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Pomen religioznosti za evropsko identiteto mladih
The Significance of Religiousness for European 
Youth's Identity

Povzetek: Članek obravnava pomen in razumevanje evropske identitete med mla-
dimi in prikazuje njeno vlogo v konstrukciji in ohranitvi skupnega prostora vre-
dnot in pripadnosti. Zgodovinski, kulturni in duhovni vidiki evropskega prosto-
ra so tako postavljeni na stičišče ambivalentnih družbenih procesov in njihovih 
večplastnih razumevanj pri posameznikih. Članek – na podlagi razlikovanja med 
različnimi razsežnostmi evropske identitete – predstavi stališča mladih do sku-
pnih evropskih pripadnosti, ki odsevajo kompleksnost sodobnega družbenega 
reda in odslikavajo obstoj različnih dimenzij evropskega prostora. Pri tem pa na 
podlagi empiričnih podatkov poudarja, da je duhovna dimenzija Evrope, po-
sebno njen religiozni vidik, kljub eroziji tradicionalnih družbenih spon še vedno 
ključni dejavnik pri ohranjanju občutij skupne pripadnosti Evropejcev. 

Ključne besede: Evropa, identiteta, religija, mladi, linearna regresija

Abstract: The article discusses the significance and understanding of European 
identity among the youth and demonstrates its role in the construction and 
maintenance of the common space of values and belongings. Historical, cultu-
ral and spiritual aspects of European space are thus placed in the centre of 
ambivalent social processes and their multi-layer understandings by the indi-
viduals. Based on the distinction between different dimensions of European 
identity, the article shows the attitudes of youth towards common European 
belongings, which indicate the complexity of contemporary social order and 
reflect the existence of various dimensions of European space. Based on the 
empirical data, it underlines that – despite the erosion of traditional social bon-
ds, the spiritual dimension of Europe, especially its religious aspect, remains a 
crucial factor in the maintenance of common belongings of the Europeans. 

Keywords: Europe, identity, religion, youth, linear regression

Izvirni znanstveni članek/Article (1.01)
Bogoslovni vestnik/Theological Quarterly 80 (2020) 1, 161—175
Besedilo prejeto/Received:05/2019; sprejeto/Accepted:12/2019
UDK/UDC: 316.74:2 
DOI:10.34291/BV2020/01/Golob



162 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 1

1. Uvod1

Evropa kot ekonomski, politični in kulturni prostor je v današnjem družbenem 
kontekstu izpostavljena hitrim spremembam, specifičnim geopolitičnim situacijam 
in kulturni raznovrstnosti. V času večjih individualnih izbir, ki vplivajo na posame-
znikovo dojemanje družbenih prostorov in na izgrajevanje identitet in občutkov 
pripadnosti (prim. Giddens 1991), pa njena duhovna dimenzija nikakor ni zblede-
la. Tako ima religija pomembno vlogo tudi v dobi, ko so identitete postale bolj 
fleksibilne in fluidne in so predmet nenehne konstrukcije in imaginacije (Appad-
urai 1996). Identitete se izoblikujejo skozi proces oblikovanja pomenov in občutkov 
pripadnosti, ki niso vnaprej določena in nespremenljiva kategorija (Jenkins 1996; 
Delanty in Rumford 2005, 66–67). Pomembno vlogo pri tem igra tudi narativna 
dimenzija, ki poudarja vlogo skupnih naracij in spominov pri dojemanju kontinu-
itete skupnosti in njene prihodnosti. Kljub sodobni ambivalentnosti, hibridnosti 
in večplastnosti identitet kot odsevu globalne povezanosti, pospešene mobilnosti 
in tehnološkega razvoja (Budd idr. 2017; Fric idr. 2019; Rek 2019) pa ne smemo 
pozabiti, da so vse identitete vedno tudi družbene in nastajajo v odnosu do sku-
pnosti (Jenkins 1996, 11) na različnih ravneh, torej na lokalni, nacionalni, evropski 
in morda tudi na globalni ravni. Nikakor ne smemo zanemariti tistih elementov, 
kakor so odnos do naroda, etnije in religije, ki sodijo v polje »globoke zakoreni-
njene« kulture (Mishler in Pollack 2003, Pye 2003) kot nečesa relativno trajnega, 
esencialnega in koherentnega. Ti elementi igrajo zelo pomembno vlogo pri ohra-
njanju in dolgoročnem vzdrževanju različnih identitet. 

Raziskovanje sodobnih procesov oblikovanja identitet in odnosa do kolektivnih 
občutkov pripadnosti je zlasti zanimivo, če se osredotočimo na mlade. Procesi in-
dividualizacije, tehnološka ekspanzija in razvoj komunikacijskih orodij in kanalov 
so to populacijo še posebej zaznamovali. Kakor so že prikazale prejšnje raziskave 
(Ule 2008), so mlajše generacije intenzivneje izkoreninjene iz tradicionalnega druž-
benega konteksta kakor starejše generacije, ki so bolj rigidno umeščene v rutine, 
pričakovanja in navade. Adolescenca pomeni težavno obdobje tveganih in nepred-
videnih situacij, ki označujejo prehod iz otroštva v odraslo dobo, v kateri je posa-
meznik sposoben prevzeti vloge in odgovornosti odraslih. V obdobju znatnih struk-
turnih sprememb in novih vidikov tveganja (Beck 2003) je prehod v odraslost postal 
še zahtevnejši. Od mladih se pričakuje, da prevzamejo odgovornosti za svoja deja-
nja v nestabilnem in nepredvidljivem okolju in konstruirajo občutek individualne 
identitete v odnosu s fluidnim družbenim kontekstom in omajanimi sidrišči druž-
bene semantike. V svetu, ki je izgubil ontološko varnost (Giddens 1991), so kon-
strukcija identitete, izgrajevanje položaja v družbi in aspiracija prihodnjih ciljev 
neizpodbitno zahtevne naloge. Vprašanje, ki si ga ob tem zastavljamo, je, kakšna 
je vloga skupnega evropskega prostora v tem procesu in kakšne identitete se v tem 
kontekstu ustvarjajo. Zanima nas tudi, kakšna je vloga globlje zakoreninjenih ele-

1 Empirični podatki, ki so uporabljeni v članku, so bili zbrani v okviru projekta Creative Europe Culture 
programme (https://www.glej.si/en/programmes/id-babylon), ki ga je finančno podprla Evropska ko-
misija.
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mentov kulture pri občutenju evropske identitete med mlado populacijo. To omo-
goča vpogled v prihodnje izzive skupnih evropskih temeljev in družbe.

