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Abstract 

Deze masterproef onderzoekt hoe de EU haar sportbeleid ziet als een middel om een Europese identiteit te 

versterken. De academische literatuur onderscheidt drie verschillende identiteitsmodellen: een ‘nationalistisch 

identiteitsmodel’ (o.a. Shore, Sassatelli, Smith) een ‘constitutional patriotism-model’ (o.a. Habermas, Lacroix, 

Bruter) en een ‘transactionalistisch identiteitsmodel’ (Fligstein, Leonard). Deze thesis onderzoekt welke visie of 

model binnen de EU domineert. Daarnaast wordt gepeild naar de evolutie van deze visie op ‘sport en identiteit’ 

binnen de EU en naar de verschillen tussen de Europese instellingen. Met behulp van het softwareprogramma 

NVivo worden op een kwalitatieve manier beleidsdocumenten van de Europese instellingen en interviews met 

personen die betrokken zijn bij het Europese sportbeleid geanalyseerd.  Tijdens het onderzoek werden 

verschillende indicatoren getoetst die corresponderen met de verschillende identiteitsmodellen. Het onderzoek 

schetst een genuanceerd beeld. 1) de EU gaf/geeft zowel blijk van een euronationalistische, transactionalistische 

als constitutional patriotism visie op identiteitsvorming via sport; 2) de openlijke Euronationalistische 

identiteitspolitiek was dominant in een eerste periode en werd steeds meer ingeruild voor de promotie van 

Europese waarden door sport, wat indirect kan bijdragen tot identiteitsvorming. Dit sluit meer aan bij Habermas’ 

constitutional patriotism dat draait om identificatie met een bepaalde waardengemeenschap; 3) de Europese 

instellingen delen grotendeels dezelfde visie, maar het Euronationalistische idee leeft langer door in het Europees 

Parlement, terwijl de Europese Commissie zich iets realistischer opstelt; 4 ) het idee dat sport kan bijdragen tot 

uitwisseling en intercultureel contact en zo de Europese identiteit versterkt, wordt algemeen gedeeld. 
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 « Putain! Putain! C’est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. »  (TC Matic, 1983) 
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1) Inleiding. 

De EU in crisis: een gebrek aan een Europese identiteit? 

Hoewel Arno Hintjes met veel overtuiging zingt dat we per slot van rekening toch allemaal Europeanen 

zijn, blijkt dit niet helemaal uit de realiteit. Voor minstens een deel van de Europeanen domineert de 

nationale identiteit of het nationale gevoel. De Europese Unie blijft dan ook  een omstreden project. Hoe 

meer de EU ingreep op het dagelijkse leven van de Europese burgers, hoe meer de permissieve consensus 

dat de EU in ieders voordeel is onder druk kwam te staan.  De kritiek op ‘Europa’ nam de laatste jaren 

hand over hand toe: op haar technocratische karakter, op de mank lopende besluitvorming, op het 

democratisch deficit, enz…  Deze problemen zijn volgens verschillende auteurs voor een deel te wijten 

aan een gebrekkige Europese identiteit of Europees bewustzijn. Een zekere mate van identificatie met 

Europa is nodig, wil men de autoriteit van de EU erkennen (Herrmann en Brewer, 2004, p. 4; Risse, 2004, 

p. 250; Kantner, 2006, p. 502; Kaina en Karolewski, 2009, p. 6). Een politieke gemeenschap kan namelijk 

niet zonder een soort gemeenschappelijk ‘wij-gevoel’, zo luidt de redenering. De noodzakelijke 

solidariteitsmechanismen ontstaan niet uit het niets, maar worden steeds in de praktijk gebracht in een 

concrete gemeenschap van mensen die zich in elkaar herkennen en die een vorm van lotsverbondenheid 

met elkaar voelen (Loobuyck, 2008, p. 37-38). Bepaalde vormen van sociale cohesie en wederzijdse 

betrokkenheid en identificatie zijn daarom nodig in een alomtegenwoordig Europa. Nu de EU wordt 

geconfronteerd met verschillende crisissen geldt dit des te meer. Crisissen waar de EU slechts met moeite 

een antwoord op kan vinden omdat de dominantie van de nationale belangen een krachtdadig Europees 

optreden beperkt. 

Sport als redmiddel? 

