри са ле ‘’Европ ска за јед ни ца за угаљ 
и че лик’’ на ста ле су у окви ру хри шћан ства. Основ на од ли ка ових 
вред но сти је сте прин цип се ку ла ри зма. Да кле став да др жа ва тре ба 
да бу де одво је на од цр кве. Са те тач ке гле ди шта и са ма за јед ни ца је 
тре ба ло да бу де уре ђе на на том прин ци пу. Са дру ге стра не као је-
дан од основ них ста во ва био је и онај о стал ном раз ви ја њу људ ских 
пра ва и сло бо да. А јед но од пра ва и сло бо да је и пра во на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти. На пр ви по глед ова два став су у кон тра дик ци ји. 
Али ни су. Ни су због то га што је иде ја се ку лар ног уре ђе ња на ста ла 
у европ ским хри шћан ским на ци ја ма и као та ква би ла при хва ће на 
и од са мих хри шћан ских цр ква . У овом слу ча ју ри мо ка то лич ке и 
про те стант ске. При хва ће на не баш са во љом, али ипак при хва ће на. 
Са мим тим ни је би ло те шко на ћи ком про мис из ме ђу пра ва на сло-
бо ду ве ро и спо ве сти и се ку ла ри зма у за јед ни ци ко ја је на ста ла ме ђу 
хри шћа ни ма. Од го вор за што је то та ко је сле де ћи. Исус је жи вео у 
нај ор га ни зо ва ни јој др жа ви то га вре ме на у Рим ском цар ству и био 
је рав но ду шан пре ма ње му. Сво је след бе ни ке је по зи вао да чи не 
исто и да га сле де. Због то га хри шћа нин мо же да бу де рав но ду шан 
пре ма по ли тич ком си сте му и да при хва ту сва ки об лик истог.

У хри шћан ском кон тек сту се пра во на сло бо ду ве ро и спо ве-
сти чак и од цр ка ва схва та ло као ин ди ви ду ал но пра во. Па чак и 
ка да се схва та ло као ко лек тив но при хва та ло се да то бу де у окви ру 
се ку лар не ор га ни за ци је. У окви ру ‘’Европ ске за јед ни це за угаљ и 

3)  Ibi dem, pp. 579
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че лик’’ ово опре де ље ње је стал но ра сло ка ко је ра сла за јед ни ца. 
Шест чла ни ца су од лу чи ле 25. мар та 1957, уго во ром по зна тим као 
Рим ски пакт да ство ре Европ ску еко ном ски за јед ни цу (ЕЕЗ). За-
јед ни ца је за сно ва на на ши ро ком за јед нич ком тр жи шту ко је је по-
кри ва ло чи тав низ ро ба и услу га. Ца рин ске ба ри је ре из ме ђу шест 
др жа ва ком плет но су уки ну те 1 ју ла 1968. А за јед нич ка по ли ти ка 
на ро чи то на по љу тр го ви не и по љо при вре де је ста вље на на но ге 60 
тих го ди на. То је иза зва ло ин те ре со ва ње дру гих зе ма ља из ре ги о на 
да се EEЗ при кљу че. Та ко су Дан ска., Ир ска и Ује ди ње но кра љев-
ство од лу чи ли да се при кљу че За јед ни ци. То пр во про ши ре ње од 
6 на 9 чла ни ца де си ло се 1973. Но ва еко ло шка по ли ти ка би ла је 
ство ре на исто као Европ ски ре ги о нал ни фонд за раз вој 1975. У ре-
ли ги о зном сми слу то је усло жи ло за јед ни цу. Дан ска је до ми нант-
но зе мља лу те ран ског про те стан ти зма4), Бри та ни ја је зе мља чи ја 
глав на са став ни ца Ен гле ска има др жав ну ве ру – ан гли кан ску, опет 
фор му про те стан ти зма5) а Ир ска је ри мо ка то лич ка6). Број не ри мо-
ка то ли ка је та ко на гло по рас тао па је Европ ска еко ном ска за јед ни-
цадо би ла ис так ну ти ји дво кон фе си о нал ни ка рак тер. Од но сно тро 
кон фе си о нал ни јер су је чи ни ле че ти ри ве ли ке хри шћан ске де но-
ми на ци је: ри мо ка то лич ка, лу те ран ска и кал ви ни стич ка од но сно 
ре фор ма тор ска и број не ма ле за јед ни це ко је су из про те стант ског 
усме ре ња про ис те кле . Ка ко је про те стант ске цр кве у Евро пи исто 
као и ан гли кан ску за хва тио та лас ли бе ра ли за ма. По ста ви ла су се 
пи та ња ру ко по ло же ња же на за све ште ни ке и би ску пе, за тим пи та-
ње хо мо сек су ал них бра ко ва итд. Ова ко вер ско усло жња ва ње још 
ви ше до при не ло ши ре њу ли бе рал ног си сте ма вред но сти у Европ-
ску еко ном ску за јед ни цу. То је ме ђу тим иза зва ло још јед ну бит ну 
про ме ну у укуп ној ре ли гиј ској по ли ти ци ЕЕС. Ре кли смо да је до-
ми нан тан став пре ма ре ли ги ји у ЕЕЗ до та да био да др жа ва и цр-
ква мо ра ју би ти одво је не. До ми нан те зе мље Фран цу ска, Не мач ка и 
Ита ли ја су то ме да ва ле тон јер су би ле уре ђе не као се ку лар не. Са да 
се по пр ви пут де си ло да је у За јед ни цу ушла јед на др жа ва зна чај на 
по свим еле мен ти ма ко ја је има ла др жав ну ве ру. Ра ди се о Ве ли кој 
Бри та ни ји. Бри та ни ји на и ме ма да има ве о ма раз ви јен де мо крат ски 
си стем ни је се ку лар на. Ен гле ска има др жав ну цр кву - ан гли кан ску. 
И сви др жав ни ор га ни су ве о ма по ве за ни са ре ли ги јом. По гла вар 
др жа ве краљ, у овом тре нут ку кра љи ца, је исто вре ме но и по гла вар 
др жав не цр кве. За ми сли мо ка ко би би ло ка да би пред сед ник Фран-
цу ске Сар ко зи био по гла вар ри мо ка то лич ке цр кве у Фран цу ској, па 