Namen tega članka je trojen. Na podlagi analize podatkov iz raziskave o odno-
su slovenske mladine do Evrope želimo najprej pokazati, katere so glavne razse-
žnosti evropske identitete, in ugotoviti, kako se te razsežnosti izražajo med mla-
dimi v Sloveniji. V drugem koraku bomo preverili, v kolikšni meri bi lahko z religi-
ozno identiteto in z drugimi potencialno pomembnimi dejavniki pojasnili navzoč-
nost (oziroma odsotnost) posameznih vidikov evropske identitete med slovensko 
mladino. Nazadnje pa bomo preverili, ali je mogoče govoriti o evropski identiteti 
kot o celovitem konceptu, ki združuje vse ključne razsežnosti, in kako bi lahko nje-
govo navzočnost oziroma odsotnost povezali z religijo in z drugimi dejavniki. Naša 
ključna hipoteza je, da instrumentalni razlogi, povezani z višjo ravnjo kvalitete ži-
vljenja, niso dovolj, da bi posameznik čutil identifikacijo z Evropo, ampak je za to 
pomembna kulturna dimenzija, pripadnost skupni duhovni in s tem tudi religijski 
tradiciji. V evropskem kontekstu seveda govorimo o dediščini krščanstva, ki kljub 
sekularizaciji in tezam o zatonu religije še vedno pomeni pomemben temelj vre-
dnot in moralno-etičnih orientacij ljudi na »stari celini«.

2. Konceptualizacija evropske identitete
Koncept evropske identitete je navdihnil paleto akademskih, strokovnih in političnih 
premislekov in raziskav, ki odsevajo njeno kompleksnost in nejasnost v odnosu do 
ambivalentnih percepcij evropskega prostora. Ta prostor je po eni strani razumljen kot 
geografski in zamišljeni teritorij, po drugi strani pa kot politična in družbena entiteta. 

V članku obravnavamo evropsko identiteto širše od zgolj pripadnosti Evropski 
uniji. Tega ne smemo enačiti z Evropo, klub temu da se oba pojma v vsakdanji rabi 
pogosto zamenjujeta. Evropa je precej širši pojem kakor Evropska unija, saj se ob-
čutek evropejstva ne nujno povezuje s podporo politični uniji (prim. Buecker, 
2006). Kakor pravijo Immerfal idr. (2009, 326), je treba konceptualno ločiti med 
identiteto in mnenji o sami evropski integraciji. Podobe Evrope so zgrajene na 
kulturnih in humanističnih temeljih, vezanih na demokracijo, človeške pravice in 
strpnost, ki ne nujno korelira pozitivno z odobravanjem Evropske unije.

Na razumevanje Evrope vplivajo različni zgodovinski, ekonomski, politični in 
družbeni konteksti. Temelje različnih pojmovanj lahko poiščemo v nastanku Evro-
pe kot politične entitete v kontekstu islamske grožnje krščanstvu, ki je v širokem 
smislu vezan na ideje, vrednote in ideale evropske civilizacije (Delanty in Rumford 
2005). V ruševinah druge svetovne vojne in kot posledica tega ameriške interven-
cije so se te podobe okrušile. Politična in družbena nestabilnost je vodila v nasta-
nek novih konceptualnih temeljev. Potreba po ekonomskem sodelovanju med 
evropskimi državami je spodbudila nove politične intervencije, ki so vodile v da-
našnjo Evropsko unijo. Od samega začetka pa je bil projekt integracije močno po-
vezan z vlogo skupne evropske zgodovine in kulture. 
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Še danes močno odmevna izjava enega od tako imenovanih ustanovnih očetov 
Evropske unije, Jeana Monneta: »Če bi moral začeti znova, bi začel s kulturo.« To 
je vezano na predpostavko, da je ideja Evrope ključ do legitimacije Evropske unije. 
Ne glede na to, ali je Monnet dejansko izrekel te besede (Mokre 2007), je kultura 
zavzela pomembno mesto v integracijskih procesih. Politična skupnost, ki je de-
mokratično organizirana, potrebuje suveren demos, neka določena stopnja lojal-
nosti in pripadnosti politični skupnosti pa je njen prvi pogoj. Samo če se nekdo 
prepozna kot del družbe, lahko sprejema kolektivne odločitve, ki niso neposredno 
vezane na osebno korist (prav tam). Kultura je tako esencialni element evropskih 
integracij. Prav tako je v ospredje prišlo spoznanje, da gre evropska identiteta 
pravzaprav z roko v roki z nacionalno identiteto (glej Bruter in Harrison 2012).

Kljub številnim naporom Evropske komisije prek različnih projektov in iniciativ 
pa bi težko rekli, da obstaja močna kolektivna evropska pripadnost. Kakor pravita 
Checkel in Katzenstein (2009), je treba ločevati med evropsko identiteto kot poli-
tičnim projektom in kot družbenim procesom. Pri tem igrajo pomembno vlogo 
nekateri družbeni procesi na transnacionalni ravni, ki lahko vplivajo na formacijo 
identitet. Transnacionalnost ne pomeni odmika od nacionalnosti, ampak nadgra-
dnjo nacionalnih sentimentov. Sodobne identitete odsevajo vpliv nacionalnih okvi-
rov in zakoreninjenih kulturnih pomenov, hkrati pa opozarjajo na instrumentalne 
in fluidne identitetne plasti. 

