
Un any després de les eleccions europees 
de 2014 és un bon moment per plantejar-
nos què podem esperar de la ciutadania 
política europea. I quines barreres 
identitàries i nacionals impedeixen la 
seva consolidació. En aquest debat volem 
reflexionar sobre l’existència d’un demos 
europeu basat en la ciutadania de la Unió, 
i en els conflictes de legitimitat entre 
els interessos i la identitat de la Unió, i 
els interessos i la identitat dels Estats 
membres. És a dir, entre el demos europeu 
i els 28 demos nacionals. 

La crisi grega ens ofereix un exemple 
d’aquest conflicte de legitimitats i ens fa 
plantejar una qüestió clau: és possible 
superar el conflicte de legitimitat que pot 
sorgir entre les decisions preses en el marc 
de les institucions europees i determinades 
opinions públiques nacionals contràries 
a aquestes decisions? Estem disposats 
a acceptar la regla de la majoria a nivell 
europeu? O hem d’assumir el caràcter 
confederal de la Unió i l’existència de 28 
estats europeus que han d’acceptar, cada 
un d’ells per separat, qualsevol pas que es 
doni cap a una major unió política? 
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