4)  Ibi dem, pp. 564

5)  Ibi dem, pp. 582

6)  Ibi dem. pp. 597
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ће нам си ту а ци ја би ти пот пу но ја сна. Осим што је краљ по гла ва ра 
цр кве, по сто је још мно ги дру ги еле мен ти ко ји ис ти чу те о крат ску 
цр ту бри тан ског дру штва Краљ име ну је над би ску па, би ску пе, де-
ка не ве ли ких ка те дра ла. Од лу ке о бо го слу же њу у цр кви до но си 
бри тан ски пар ла мент. У гор њем до му се ди 24 би ску па7) Бри та ни ја 
је уне ла са свим но ву си ту а ци ју у ор га ни за ци ју. Пре све га по ве ћа ла 
је број и ути цај не ри мо ка то ли ка и по ка за ла да зе мља са из ра зи тим 
те о крат ским еле мен ти ма мо же да раз ви ја де мо кра ти ју. Слич на је 
си ту а ци ја и са кра ље ви ном Дан ском. Кра ље ви на Дан ска је у сво ме 
уста ву у сек ци ји 4 про пи са ла: "Еван ге лич ка лу те ран ска цр ква је 
др жав на цр ква Дан ске, и као та ква има има по моћ др жа ве’’8) Исто 
та ко Ир ска ма да де фи ни са на као се ку лар на има од ред ни це ко је по-
ка зу ју ве зу са ре ли ги јом. Све то је пред ста вља ло иза зов за се ку-
лар но опре де ље ње за јед ни це. Она се по ка за ла спо соб ном да све 
то ускла ди са ге не рал но се ку лар ном по ли ти ком. А та по ли ти ка је 
га ран то ва ла сва људ ска пра ва па и вер ска. У 1981, Грч ка је по ста ла 
10 члан ЕУ а Шпа ни ја и Пор ту га ли ја су исто учи ни ле пет го ди на 
ка сни је. 1987. пот пи сан је акт ко ји је ство рио ба зу за ши рок ше-
сто го ди шњи про грам чи ји је циљ ре гу ли са ње сло бод не тр го ви не 
уну тар гра ни ца Уни је9) и ства ра ња за јед нич ког тр жи шта. Нај ве ћа 
по ли тич ка про ме на на сту пи ла је 9 но вем бра 1989. го ди не ка да је 
сру шен Бер лин ски зид и ка да је гра ни ца из ме ђу Ис точ не и Зап дне 
Не мач ке отво ре на по пр ви пут по сле 28 го ди на. То је до ве ло до ује-
ди ње ња Не мач ке 1990. го ди не у ме се цу ок то бру. 

У ре ли гиј ском сми слу ЕЕС је по ста ла још ша ре ни ја. По пр-
ви пут су се ме ђу за пад ним хри шћан ским тра ди ци ја ма по ја ви ле и 
ис точ не. Јер је Грч ка зе мља са пре те жно пра во слав ном по пу ла ци-
јом. Осим то га што је у ЕЕС уне ла пра во сла вље Грч ка је по ве ћа ла 
и број др жа ва са те о крат ским ел мен ти ма у сво ме устрој ству. За то 
што је и она уста вом де фи ни са ла да има пра во сла вље као др жав ну 
ве ру.

На са мом по чет ку тек ста уста ва сто ји "У име Све тог... и не-
де љи вог трој ства"’10). Та ко се вер ска сли ка За јед ни це још ви ше 
усло жи ла.

7)  Ken neth Med hurs& Ge or ge Moyser, Church and Po li tics in a se cu lar age, Cla ren don, 1988

8)  http://www.ser vat.uni be.ch/icl/da00000_.html (до ступ но 23.11.2008)

9)  О еко ном ским вред но сти ма ко је је у то уне ла пра во слав на Грч ка по гле да ти у Жи во јин 
Ђу рић, Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на еко ном ска по ли ти ка, 
у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, год. I, бр. 1/2007, Бе о град, до ступ но и на http://www.po li tic-
san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Pra vo slav na_re li gi ja_u_Sr bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral-
na_eko nom ska_po li ti ka.pdf (до ступ но 12.1.2009)

10)  http://www.hri.org/docs/syntag ma/ (до туп но 23.11.2008. ) 
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Са па дом ко му ни зма, у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи Евро-
пља ни су по ста ли бли ске ком ши је. У 1993. је дин стве но тр жи ште 
је би ло ство ре но. Оно је има ло че ти ри те мељ не сло бо де: кре та ња, 
ро ба, услу га, нов ца и љу ди. Де ве де се те су та ко ђе де це ни ја два уго-
во ра Ма стрих та ко ји је до нет 1993. и и Ам стер дам ског уго во ра из 
1999. На род се пи тао ка ко ре ши ти пи та ње за га ђи ва ња око ли не и 
ка ко Евро пља ни мо гу за јед но да де лу ју по пи та њи ма без бед но сти 
и од бра не. У 1995. ЕУ је до би ла три но ва чла на: Аустри ју, Фин ску 
и Швед ску. Ма ло се ло у Лук сем бур гу да ло је сво је име Шен ген-
ском спо ра зу му. Овај је спо ра зум омо гу ћио љу ди ма да пу ту ју без 
па со ша ко ји би мо ра ли по ка зи ва ти на гра ни ца ма. Ми ли он и мла-
дих љу ди сту ди ра ју у дру гим зе мља ма уз европ ску по моћ. Ко му ни-
ка ци је су та ко ђе олак ша не услед ко ри шће ња мо бил них те ле фо на и 
ин тер не та.