3. Operacionalizacija razsežnosti evropske identitete 
Različni vidiki in koncepti evropske identitete vodijo tudi v različne pristope k nje-
ni operacionalizaciji, ki je razpeta med poplavo različnih definicij in dostopa do 
podatkov. Kakor je že bilo poudarjeno (Kaina in Karolewski 2009, 18; Pichler idr. 
2012), je na splošno med raziskovalci mogoče opaziti pomanjkanje primernih po-
datkov, ki bi bili standardizirani, longitudinalni, zanesljivi in veljavni, pa tudi pri-
manjkljaj primernih merskih instrumentov. Ti instrumenti odsevajo različna razu-
mevanja o tem, kaj Evropa sploh je in kaj pomeni biti Evropejec, in nesposobnost 
zadostne utemeljitve razlik med kulturnim občutkom pripadnosti in politično de-
finicijo vključenosti. Prav tako je treba poleg stopnje identifikacije posameznikov 
z Evropo upoštevati, ali se jim koncept Evrope in evropejstva sploh zdi relevanten. 
Na tej podlagi so Pichler idr. razvili konceptualno ogrodje, na katero se navezuje-
mo tudi v naši lastni raziskavi (Pichler idr. 2012, 9). V tem kontekstu je treba v prvi 
vrsti ločiti med kategorizacijo, pomeni, identifikacijo in pomembnostjo. 
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Ključni koncept Podrejeni koncepti

Evropska identiteta

Kategorizacija (kognitivna)
Kategorija prepoznave

Kategorija jasnosti
Kategorija pomembnosti

Pomeni

Kulturni
Politični

Kozmopolitski
Moralni

Pragmatični

Identifikacije (evalvirane)
Navezanost
Pripadnost

Ponos

Pomembnost

Pogostost aktivacije
Pomembnost

Specifičnost/splošnost

Tabela 1: Konceptualizacija evropske identitete. Vir: Prilagojeno po Pichler idr. 2012, 9.

Indikatorji kategorizacije zadevajo kognitivni aspekt evropske identitete in od-
govarjajo na ključna vprašanja, ali ima za nekoga ideja Evrope in biti Evropejec 
sploh smisel v vsakdanjih situacijah. Indikatorji pomena ponujajo poglobljeno zna-
nje o tem, kako ljudje sploh dojemajo Evropo in evropejstvo. Tretji koncept zade-
va proces identifikacije kot emocionalne absorpcije Evrope in biti Evropejec v kon-
ceptualizacijo samega sebe. Zadnji koncept pa obravnava, kako pogosto in v ka-
terih situacijah ljudje vidijo Evropo kot bistveno v vsakdanjem življenju (po Pichler 
idr. 2012). 

Omenjeno konceptualizacijo vidimo kot celovit miselni okvir obravnave evrop-
ske identitete, ki pa je preveč kompleksen, da bi ga lahko neposredno preslikali v 
anketni vprašalnik. Uveljavljene raziskave, kakor je Evrobarometer, ki so na to te-
matiko resda precej pozorne, navadno operirajo le z manjšim delom te konceptu-
alizacije oziroma so v tem smislu večinoma precej pomanjkljive. A čeprav ne mo-
remo neposredno prenesti vse kompleksnosti v vprašalnik, smo skušali v okviru 
naše raziskave zajeti vse ključne vsebine Pichlerjevega modela, tako da smo jih 
preslikali v šest trditev in merili stopnjo strinjanja z njimi na šeststopenjskih Liker-
tovih lestvicah od 0 (»Nikakor se ne strinjam«) do 5 (»Popolnoma se strinjam«). 

Tako smo s posameznimi trditvami merili: 
1. Kulturni pomen evropske identitete kot navezanosti: »Počutim se močno nave-

zanega na Evropsko unijo, ker predstavlja našo skupno kulturo in civilizacijo.«
2. Politični pomen evropske identitete kot navezanosti: »Počutim se močno nave-
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zanega na Evropsko unijo, saj mi omogoča izvajati moje politične pravice.«
3. Kozmopolitski pomen evropske identitete kot navezanosti: »Počutim se močno 

navezanega na Evropo, ker omogoča kozmopolitansko, mednacionalno in med-
človeško povezovanje prek meja.«

4. Pragmatični pomen evropske identitete kot navezanosti: »Počutim se močno 
navezanega na Evropo, ker omogoča svobodno prečkanje državnih meja, poce-
ni uporabo telefona zunaj Slovenije in druge praktične prednosti.«

5. Evropsko identifikacijo v smislu čustvene pripadnosti: »Vesel(-a) sem, ker sem 
Evropejec (Evropejka).«

6. Evropsko identifikacijo v smislu ponosa: »Ponosen(-sna) sem, da sem Evropejec 
(Evropejka).«

Tako smo prek zgornjih trditev zajeli evropske identifikacije v smislu navezano-
sti (prve štiri trditve), čustvene pripadnosti (peta trditev) in ponosa (šesta trditev). 
Hkrati smo prek prvih štirih trditev zajeli evropsko identiteto v kulturnem, politič-
nem, kozmopolitskem in v pragmatičnem smislu. Prek uporabe Likertovih lestvic 
za vsako od trditev smo zajeli tudi pomembnost posamezne kategorije oziroma 
njeno izrazitost. Idealno bi bilo seveda, če bi lahko vsako posamezno razsežnost 
evropske identitete merili z več kakor enim samim vprašanjem, vendar zaradi ra-
zumljivih omejitev v obsegu vprašalnika to v okviru te raziskave ni bilo mogoče. 
Kljub temu je naš nabor vprašanj o evropski identiteti temeljitejši kakor v večini 
drugih anketnih raziskav na temo evropske identitete. 

Sestava vprašalnika in anketiranje sta potekala v okviru projekta ID Babylon.2 
Vprašalnik je bil v Sloveniji realiziran prek spleta od 30. novembra 2018 do 17. 
januarja 2019 z uporabo spletnega portala 1ka3 na vzorcu 149 mladih v starosti 
od 15 do 22 let, torej v obdobju, ki se tipično pokriva s srednjo šolo s in prvo sto-
pnjo bolonjskega študija. Glede na naravo izvedbe anketiranja lahko v strogem 
smislu govorimo o priložnostnem vzorčenju, zato je treba statistična sklepanja, ki 
jih na vzorcu izvajamo, razumeti z ustreznimi zadržki, anketni del naše raziskave 
pa kot pilotnega. Kljub tej nedvomni omejitvi pa ocenjujemo, da je raziskava pri-
nesla pomembne vpoglede, ki bodo relevantni za nadaljnje kvantitativno razisko-
vanje evropske identitete v Sloveniji in v drugih evropskih državah. 

4. Vpliv religiozne identitete na evropsko identiteto in 
njene posamezne razsežnosti 

Glede na stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo je med našimi anketiranci najiz-
razitejša emocionalna evropska identiteta. Povprečna raven strinjanja na lestvici 

2 European Commission, Creative Europe Culture programme (https://www.glej.si/en/programmes/id-
-babylon).

3 1KA (Verzija 17.05.02) [programska oprema] (2017). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno 
prek https://www.1ka.si.
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od 0 do 5 s trditvijo, ki jo je izražala, je bila tako kar 3,88. Dokaj očitno je torej iz-
raženo veselje nad dejstvom, da so anketiranci »Evropejci«. Na drugem in na tre-
tjem mestu sledita z zanemarljivo majhno medsebojno razliko pragmatična iden-
titeta (3,58) in ponos (3,53). Prva izraža dokaj velik poudarek na navezanosti na 
Evropo v povezavi s konkretnimi praktičnimi koristmi, ki jih prinaša Evropska uni-
ja. Druga je v smislu posameznikovega ponosa, da je Evropejka oziroma Evropejec, 
abstraktnejša, a zelo podobno intenzivna. Na četrto mesto so anketiranci s pov-
prečno stopnjo strinjanja 3,03 umestili kozmopolitski pomen evropske identitete, 
ki poudarja predvsem nadnacionalno in medčloveško povezovanje, segajoče prek 
meja. Nasproti kozmopolitski lahko v nekem določenem smislu postavimo evrop-
sko kulturno identiteto, ki izpostavlja evropsko kulturo in civilizacijo. Čeprav obe 
poudarjata preseganje meja znotraj Evrope, ta kljub vsemu hkrati implicira kultur-
no-civilizacijske razlike med skupnim evropskim prostorom in preostalim svetom. 
Izraženo povprečno strinjanje s trditvijo o kulturni evropski identiteti je znašalo 
2,47. Relativno najniže se je uvrstila politična evropska identiteta kot navezanost 
na Evropsko unijo v smislu izvajanja političnih pravic: povprečna ocena je bila le 
2,2. Rezultate grafično povzemamo v grafikonu 1. 

V naslednjem koraku nas zanima, ali in v kolikšni meri religija kot vidik posame-
znikove identitete vpliva na vsako od teh razsežnosti evropske identitete. Izrazitost 
religiozne identitete smo pri tem merili prek stopnje strinjanja s trditvijo: »Religi-
ja je ključni del moje identitete«. 

Pri tem pa lahko resnični učinek religiozne identitete pravilno izmerimo samo, 
če ob tem upoštevamo tudi druge možne dejavnike, ki bi utegnili vplivati na nav-
zočnost oziroma odsotnost posameznih razsežnosti evropske identitete. V ta na-
men uporabljamo statistično metodo linearne regresije, tako da za vsako od raz-
sežnosti evropske identitete postavimo linearni regresijski model, ki vsebuje po-
samezno razsežnost evropske identitete kot odvisno spremenljivko (posledico), 
religiozno identiteto in druge hipotetične dejavnike te razsežnosti evropske iden-
titete pa kot neodvisne spremenljivke oziroma morebitne vzroke. 

0

2

4

Emocionalna Ponos Kozmopolitska Kulturna

3.88

3.58 3.53

3.03

3.47
2.20

Graf 1: Razsežnosti evropske identitete med mladimi. Vir: Naša lastna raziskava in izračuni.
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Na demografski in strukturni ravni preverjamo učinek spola, starosti in samo-
ocenjenega materialnega stanja (»Imam dovolj denarja, da pokrijem svoje osnov-
ne potrebe«). K temu smo dodali tudi vprašanji, ki preverjata, koliko je posameznik 
v svojem življenju prebival v Sloveniji oziroma zunaj nje. Tako razlikujemo na eni 
strani med tistimi, ki so več kakor tri mesece prebivali v tujini, in preostalimi, na 
drugi strani pa med tistimi, ki so večino svojega življenja preživeli v Sloveniji, in 
tistimi, ki so večino življenja preživeli drugje. 

Kot potencialno zanimivo v odnosu do evropske identitete smo vključili tudi 
nacionalno identiteto, ki smo jo opredelili v odnosu do države – torej ne v etnič-
nem smislu, ampak bolj v smislu pripadnosti državi – prek stopnje soglašanja s 
trditvijo »Slovenijo vidim kot svojo deželo«. Konkretne prakse ljudi, ki bi prav tako 
utegnile vplivati na različne vidike evropske identitete, pa so vključevale ocenjeno 
stopnjo pogostosti posameznega ravnanja v letu 2018 na lestvici od 0 (»Nikoli«) 
do 5 (»Zelo pogosto«): 

 – druženje z ljudmi iz drugačnih kulturnih okolij (kakor je anketirančevo),
 – druženje z ljudmi iz drugih evropskih držav prek socialnih omrežij,
 – druženje z ljudmi iz drugih evropskih držav osebno/v živo. 