Има ју ћи у ви ду ре ли гиј ску при пад ност три ју но вих чла ни-
ца ви ди мо да се вер ска сли ка ЕУ још ви ше ре ла ти ви зо ва ла. За то 
што су Швед ска и Фин ска до ми нант но лу те ран ске, док је Аустри ја 
пре те жно ри мо ка то лич ка.11) Та ко се број про те стант ских зе ма ља у 
ЕУ знат но по ве ћао. А про пор ци о нал ни од нос ових две ју за јед ни ца 
још ви ше ре ла ти ви зо вао. Ка да се то ме до да и пра во слав на Грч ка, 
он да си ту а ци ја по ста је још сло же ни ја. То све зна чи да је сва ка од 
по ме ну тих кон фе си ја уно си ла еле мен те сво је по ли тич ке кул ту ре 
у за јед ни цу европ ских на ро да. Ако се под се ти мо да су мо дер не 
де мо крат ске иде је ро ђе не у Ен гле ској и да су свој ве ли ки за мах 
до би ле фран цу ском бур жо а ском ре во лу ци јом 1789. он да је ја сно 
да се це ла ЕУ при ла го ђа ва ла тим стан дар ди ма. А они су чи ни ли 
по ли тич ку осно ву 

''Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик. Грч ка је ту би ла у са-
свим друк чи јој по зи ци ји. Јер је ње на не по сред на исто ри ја би ла 
ли ше на сна жних де мо крат ских за хва та12). Она је тек од 1830. об-
но ви ла сво ју не за ви сност и ота да је мо гла са мо да пра ти оно што 
се зби ва у Евро пи. Али са дру ге стра не Грч ка има јед ну пред ност 
ко ју не ма ни јед на европ ска на ци ја. А то је да је ан тич ка Грч ка при-
зна та ко лев ка европ ске ци ви ли за ци је и сви се Евро пља ни сла жу 
да је грч ка фи ло зо фи ја и ан тич ка де мо кра ти ја за јед но са рим ским 
пра вом осно ва европ ске по ли тич ке кул ту ре. И Грч ка то зна ве о ма 
до бро да ис ко ри сти у сми слу про мо ви са ња са да шњих грч ких по-
ли тич ких у кул тур них вред но сти ко ји су ин спи ри са ни пра во слав-
ном ре ли ги јом и тра ди ци јом.

11)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted by John WRIGHT, pp, 530, 573, 680

12)  Жи во јин Ђу рић, у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, исто. ви ше о то ме
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Пр вог ма ја 2004. осам зе ма ља Цен трал не и И ис точ не Евро-
пе:Че шка ре пу бли ка, Есто ни ја, Ла тви ја, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, 
Пољ ска, Сло ве ни ја и Сло вач ка су се при дру жи ле ЕУ, и та ко окон-
ча ле по де лу Евро пе, од лу че ну во љом ве ли ких си ла 60 го ди на ра-
ни је на Јал ти -  Ки пар и Мал та су та ко ђе по ста ле чла ни це. 

У ре ли гиј ском сми слу то је зна чи ло по ја ча ва ње све три кон-
фе си о нал не це ли не.Пољ ска,Че шка,Ма ђар ска,Сло ве ни ја,Сло вач-
ка,Мал та и Ли тва ни ја су пре те жно ри мо ка то лич ке13), Есто ни ја. и 
Ла тви ја лу те ран ска, а Ки пар пра во сла ван.14). Вр ло је ва жно до да ти 
да у три при бал тич ке зе мље: Есто ни ји, Ла тви ји и Ли тва ни ји жи ви 
и ве о ма број на пра во слав на по пу ла ци ја. Та ко се број пра во слав них 
по себ но уве ћао. Да кле број пре те жно пра во слав них др жа ва у ЕУ 
се по пео на две чла ни це Грч ку и Ки пар.

Још две пра во слав не зе мље из Ис точ не Евро пе Бу гар ска и 
Ру му ни ја су по ста ле чла ни це ЕУ 2007. На тај на чин се број чла ни-
ца по ве ћао на укуп но 27. Ка ко су и Ру му ни ја и Бу гар ска пре те жно 
пра во слав не то се број пра во слав них по ве ћао на 4.15) За јед но са 
по ме ну тим ма њи на ма то је знат но уве ћа ло број пра во слав них . Јер 
Ру му ни ја и Бу гар ска за јед но има ју око 30 ми ли о на ста нов ни ка16). 
Нор мал но ни су сви ста нов ни ци ових две ју др жа ва пра во слав ни. 
Али баш то је до каз све ве ће вер ске ра зно ли ко сти у ЕУ. Јер ка ко 
нпр, Бу гар ска има број ну му сли ман ску ма њи ну. Ко ја до сти же 12% 
укуп не по пу ла ци је17), та ко и дру ге зе мље ЕУ има ју број но ста нов-
ни штво ко је је у вер ском сми слу раз ли чи то од ве ћин ског. Та чи ње-
ни ца је по ста ла по себ но зна чај на због по мањ ка ња рад не сна ге ко ја 
је за де си ла Евро пу од сре ди не 70-тих го ди на. Европ ска при вре да у 
на глом ра сту мо ра ла је да отво ри сво је гра ни це за рад ни ке из зе ма-
ља где их је би ло за из воз. Та ко су се у тра ди ци о нал но мо но ет нич-
ким и мо но вер ски сре ди на ма на шли број ни стран ци. Али стран ци 
ко ји ни су до ве де ни као ро бо ви, Не го као по тре бан парт нер, чи је 
се по тре бе мо ра ју по што ва ти. Ме ђу ти ме стран ци ма пре о вла да ју 
они чи ја је ре ли ги ја друк чи ја од зе мље до ма ћи на. Сто ти не хи ља да 
пра во слав них је нпр. до шло из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је у Не-
мач ку, Фран цу ску и Хо лан ди ју. Али још мно го ви ше му сли ма на 