V preliminarni analizi smo ugotovili, da spol in starost ne vplivata na nobeno 
razsežnost evropske identitete, zato sta iz nadaljnjih analiz izpuščena. Končne re-
zultate prikazujemo v tabeli 2, v kateri so prikazani standardizirani regresijski ko-
eficienti za vse tiste neodvisne spremenljivke, ki vplivajo na posamezne razsežno-
sti evropske identitete. Višje vrednosti pomenijo večji učinek posameznega dejav-
nika, negativne vrednosti negativni učinek, prazna celica v tabeli pa pomeni, da 
konkretni dejavnik nima statistično dokazljivega učinka na posamezno razsežnost 
evropske identitete.4 

4 Zaradi narave našega vzorca ne moremo uporabljati testov statistične pomembnosti v strogem smislu, 
vendar smo zaradi preglednosti vključili le tiste koeficiente, ki bi bili statistično zanesljivi ob manj kakor 
10-odstotni stopnji tveganja. Za vsakega od regresijskih modelov smo izračunali tudi determinacijski 
koefiecient (R2), to je: skupni delež variance odvisne spremenljivke, ki jo model pojasnjuje – oziroma z 
drugimi besedami, v kolikšni meri nam upoštevani nabor neodvisnih spremenljivk oziroma hipotetičnih 
dejavnikov pojasnjuje posamezno razsežnost evropske identitete. Ta razsežnost znaša od komaj 14 
odstotkov za emocionalno identiteto pa vse do kar 32 odstotkov za kulturno. 
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Neodvisne spremenljivke (hipotetični 
dejavniki evropske identitete)

Odvisne spremenljivke (razsežnosti evropske identitete)

Kulturna Politična Kozmo-
-politska

Pragma-
-tična

Emocio-
-nalna Ponos

»Religija je ključni del moje identitete« 
(lestvica 0–5) 0,44 0,19 0,14 0,22

St
an

da
rd

izi
ra

ni
 k

oe
fic

ie
nti

 (b
et

a)

»Imam dovolj denarja, da pokrijem 
svoje osnovne potrebe« (lestvica 0–5) 0,28 0,23 0,16

»Bili v tujini več kakor tri mesece« –0,19 –0,14 –0,14

»Večino svojega življenja smo živeli v 
Sloveniji« –0,19 –0,15

»Slovenijo vidim kot svojo deželo« 
(lestvica 0–5) 0,18 0,23 0,28

Kako pogosto … ste se [v letu 2018] 
družili z ljudmi iz drugačnih kulturnih 

okolij, kakor je vaše (lestvica 0–5)
Kako pogosto … ste se [v letu 2018] 

družili z ljudmi iz drugih evropskih držav 
prek socialnih omrežij (lestvica 0–5)

0,18 0,22

Kako pogosto … ste se [v letu 2018] 
družili z ljudmi iz drugih evropskih držav 

osebno/v živo (lestvica 0–5)
0,21

Tabela 2: Linearni regresijski modeli za posamezne razsežnosti evropske identitete.

Ugotovimo lahko, da h kulturni razsežnosti evropske identitete najpomembne-
je prispeva prav religiozna identiteta. Osebe, ki izraziteje vidijo religijo kot del 
svoje identitete, tudi bistveno močneje izražajo kulturno razsežnost evropske iden-
titete. K občutku kulturne evropske identitete opazno pozitivno prispeva tudi dru-
ženje z ljudmi iz drugih evropskih držav prek socialnih omrežij, medtem ko ima 
bivanje v tujini več kakor tri mesece na evropsko identiteto celo statistično po-
memben negativni učinek, to je drugače resda nekoliko presenetljivo. Vendar je 
kulturna evropska identiteta zlahka razumljena kot nekaj, kar ne zahteva izrecnih 
(fizičnih) interakcij z ljudmi iz drugih držav.

Religiozna identiteta pomembno pozitivno vpliva tudi na evropsko politično 
identiteto. Poleg tega nanjo bistveno pozitivno vplivata tudi druženje prek spleta 
in nacionalna identiteta, negativno pa dejstvo, da je nekdo preživel večino življe-
nja v Sloveniji. Občutek pripadnost slovenski državi torej krepi politični vidik evrop-
ske identitete, to pa kaže ne le na združljivost, temveč celo na pozitivno povezanost 
med nacionalno in evropsko razsežnostjo na politični ravni.5 Po drugi strani je 
politična evropska identiteta očitno močnejša pri tistih, ki večine svojega življenja 
niso preživeli v Sloveniji, kakor pri tistih, ki so jo. Ta vidik prebivanja v tujini torej 
očitno prispeva k močnejšim občutkom politične evropske identitete. 

Religiozna in nacionalna identiteta skupaj bistveno pozitivno vplivata tudi na 
evropski ponos – in sta pri tem tudi edina statistično zaznavna dejavnika evrop-
skega ponosa v našem razlagalnem modelu. 

5 Kot zanimivost lahko dodamo, da med religiozno in nacionalno identiteto drugače nismo zaznali omem-
be vredne statistične povezanosti. 
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In končno ima religiozna identiteta neki pozitiven, čeravno ne tako izrazit vpliv 
tudi na pragmatično razsežnost evropske identitete. Ta razsežnost je resda, vsaj v 
okviru našega nabora spremenljivk, najbolj odvisna od občutka materialne pre-
skrbljenosti, deloma pa tudi od pogostosti druženja z ljudmi iz drugih evropskih 
držav v živo. To je precej razumljivo, saj lahko prav osebe, ki se v živo družijo z lju-
dmi iz drugih evropskih držav, najbolj neposredno doživijo praktične koristi oziro-
ma prednosti, vezane na Evropsko unijo. Zaznamo lahko še razmeroma šibak, a 
vendarle še zaznaven vpliv več kakor trimesečnega prebivanja v tujini. 

Po drugi strani pa se učinek religiozne identitete povsem izgubi pri kozmopolitskih 
in emocionalnih razsežnostih evropske identitete. Posebno zanimiva je kozmopolit-
ska evropska identiteta, pri kateri religiozna in nacionalna identiteta ne igrata no-
bene statistično dokazljive vloge, zato pa je najodločilnejša materialna razsežnost, 
to, da ima oseba dovolj denarja za pokrivanje svojih osnovnih potreb. Kozmopolitsko 
evropsko razmišljanje je tako znatno bolj značilnost ljudi, ki jim ni treba v tolikšni 
meri skrbeti za materialno preživetje. Dodatno, čeprav v znatno manjši meri, je lah-
ko relevanten dejavnik tudi prebivanje zunaj Slovenije – a ne le več kakor tri mese-
ce, temveč večino življenja. Omembe vredna, a še vedno relativno krajša prebivanja 
v tujini imajo na kozmopolitsko evropsko identiteto negativen učinek, prebivanje, 
ki traja večino življenja, pa pozitivnega. 

Pri emocionalni razsežnosti evropske identitete ima največji učinek nacionalna 
identiteta: kdor vidi Slovenijo v večji meri kot svojo državo, izraža hkrati tudi izrazitej-
šo emocionalno evropsko identiteto in večji evropski ponos. Na tej podlagi lahko 
sklepamo, da je občutek nacionalne pripadnosti pomembno pozitivno povezan ne 
le s političnimi vidiki evropske identitete, temveč celo še toliko bolj z njenimi emoci-
onalnimi vidiki in s ponosom na svoje lastno evropejstvo. Nekaj malega k emocional-
ni identiteti prispeva tudi občutek svojega lastnega materialnega blagostanja. Ome-
nimo lahko še, da druženje z ljudmi iz drugačnih kulturnih okolij nima učinka na no-
beno od razsežnosti evropske identitete. 

Nazadnje nas zanima tudi, kako religiozna identiteta, skupaj z drugimi dejavniki, vpliva 
na evropsko identiteto kot takšno. V ta namen lahko oblikujemo skupni indeks evropske 
identitete, tako da za vsakega anketiranca izračunamo povprečje vrednosti vseh šestih 
spremenljivk, prek katerih smo se lotevali koncepta evropske identitete. S tem pridemo 
do krovnega koncepta evropske identitete, ki združuje vse obravnavane razsežnosti.6

Ob tem nas zanima, katere od neodvisnih spremenljivk, s katerimi smo razla-
gali posamezne razsežnosti evropske identitete, pomembno vplivajo na naš skupni 
indeks evropske identitete. Tudi tukaj konstruiramo linearni regresijski model, kot 
izhodišče pa smo vzeli enak nabor neodvisnih spremenljivk (dejavnikov), kakor 
smo ga uporabili že za posamezne razsežnosti evropske identitete. 

6 Seveda se je treba vprašati, ali je mogoče iz šestih razsežnosti evropske identitete generirati skupni indeks 
evropske identitete, ki bi imel zadovoljivo stopnjo zanesljivosti. V ta namen uporabimo za kombinacijo 
vseh šestih razsežnosti evropske identitete statistično mero Cronbach alfa, ki tukaj znaša 0,85 in s tem 
kaže na še povsem zadovoljivo stopnjo zanesljivosti oblikovanja skupnega indeksa. Z drugimi besedami, 
iz šestih razsežnosti evropske identitete je vsaj v okviru našega vzorca mogoče oblikovati enodimenzi-
onalni indeks, ki združuje vse navedene razsežnosti.
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Z izločanjem statistično nepomembnih neodvisnih spremenljivk in s hkratnim 
prizadevanjem za oblikovanje modela, ki bi v največji možni meri pojasnil naš in-
deks evropske identitete, oblikujemo tudi optimalni linearni regresijski model, 
povzet v tabeli 3, v kateri navajamo vse standardizirane regresijske koeficiente.7

Neodvisne spremenljivke Standardizirani koeficienti

»Religija je ključni del moje identitete« (lestvica 0–5) 0,25
»Imam dovolj denarja, da pokrijem svoje osnovne potrebe« (lestvica 0–5) 0,20

»Slovenijo vidim kot svojo deželo« (lestvica 0–5) 0,21
Kako pogosto … ste se [v letu 2018] družili z ljudmi iz drugih evropskih 

držav osebno/v živo (lestvica 0–5) 0,18

Tabela 3: Linearni regresijski model za pojasnjevanje skupnega indeksa evropske identitete 
kot odvisne spremenljivke.

Religiozni vidik identitete se tudi tukaj izkaže kot najpomembnejši posamični 
dejavnik s standariziranim koeficientom 0,25. Sledita nacionalna identiteta (0,21) 
in občutek materialne preskrbljenosti (0,20), ki oba prav tako pozitivno prispeva-
ta k indeksu evropske identitete. In končno je tu še pozitivni učinek pogostosti 
druženja z ljudmi iz drugih evropskih držav v živo, ki torej prav tako krepi skupno 
evropsko identiteto kot takšno. 