13)  Ibi dem

14)  ibi dem

15)  О ути ца ју пра во сла вља на по ли ти ку Бу гар ске по гле да ти у Ma ria Se ra fi mo va, Re li gion 
and At ti tu des of Po li ti cal Par ti es, у По ли ти ко ло ги ја Ре ли ги је год. I бр. 1/2007. До ступ но 
и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj%202/Ma ria_Se ra fi mo va.pdf (до-
ступ но 2.3.2009) 

16)  ibi dem

17)  ibi dem
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из Афри ке и Ази је на шло је по сао у зе мља ма ЕУ. Му сли ма ни ма и 
пра во слав ним су се при дру жи ли и број ни при пад ни ци хин ду, бу-
ди стич ке и кон фу чи јан ске кул ту ре. Та ко да је то ЕУ учи ни ло мул-
ти ре ли гиј ском за јед ни цом. То се осе ћа на сва ком ко ра ку. Би ло да 
се ра ди вер ским објек ти ма не тра ди ци о нал них ре ли ги ја ко ји се сре-
ћу на сва ком ко ра ку, би ло о ре ли гиј ским про из во ди ма: књи га ма, 
штам пи, ли тур гиј ским ре ли кви ја ма ко је се ви де и про да ју на сва-
ком ћо шку.

Ве о ма је ва жно ис та ћи да при до шли це дру гих ве ро и спо ве-
сти ни су под јед на ко при сут не у свим зе мља ма ЕУ. Про цен ту ал но 
су нај број ни је у оним зе мља ма ко је су има ле бо га ту ко ло ни јал ну 
про шлост. Та кве су Фран цу ска, Ен гле ска., Бел ги ја и Хо лан ди ја и на 
дру гој стра ни Не мач ка, ко ја не спа да у ту ка те го ри ју. Али је као из-
ра зи то еко ном ски сна жна др жа ва осе ћа ла ду го вре ме на хро ни чан 
не до ста так до ма ће рад не сна ге. Упра во је ко ло ни јал на про шлост 
бит но ути ца ла на ре ли гиј ску при пад ност при до шли ца. Му сли ма-
ни, ко ји су при сти гли у Евро пу су на ро чи то број ни у Фран цу ској 
и Бел ги ји. У Фран цу ској за то што је Фран цу ска би ла ко ло ни јал ни 
го спо дар ве ли ког де ла се ве ро за пад не Афри ке где ислам до ми ни-
ра: Ма ро ку, Ту ни су, Ал жи ру, Ма у ри та ни ји, Ни ге ру, Ма ли ју, Се не-
га лу итд. Ста нов ни ци тих др жа ва су у прин ци пу зна ли фран цу ски 
је зи ку у мо мен ту усе ља ва ња што је би ло олак ша ва ју ћа окол ност, 
при ли ком тра же ња по сла и адап та ци је. Слич на је би ла си ту а ци ја 
са Ен гле ском. Са мо што су се у Ен гле ску усе ли ли и број ни при пад-
ни ци хин ду ре ли ги је, по ред му сли ма на. Јер су Ин ди ја и Па ки стан 
би ли под вла шћу Ен гле ске. По ди мен зи ја ма ма ла Бел ги ја би ла је 
ко ло ни јал ни упра ви тељ јед не од нај ве ћих африч ких др жа ва Кон-
га. При лив Кон го а на ца ни је ме ђу тим из ме нио ре ли гиј ску струк ту-
ру. Јер је ве ћи на Кон го а на ца ри мо ка то лич ке и про те стант ске ве ре. 
Ме ђу тим у Бел ги ји је ве о ма мно го му сли ма на. Пре ма ве о ма по у-
зда ним по да ци ма му сли ма ни ма да нас чи не тре ћи ну ста нов ни штва 
глав ног гра да Бел ги је и цен тра ЕУ Бри се ла. Пре ма истим по да ци-
ма за на ред не две де це ни је то ће би ти нај број ни ја вер ска за јед ни ца 
у Бел ги ји18). Пре ма истим по да ци ма мла да ге не ра ци ја му сли ма на 
је многo при вр же ни ја свој ве ри не го аутох тонo ста нов ни штво. Та-
ко да се де ша ва про цес да аутох то ни Бeлгијанци на пу шта ју сво-
ју ре ли ги ју, док су му сли ма ни све ја чи и ја чи у њи хо вом вер ском 
опре де ље њу. По себ но је зна чај но да се и део аутох то них Бел ги-
ја на ца, у усло ви ма вер ских сло бо да од лу чу је да про ме ни ве ру и 
пре ђе у дру ге ре ли ги је. Би ло да се ра ди о исла му, хин ду и зму или 
не ком дру гом вер ском уче њу. Чак се де ша ва да се је дан број Бел-