5. Vloga krščanstva kot ključne komponente evropske 
duhovne dediščine

Na podlagi rezultatov predstavljene empirične raziskave o razsežnostih in dejav-
nikih evropske identitete pri mladih (resda zgolj za eno državo) lahko trdimo, da 
igra kultura izjemno pomembno vlogo. Pri privrženosti Evropi niso pomembni zgolj 
instrumentalni momenti, kakor so višji materialni standard, boljše možnosti zapo-
slitve, manj ovir za potovanja in interakcije med ljudmi, čeprav ni mogoče zanika-
ti, da je tudi ta – lahko bi mu rekli pragmatični – vidik relevanten. Vendar pa to za 
identifikacijo ljudi z »evropejstvom« ne zadostuje, potrebno je nekaj globljega, 
nekaj, kar je vključeno v duhovno razsežnost posameznikovega bivanja (Kleindi-
enst 2019). Govorimo o kulturni podstati, iz katere izhajajo vrednote, norme, idej-
ne orientacije in vedenjskih vzorci ljudi. V tem kontekstu igra pomembno vlogo 
religija, saj osmišlja življenje ljudi in jim ponuja vodila za ravnanje v vsakodnevnih 
okoliščinah. Na tej podstati temeljijo tudi identitete, katerim pripadajo posame-
zniki. To velja tudi za evropsko identiteto.

Ko skušamo definirati, kaj je podlaga evropske identitete, se resda soočamo z raz-
ličnimi dilemami in zagatami. Tudi če rečemo, da temelji na skupni evropski kulturi, 

7 Za vse neodvisne spremenljivke, vključene v ta regresijski model, lahko s tveganjem, manjšim od dveh 
odstotkov, trdimo, da statistično pomembno vplivajo na naš skupni indeks evropske identitete (seveda 
ob predpostavki, da je naš vzorec dovolj podoben naključnemu vzorcu). Pojasnjevalna moč modela je 
24 odstotkov razložene variance. 
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se soočamo s problemom pri opredelitvi njenih specifik. Težko je, denimo, razločiti, 
kaj je evropska in kaj splošna zahodna kultura. Evropska kultura namreč pomeni du-
hovno jedro razvoja celotne evropske civilizacije. Tu sta se razvila parlamentarna de-
mokracija in tržno gospodarstvo kot ključna institucionalna elementa zahodnega 
družbenega ustroja. Nekateri elementi evropske kulture so se razširili v neevropski 
svet. Tako je pogosto težko reči, ali so ti elementi nekaj specifično evropskega ali pa 
imajo univerzalno veljavnost. Vendar se to dvoje v svojem bistvu ne izključuje. Za 
demokracijo in za človekove pravice, denimo, pogosto slišimo, da sta to univerzalni 
kategoriji, se pravi: nekaj, kar ima občo vrednost in kar naj bi uživali vsi ljudje sveta. 
Vendar pa kljub temu ni mogoče zanikati, da je oboje rezultat evropskega duhovne-
ga razvoja in da oboje izhaja iz kulturnega miljeja, kakršen se je oblikoval v Evropi. 
Izhajata namreč iz individualističnega razumevanja človeka in njegovega položaja v 
družbi, ki postavlja v ospredje posameznika kot nekaj edinstvenega, kot bitje, kate-
remu po naravi stvari pripada človekovo dostojanstvo (Kleindienst in Tomšič 2018). 

Sodobna evropska kultura ima različne izvore. Temelji tako na veri kakor na ra-
zumu, se pravi: tako na judovsko-krščanski religijski tradiciji kakor na tradiciji re-
nesančnega humanizma in razsvetljenskega racionalizma (Tomšič 2012). Kakor 
pravi Rémi Brague v svojem delu Evropa, rimska pot (2003), je Evropa v kulturnem 
smislu dejanski dedič rimske civilizacije, saj je od nje prevzela zmožnost črpanja 
iz tradicij drugih kultur in vključevanja njihovih dosežkov v svoj lastni okvir. V tem 
smislu je zanjo značilna večja odprtost do drugih in večje zanimanje zanje, kakor 
to velja za preostale civilizacije.

Evropsko kulturo opredeljuje heterogenost, ki izhaja iz etničnih, verskih, jezi-
kovnih, ideoloških in iz zgodovinskih razlik med njenimi konstitutivnimi členi. Zato 
kulturna unifikacija Evrope vsaj na srednji rok ni mogoča. Evropska identiteta se 
lahko vzpostavi le ob upoštevanju vseh teh razlik. Zakorenini se lahko le pod po-
gojem, da bo izhajala iz nacionalnih in drugih obstoječih oblik skupne pripadnosti. 

Zaradi omenjenih problemov glede opredelitve tega, kaj je specifično evropsko, 
pa nikakor ni mogoče reči, da je evropska kultura nekaj umetnega, celo izmišlje-
nega. Kakor rečeno, temelji na različnih tradicijah, ki pa so medkomplementarne, 
to pomeni, da druga drugo dopolnjujejo. Tako se, denimo, vera in razum ne izklju-
čujeta, ampak sta, kakor je ugotovil že sv. Tomaž Akvinski, tesno povezana med 
seboj. Iz edinstvene kombinacije religioznih in sekularno-racionalnih elementov 
je nastala kultura, ki neguje svobodo ljudi, ob poudarjanju njihove enakopravno-
sti in ob zavzemanju za solidarnost med njimi. Ni naključje, da se je sekularizacija 
razvila v krščanski Evropi in ne kje v neevropskem svetu, opredeljenem z drugač-
nimi religijskimi tradicijami. Tudi liberalizem kot izrazito sekularna doktrina, ki 
temelji na individualističnem razumevanju odnosa med posameznikom in skupno-
stjo, ima korenine v krščanstvu (Siedentop 2000). In konec koncev tudi moderna 
demokracija temelji na svobodi vsakega posameznika in na enakosti med ljudmi, 
oboje pa najdemo v jedru krščanskega nauka. 

Kakor kažejo rezultati naše raziskave, ima – kljub temu da predstavlja Evropa 
(še posebno njen severozahodni del) najbolj sekularen del sveta – religija izjemno 
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pomembno vlogo pri zavesti o skupni pripadnosti Evropejcev. Govorimo seveda 
o izročilu krščanstva, predvsem njegove zahodne komponente, to je: katolištva 
in protestantizma. Krščanstvo je bilo dolga stoletja ključna vezivna sila Evropejcev 
in najpomembnejši element njihove samoidentifikacije. Kljub temu da so v Evro-
pi navzoči močno antiklerikalni sentimenti, katerih nosilci, ki imajo velik vpliv v 
delu politike, predvsem pa v medijih in v akademski sferi, zanikajo pomen krščan-
ske dediščine in nasprotujejo njenemu izpostavljanju v uradnih dokumentih (v 
Sloveniji je to še posebno izrazito), pa je ta dediščina neločljiv sestavni del evrop-
skega kulturnega miljeja, ki tudi dandanes – pa čeprav pogosto na nezavedni rav-
ni in neeksplicitno, v smislu »nevidne religije«, kakor jo pojmuje Thomas Luckmann 
(1997) – močno opredeljuje mišljenje in vedenje Evropejcev. Tudi privrženost sku-
pnemu evropskemu institucionalnemu projektu ima močno krščansko obeležje. 
Ni naključje, da so med pobudniki evropskega povezovanja prevladovali politiki 
krščanskodemokratske usmeritve. Solidarnost in težnja po preseganju državno-
-nacionalnih partikularizmov sta namreč njen sestavni del. 

Pomembna ugotovitev raziskave je tudi povezanost med nacionalno in evrop-
sko identiteto. Izkazalo se je, da se nacionalni ponos in privrženost Evropi nikakor 
ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta. Tisti, ki so navezani na Slovenijo, so hkra-
ti tudi privrženi evropskemu projektu. Pripadnost Sloveniji kot svoji deželi torej ne 
pomeni nekakšnega izolacionističega nacionalizma. Nasprotno, tisti, ki jo čutijo, 
imajo očitno svojo domovino za integralni del Evrope, zato se njeni interesi uje-
majo z evropskimi. 

Tako za nacionalne tradicije in za tradicijo krščanstva kot religije tega prostora 
lahko rečemo, da pomenijo integralni del evropske duhovne dediščine. Ta dedi-
ščina je, kakor kažejo rezultati naše raziskave, ključna za formiranje evropske iden-
titete. To velja tudi za mlado populacijo, ki jo pogosto prikazujejo kot precej neo-
bremenjeno s tradicijo. Očitno je, da v dobi globalizacije, ko se mladi soočajo s 
številnimi negotovostmi (tako v materialnem kakor v duhovnem smislu), še vedno 
obstaja potreba po pripadnosti neki določeni kolektivni entiteti. Del mladih resda 
neguje kozmopolitsko identiteto in s tem zavračajo bolj »partikularne« oblike pri-
padnosti. Vendar tukaj govorimo o tistem delu, ki je dobro materialno preskrbljen 
in ki je integriran v globalne interakcijske tokove. Drugi pa še vedno esencialno 
trdnost najdejo v pripadnosti skupnostim, ki jih družijo skupne vrednote, navade, 
skupni mišljenjski in vedenjski vzorci. V našem primeru sta to pripadnost slovenski 
naciji in krščanstvu kot ključni duhovni komponenti tega prostora. Obe pomenita 
ključno podlago za identifikacijo z evropejstvom. 

6. Sklep
Tako v akademskem kakor v splošnem javnem diskurzu lahko pogosto slišimo trdi-
tve o zmanjševanju pomena različnih tradicionalnih oblik kolektivne pripadnosti; 
to naj bi bilo posledica tako procesov globalizacije kakor tudi z njo povezanih spre-
memb vrednot, ki so nastale v razvitem svetu predvsem v obdobju po drugi sve-
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tovni vojni. (glej npr. Inglehart 1990). To je povezano z zelo priljubljeno tezo o in-
dividualizaciji v sodobnih družbah (glej Beck in Beck-Gernsheim 2002), saj naj bi se 
posameznik osvobodil tradicionalnih pripadnostnih vezi, posledica tega pa je izra-
zito povečano število izbir, ki jih ima na voljo v svojem življenju; sem sodi tudi mo-
žnost proste izbire tega, s katero nadindividualno entiteto se bo identificiral. 

Vendar pa pomena tradicionalnih oblik pripadnosti tudi dandanes nikakor ni 
mogoče odpisati. Kljub individualistični naravi sodobnih družb posameznikova 
identiteta ni nekaj povsem poljubnega. Ta identiteta je posledica procesov socia-
lizacije, katerim je podrejen in prek katerih so mu posredovane vrednote, moral-
ne norme, mišljenjski in vedenjski vzorci skupnosti, ki je vanjo rojen. Pri tem ima-
jo globoko zakoreninjeni elementi kulture, povezani z religijo nekega okolja in z 
zgodovinskim spominom neke določene nacionalne skupnosti, zelo veliko vlogo. 

Ti elementi »globoko zakoreninjene« kulture so pomembna podlaga za obču-
tenje evropske pripadnosti. To velja, kakor kaže naša raziskava, tudi za mlado po-
pulacijo, pa čeprav se moramo zaradi že omenjenih omejitev v obsegu in izbiri 
vzorca izogibati izrazitim posplošitvam. Pri tem je treba še posebej izpostaviti mo-
žno povezavo med pripadnostjo krščanstvu in privrženostjo evropejstvu. Očitno 
je, da je mogoče trdno evropsko identiteto, ki je nujna za stabilen politični razvoj 
Evropske unije, ustvariti le ob upoštevanju obstoječih oblik pripadnosti, predvsem 
religiozne in nacionalne. Ne samo da te oblike pripadnosti niso v nasprotju z njo, 
ampak so celo temelj zanjo. To je pomemben nauk tudi za evropske politične od-
ločevalce oziroma za vse, ki krojijo politično in drugo prihodnost »stare celine«. 
Katerikoli skupni evropski projekt, ki bi zanemarjal te oblike pripadnosti ali bi jih 
celo skušal marginalizirati, je namreč obsojen na neuspeh. 
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