18)  L’islam, pre miè re re li gion à Bru xel les dans vingt ans, Lе Fi ga ro, 21-03-2008. Pa ris 
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ги ја на ца опре де љу је за ве о ма ра ди кал не вер ске по кре те као што 
је Ал Ка и да. Је дан од бом ба ша са мо у би ца по ги ну ла у Баг да ду је 
Бел ги јан ка ко ја је пре шла на ислам. Ми ри ел Де гок, је по сле уда је 
за Бел ги јан ца ма ро кан ског по ре кла пре шла на ислам. При гр ли ла 
иде је Ал Ка и де и по ги ну ла у бом ба шком ак ту у Ира ку19). По сто-
ја ње ве ће гру пе Евро пља на ко ји су кан ди да ти за слич не ак ци је 
про из вео је по јам ''Бе ла ал Ка и да''20). Ово ли ки при лив му сли ма на 
у Бел ги ју ни је по сле ди ца ко ло ни ја ли зма не го чи ње ни це да је је дан 
од зва нич них је зи ка Бел ги је фран цу ски. Па су му сли ма ни из бив-
ших фран цу ских ко ло ни ја у фран ко фон ском де лу Бел ги је ви де ли 
исте пред но сти ко је су ви де ли у бив шој ме тро по ли Њи хо ва же ља 
да до ђу у Бел ги ју ипак ни је би ла до вољ на за ула зне ви зе. Ка да се о 
то ме да нас рас пра вља у Бел ги ји чу ју се ра зна об ја шње ња. Јед но је 
оно ко је да ју пред став ни ци дру ге бел гиј ске за јед ни це, фла ман ске. 
Они под се ћа ју да Фла ман ци има ју ве ћи на та ли тет и има их ви ше у 
укуп ној по пу ла ци ји21). Због то га су, ка жу Фла ман ци, Ва лон ци ко ји 
го во ре фран цу ски олак ша ли до би ја ње ула зних ви за за фран ко фо не 
из Афри ке. Ка ко су они ве ћи ном му сли ма ни то се број му сли ма на 
у Бе ле ги ји на гло по ве ћао.

Углав ном до шло је до ве ли ке про ме не у вер ској струк ту ри 
ЕУ. По ме ну та бел гиј ска сли ка је вр ло упе ча тљи ва. Ако му сли ма ни 
да нас чи не тре ћи ну ста нов ни штва ''глав ног гра да'' Евро пе, он да то 
ни је обич на ма њи на већ зна ча јан про це нат. А тај про це нат бит-
но ути че на це ло куп не од но се. Због све га то га до шло је озбиљ них 
раз ми мо и ла же ња ме ђу по ли тич ким де лат ни ци ма ЕУ по пи та њу 
ње не бу дућ но сти и кул тур ног иден ти те та. 

Ни је спор но да је европ ски иден ти тет у осно ви ју део-хри-
шћан ски. Оно што да нас чи ни Евро пу у сва ком по гле ду је сте ве-
за но са ју део-хри шћан ском тра ди ци јом. Чак и ка да се ра ди о еко-
но ми ји. Јер ни је не по зна то да је ре ли ги ја на ро чи то кал ви ни стич ка 
фор ма про те стан ти за ма бит но ути ца ла на при вред ни раз вој кон ти-
нен та.22). Ме ђу тим тај иден ти тет је про из вео та кав си стем вред но-
сти ко ји је до вео до вр то гла вог де мо граф ског па да, уз исто вре ме но 
ве о ма ве ли ки еко ном ски раз вој. Та ко да су та два по ла ишла једaн 
про тив дру гог. Рaзвој привредe тра жио је но ве рад ни ке, а по ро ди-
ли шта су се по сте пе но за тва ра ла . Јер европ ске же не упр кос ви со-

19)  Ti mes On li ne, Da cem bre 01,2005

20)  http://www.ser bi an na.com/co lumns/jev tic/004.shtml (до ступ но 2.11.2008)

21)  2008 The New York Ti mes AL MA NAC, edi ted by John WRIGHT, pp. 536

22) Weber, Max,The protestant ethic and the spirit of
Capitalism,New York: Charles Scribner’s sons, 1958



Мирољуб Јевтић Утицај вере на уједињавање старог континента

95

ком жи вот ном стан дар ду не же ле да ра ђа ју. Из лаз се мо гао на ћи 
са мо та мо где има до вољ но ра да жељ них а не за по сле них љу ди. А 
то су би ле бив ше ко ло ни је ко је су пред ста ви ле не пре су шан иза зов 
сло бод не рад не сна ге. Ка ко су се у ве ћи ни слу ча је ва при до шли, а 
нео п ход ни еми гран ти раз ли ко ва ли по ве ри од до ма ћи на то се вер-
ска сли ка усло жи ла.

За то је при ли ком рас пра ве о бу дућ но сти Евро пе и мо гу ћем 
об ли ку уре ђе ња по ста вље но и пи та ње устав ног уре ђе ња но ве тво-
ре ви не. Као што зна мо сва ки устав по ред чи ње ни це да се ра ди 
прав но-по ли тич кој ма те ри ји увек са др жи и ма ло иде о ло ги је. Иде-
о ло ги ја се по себ но ви ди у пре ам бу ли. Да кле при ли ком рас пра ве о 
уста ву Евро пе по ста ви ло се пи та ње ње не иде о ло шке ба зе. Пар ти је 
де сне ори јен та ци је су се за ла га ле да у устав ује ди ње не Евро пе уђе 
од ред ни ца о ју део-хри шћан ским ко ре ни ма кон ти нен та. Та је иде ја 
на и шла на сна жан от пор ле во ори јен ти са них пар ти ја Оне су би ле 
про тив то га из два раз ло га. Пр ви је чи ње ни ца да су ле ве пар ти је 
се ку ла ра но ори јен ти са не. И сма тра ју да се ре ли ги ја мо ра за др жа-
ти у стро го при ват ној сфе ри23). А дру га је прак тич на. Она уви ђа 
да Евро па све ви ше ста ри и да ће број по треб них усе ље ни ка све 
ви ше ра сти. Та ко да се де фи ни са ње Евро пе као ју део-хри шћан ске 
по ка зу је као смет ња ин те гра ци ји не хри шћа на у европ ски кул тур ни 
ми ље.

Обе чи ње ни це су ва жне али је очи глед но пре вла да ла ова 
дру га. То се ви ди из прет ход но из не тих по да та ка. Ти по да ци су 
нам по ка за ли да мно ге европ ске зе мље има ју у уста ви ма де фи ни-
са ну др жав ну ве ру. Са мим тим ни су се ку лар не у стро гом сми слу 
те ре чи. Али то ни је спре чи ло те зе мље да раз ви ја ју се ку ла ри зма 
у ве о ма ши ро ком сми слу те ре чи. Па чак ни да бу ду пред вод ни ци 
де мо крат ских про ме на. Ка ква је би ла Ен гле ска. Већ то го во ри да 
ова чи ње ни ца ни је би ла у осно ви от по ра де фи ни са њу Евро пе као 
ју део-хри шћан ске. Већ ова дру га ко ја се од но си на де мо граф ско 
ста ре ње кон ти нен та и по тре ба ма за но вом ими гра ци јом.

По гле дај мо шта се де си ло са спор том. Не ка да су све еки пе 
и свим ве ли ким спор то ви ма европ ских др жа ва би ле са ста вље не од 
так ми ча ра до мо ро да ца. Да нас је си ту а ци ја са свим друк чи ја. Не ке 
ре пре зен та ци је као фуд бал ска ре пре зен та ци ја Фран цу ске, осва јач 
свет ског пр вен ства, има ви ше при ро ђе них не го Фран цу за чи ји су 
ко ре ни од у век ту. Да кле ни је про блем у то ме што за ре пре зен та ци-
је игра ју стран ци не го то што аутох то но ста нов ни штво ни је про-
23)  О односу религије и политике видети у Miroljub Jevtiс, Political science and Religion, 

Политикологија религије, Вол l; I, бр 1/2007, Београд ISSN 1820-6561 or http://www.
politicsandreligionjournal.com/PDF/broj1/Political_science_and_religion.pdf (доступно 
2.12.08) 
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из ве ло по треб ну би о ло шку ма су ко ја би у ре пре зен та ци ји за у зе ла 
ме сто. То се од ра жа ва не све сфе ре жи во та. По себ но на од брам-
бе ну спо соб ност. Пре ма пи са њу не мач ке штам пе сма њио се број 
спо соб них мла дих љу ди за вој ну оба ве зу. Та ко да се на слу же ње 
вој ног ро ка по зи ва ју и хен ди ке пи ра ни ко ји би у ра ту мо гли да бу ду 
са мо тре ће по зив ци24)Ка да се то ме до да по да так да је 160.000 мла-
дих Не ма ца још 1996. го ди не од би ја ло да слу жи вој ни рок ста ње 
по ста је још алар мант ни је25). Још пре ви ше од 10 го ди на сва ко тре ће 
до ма ћин ство у Не мач кој има ло је са мо јед ног чла на26). Због све га 
то га пре ма та да шњим про це на ма Евро па ће мо ра ти да до 2050. го-
ди не уве зе око 35 ми ли о на рад ни ка да би мо гла нор мал но да функ-
ци о ни ше27). Та ј е чи ње ни ца про ме ни ла вер ску сли ку Не мач ке исто 
као и прет ход но по ме ну те Бел ги је. Пре ма пи са њу не мач ке штам-
пе 1998. го ди не град Франк фурт је имао 28,5%стра на ца. Бер лин 
12,6% а Мин хен и Штут гарт28) по 24,1%. За што су пред став ни ци 
де сних пар ти ја за уво ђе ње у устав Евро пе од ред ни це о ју део-хри-
шћан ском ка рак те ру нај бо ље се ви ди из из ја ве јед ног од ше фо ва 
во де ће де сне пар ти је у Не мач кој из по кра ји не Ба вар ске. Он је ре-
као ‘’Му сли ма ни ко ји жи ве у Не мач кој мо ра ју по што ва ти тра ди-
ци о нал не ври јед но сти хри шћан ства... Мул ти кул ту рал но дру штво 
ко је би под ра зу ми је ва ло јед нак жи вот и ранг раз ли чи тих кул ту ра 
јед них по ред дру гих, је сте по гре шан пут у ко јем су су ко би већ уна-
при јед про гра ми ра ни’’29). По ме ну ти из ја ву дао је Алојз Глик. Он 
је у то вре ме био шеф по сла нич ке гру пе Хри шћан ско-со ци јал не 
уни је у пар ла мен ту не мач ке по кра ји не Ба вар ске. То је би ло да ле ко 
пре ак ту ел них рас пра ва уста ву ЕУ. Он је пред о се ћа ју ћи да ће то 
до ћи на ред до дао ‘’Во де ћи по ли ти ча ри Ње мач ке би тре ба ло да 
за у зму ја сан став у сми слу на ше хри шћан ске кул ту ре’’30). Не мач ки 
по ли ти ча ри су тај став ја сно ис ка за ли. Ле ви ча ри су од ба ци ли та кав 
на чин ре зо но ва ња и од би ли да у устав Евро пе уба це аманд ман о ју-
део-хри шћан ској кул ту ри и опре де ли ли се за друк чи ји кон цепт. То 
је кон цепт ко ји иде ко рак да ље у се ку ла ри за ци ји. По себ но је ва жно 
да је та кав кон цепт по бе дио у усло ви ма по ста ја ња др жа ва чла ни-
ца ко је тај при ступ не гу ју у сво јим по ли тич ким и устав ним си сте-
ми ма. Та кве су зе мље Ве ли ка Бри та ни ја, Грч ка Дан ска и још не ке 
24)  Цитирамо према Политика, Београд, 21. 6. 1996. стр. 14

25)  Ibidem

26)  Цитирамо према Политика, Београд, 4. 9. 1996, стр. 22.

27)  Блиц, Београд, 11. 7. стр. 2, Београд

28)  Политика, 2411.1998, стр. 6

29)  Независне нооине, Бањалука, 5. 1.1999, стр. 9

30)  Ibidem
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дру ге. Бор ба ме ђу тим ни је ни из да ле ка за вр ше на. Она се ви ди из 
из ја ва ве о ма ути цај них по ли ти ча ра и вер ских де лат ни ка ко ји има ју 
сна жан ути цај на по ли ти ку у сво јим зе мља ма. Са мим тим и у Евро-
пи. Нпр. при мас пољ ске ри мо ка то лич ке цр кве Јо зеф Глемп:”по др-
жа ула зак у ЕУ али са мо са Бо гом ''31). Исти та ко ри мо ка то лич ки 
про мас Ма ђар ске мон си њор Пе тер Ер дое има пот пу но ја сне ста-
во ве о то ме ка ко ЕУ траб да бу де уре ђе на. « Без хри шћан ства ср це 
Евро пе ће би ти из гу бље но”32). Па па Јо ван Па вле дру ги је та ко ђе 
ло би рао код европ ских ли де ра да « из ри чи то у европ ском уста ву 
пи ше да се Евро па за сни ва на хри шћан ској ве ри и на Бо гу''33). Ја-
сно је да су ова ко од луч но из ра же ни ста во ви мо ра ли да иза зо ву 
те шке бор бе ми шље ња. То се по себ но ви ди из из ја ва ко је су по сле 
усва ја ња пре ам бу ле да ва не. Та ко нпр. « Ве о ма смо за до вољ ни за то 
што је по зи ва ње на Бо га из о ста вље но . То би ство ри ло не по треб не 
пре пре ке у Евро пи. Да би би ла ује ди ње на Евро па мо ра би ти се ку-
лар на''34) Из ја вио је Те ри Сан дер сон пот пред сед ник бри тан ског се-
ку лар ног дру штва. Очи глед но је да је тај став по бе дио. То се ја сно 
ви ди из пре ам бу ле ко ја је пред ло же на. Она гла си ова ко’’ Кул тур но, 
ре ли гиј ско и ху ма ни стич ко на ле ђе Евро пе је во де ће на дах ну ће из 
ко га су се раз ви ла нео ту ђи ва пра ва људ ске лич но сти, сло бо да, де-
мо кра ти ја, јед на кост и вла да ви на пра ва...’’35). Ка ко ви ди мо по сто-
ја ле су две ја сно су прот ста вље не по зи ци је. Јед на ко ја је хте ла да 
ис так не ве зу Евро пе и хри шћан ства и дру га ко ја је то ни ка ко ни је 
хте ла36). Али је ова дру га та ко ђе ду бо ко све сна зна ча ја ре ли ги је за 
чо ве ка. Сто га је од ред ба о ре ли ги ји ушла у пре ам бу лу. Али без по-
зи ва ња на би ло ко ју спе ци фич ну ре ли ги ју. Та квим пред ло гом Уста-
ва Евро пе пру жа се мо гућ ност да се по ми ре по што ва ње за ре ли гиј-
ска опре де ље ња, али и да се ис так не да ће Евро па да се под јед на ко 
од но си пре ма при пад ни ци ма свих ре ли ги ја на сво ме тлу.

На осно ву прет ход но ре че ног ви ди се да две по ли тич ке оп-
ци је ре ли ги ју по сма тра ју на са свим раз ли чит на чин. За по ли ти ча ре 
ка кав је ци ти ра ни Алојз Глик
31)  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32813 (доступно 5. 12. 08)

32)  ibidem

33)  ibidem

34)  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32813 (доступно 5.12.08)

35)  http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf (доступно 5.12.08)

36)  О економској политици религиозних Британца погледати у Shanthikumar Hettiarach-
chi, Investing in the’faithful capital’ as a means to social change and political imagination, у 
Поликологија религије, год. II, бр. 1/2008 - Доступно и на http://www.politicsandreligion-
journal.com/PDF/broj%203/05_heitaraci.pdf (доступно 2. 3. 2009)
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Европ ски мир и ко ег зи стен ци ја раз ли чи тих ре ли ги ја ни је 
мо гућ. И су ко би ће оба ве зно усле ди ти. Са дру ге стра не се ку ла-
ри сти су уве ре ни да са мо се ку лар но од ре ђе ње Евро пе без да ва ња 
пред но сти би ло ко јој кон фе си ји мо же да оства ри ствар но ује ди-
ње ње кон ти не на та. Без ика кве двој бе је ја сно да су ова два ста ва 
не по мир љи ва. И да је је трај ни ком про мис не мо гућ, уко ли ко јед на 
или дру га стра на не про ме не свој став. Шта ће се де си ти по ка за ће 
вре ме. Јер је сва ка прог но за ве о ма не за хвал на. На ро чи то у озбиљ-
ној на у ци, ко ја не ма по треб не чи ње ни це за ре ле вант не за кључ ке.
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РЕЗИМЕ

У про цес гло ба ли за ци је европ ске зе мље се укљу чу ју на раз-
ли чи те на чи не. Не ки од њих су ин ди ви ду ал ни, а не ки ко лек тив-
ни. Нај ва жни ји вид ко лек тив не гло ба ли за ци је је сте Европ ска уни ја 
ЕУ. У овом тре нут ку ве ћи на европ ских др жа ва је учла ње на у ЕУ. 
Ме ђу њи ма су и не ке бал кан ске др жа ве: Грч ка, Бу гар ска и Ру му-
ни ја. Оста ле бал кан ске др жа ве та ко ђе по ка зу ју озбиљ ну на ме ру да 
се укљу че у ЕУ и по ста ну пу но прав не чла ни це. До укљу чи ва ња 
Грч ке у Европ ску уни ју у та је за јед ни ца би ла ри мо ка то лич ко-про-
те стант са ка. Са ула ском грч ке ме ња се и вер ска су шти на. Та ко да 
јед на пре те жно пра во слав на др жа ва и то са пра во сла вљем као др-
жав ном ре ли ги јом ула зи у са став ЕУ. То бит но ме ња вер ску су шти-
ну Европ ске уни је. По ред то га при лив рад не сна ге из зе ма ља у раз-
во ју још ви ше усло жња ва вер ску сли ку европ ског кон ти нен та. Све 
су број ни ји при пад ни ци му сли ман ске, хин ду и бу ди стич ке ве ре. 



Мирољуб Јевтић Утицај вере на уједињавање старог континента

99

Но во при до шли су до ду ше оста ја ли ма њи на у тра ди ци о нал но ри-
мо ка то лич ким и про те стант ским зе мља ма. Али ма њи на ко ја из дан 
у дар ра сте и бит но ме ња не ка да ис кљу чи во хри шћан ски ка рак тер 
ЕУ. Упр кос то ме јед на ду ги низ го ди на је са мо Грч ка би ла при пад-
ни ца дру гог кон фе си о нал ног усме ре ња за раз ли ку од оста лих зе-
ма ља. Са ула ском Бу гар ске , Ру му ни је и Ки пра бит но се ме ња вер-
ска струк ту ра. Ср би ја, Укра ји на и Гру зи ја у та ко ђе пра во слав не . И 
све три по ка зу ју те жњу да се уни ји при кљу че. Ако би се то де си ло 
пра во слав ни би по ста ли ско ро рав но прав ни са ри мо ка то ли ци ма и 
про те стан ти ма у про цен ту ал ном од но си ма. А евен ту ал но при кљу-
че ње Ру си је би до ве ло до до ми на ци је пра во слав них. Ал ба ни ја та-
ко ђе те жи да се у ЕУ укљу чи. А она је до ми нант но му сли ман ска. 
Да кле му сли ман ска Ал ба ни ја, ве ли ке му сли ман ска за јед ни ца у 
БИХ, Ср би ји и Бу гар ској, и број не му сли ман ске ма њи не у зе мља-
ма уте ме љи ва чи ма по ста вља ју број на пи та ња. Јед но од нај ва жни-
јих је и пи та ње кул тур ног иден ти те та Евро пе. Де мо хри шћан ске и 
на род не пар ти је же ле да се у Уста ву ЕУ на гла си да су ко ре ни Евро-
пе ју део-хри шћан ски. Ле ве пар ти је то ни су при хва ти ле. Та ко да та 
од ред ни ца ни је ушла у на црт Устав Евро пе. Али пи та ње ни је још 
увек ре ше но и бу дућ ност ће би ти ве о ма ин те ре сант на.
Кључ не ре чи: Евро па, гло ба ли за ци ја, ре ли ги ја, кон флик ти, по ли ти ка, ди-

ја лог

MiroljubJevtic

FAITHS’SINFLUENCEANDUNIFICATION
OFOLDCONTINENT

SUMMARY

Euro pean co un tri es get in vol ved in the pro cess of glo ba li za tion 
in many dif fe rent ways. So me of the se ways are in di vi dual and the ot-
hers are col lec ti ve. The most im por tant aspect of glo ba li za tion is EU, 
Euro pean Union. At the mo ment the vast ma jo rity of euro pean co un tri es 
are EU mem bers. The re are so me Bal ka nic co un tri es among them, such 
as Gre e ce, Bul ga ria and Ro ma nia. Ot her Bal ka nic co un tri es al so show 
se ri o us in ten tion to join the EU and be co me law ful mem bers. Euro-
pean Union was ro man cat ho lic-pro te stant com mu nity un til Gre e ce has 
jo i ned it. With the ad mis sion of Gre e ce the re li gi o us qu in tes sen ce has 
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chan ged. So, that one ort ho dox co un try with ort ho doxy as an of fi cial 
re li gion be co mes mem ber of EU. This chan ges re li gi o us qu in tes sen ce 
of EU es sen ti ally. Apart from that, the la bo ur in flux from de ve lo ping 
co un tri es even mo re com pli ca tes re li gi o us si tu a tion in Euro pe. The re 
are va ri o us fol lo wers of mu slim, hin du or bud dist re li gion. Tho ugh, 
new co mers ha ve re ma i ned mi no rity in tra di ti o nally ro man-cat ho lic and 
pro te stant co un tri es. But this mi no rity, that grow day in day out, es sen-
ti ally chan ge chri stian cha rac ter of EU. De spi te of that Gre e ce was the 
only co un try of dif fe rent re li gi o us ori en ta tion for a long ti me. With the 
ad mis sion of Bul ga ria, Ro ma nia and Cyprus the re li gi o us struc tu re of 
EU has chan ged es sen ti ally. Ser bia, Ukra i ne and Ge or gia are al so ort-
ho dox co un tri es. And all of them tend to join the EU. If this hap pe ned 
the ort ho dox wo uld be co me al most equ al in pro por ti o nal re la ti ons. And 
even ti ally Rus sian jo i ning of EU wo uld re sult in ort ho dox do mi na tion 
in EU. Al ba nia al so tend to join the EU. And Al ba nia is do mi nantly 
mu slim co un try. The re fo re, mu slim Al ba nia, hu ge mu slim com mu nity 
in Bo snia and Her ze go vi na, Ser bia and Bul ga ria and nu me ro us mu slim 
mi no ri ti es in fo un ding co un tri es of EU ra i se many qu e sti ons. One of the 
most im por tant qu e sti ons is a qu e sti on of cul tu ral iden tity of Euro pe. 
De mo-Chri stian and Pe o ple’s po li ti cal par ti es want to po int out in EU 
Con sti tu tion that Euro pe has Ju deo-Chri stian ro ots. Left po li ti cal par ti-
es did not ac cept that. So that this cla u se has not been in clu ded in draft 
of Euro pean Con sti tu tion. But this pro blem has not been sol ved yet and 
the fu tu re will be very in te re sting. 
Keywords: Euro pe, Re li gion, Glo ba li za tion, Con flicts, Po li tics, Di a log