Een mogelijke manier om zo’n Europees gevoel aan te wakkeren of om de Europese identiteit te 

versterken, kan worden gezocht in het domein van de sport. Sport was sinds de 19
e
 eeuw één van de 

middelen om de band tussen de burgers en de nieuw ontstane natiestaten te versterken. Beleidsmakers 

gebruikten sport als vehikel om een collectieve identiteit  te creëren rond de natie; bijvoorbeeld door 

succes op internationale sporttornooien na te streven, door belangrijke sportevenementen te ritualiseren 

of door roemruchte sportsuccessen te vieren (Allison, 2000, p. 344-353; Archambault en Artiaga, 2004, p. 

42; Backelandt, 2004; Houlihan, 1997, pp. 120-123;  Levermore en Millward, 2007, p. 144; Levermore, 
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2004, pp. 16-19). De Britse sportsocioloog Jeremy MacClancy stelt dat “sports help to define moral and 

political community. They are vehicles of identity, providing people with a sense of difference and a way of 

fabricating in a potentially complex manner a space for oneself in their social world” (MacClancy geciteerd 

in Deardorff, 2000, p. 98). 

Ook vandaag de dag lijkt sport
1
 een relevante rol te spelen in de identiteitsvorming van mensen. De 

Olympische Spelen en de Wereldkampioenschappen voetbal tonen telkens aan hoe de ‘natie’ zich 

verenigt rond sportief succes; al was het maar voor even. Toch is sport ook op een meer diepgaande 

manier verstrengeld met de nationale identiteit. Denk maar aan het historische wielernationalisme (of 

beter wielerflamingantisme) dat in Vlaanderen wordt gepredikt - “De koers is van ons”
2
- , of aan ijshockey 

in Canada. 

De vraag is of sport ook binnen de EU kan worden gebezigd om een Europees bewustzijn of een Europese 

identiteit aan te wakkeren. Het intuïtieve geloof in de verenigende kracht van sport is duidelijk aanwezig 

op het Europese politieke niveau. Toenmalig Europees Commissaris voor Onderwijs en Cultuur Viviane 

Reding haalde in 2004 sport aan als een mogelijk middel om een Europese identiteit te construeren:   

“Across all borders sport is a symbol of universality as it brings together nationalities, politics and cultures. 

Sport motivates to achieve common goals and allows a collective experience of all participants. For all 

these reasons, sport is a great tool to construct a European identity. Therefore we should fully make use of 

this tool to promote pan –European unity. In short: sport can be considered a vehicle for Europeanisation.” 

(Levermore en Millward, 2007: 148; Van Tuyckom, 2007, p. 95).  

Ook de voorzitter van de Europese denktank ‘Sport et Citoyenneté’- weliswaar losstaand van de EU- 

Laurent Thieule geloofde dat een Europees sportbeleid kon bijdragen tot een Europese identiteit. Hoewel 

Thieule nog relatief vaag blijft over hoe dit kan, doet hij toch een poging: “[sport] constitutes a very 

interesting gateway for the construction of a common European identity thanks to its intrinsic values and 

because it is at the heart of multiple European issues (social inclusion, EU law, citizenship, diversity…)” 

(Williams, 04/01/2011). Het zijn dus de intrinsieke waarden van sport die aansluiten bij de Europese 

                                                      
1
 Sport wordt in deze thesis op een ruime manier ingevuld. De definitie van de Raad van Europa lijkt mij gepast: “de 

verzameling van alle vormen van lichamelijke activiteit die, al dan niet in georganiseerd verband, ten doel hebben de 

lichamelijke en geestelijke toestand te verbeteren, de sociale verbanden te ontwikkelen en resultaten te bereiken in 

competities op alle niveaus.” 
2
 “De Koers is van ons” is een in Vlaanderen graag gebezigde slogan, gelanceerd door ‘Het Nieuwsblad’. De slogan 

impliceert dat wielrennen een inherent onderdeel van de Vlaamse cultuur of identiteit is. Anders verwoord: “Koers 

is Vlaanderen, Vlaanderen is koers”. 
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waarden. Door het verspreiden van die ‘sportwaarden’, worden ook de Europese waarden gepropageerd 

en de Europese identiteit verder bestendigd. 

Het Europese sportbeleid kan hier dus op inspelen. Maar de bevoegdheden van de EU op vlak van sport 

zijn echter beperkt. De sportbevoegdheid van de EU is louter ondersteunend. Pas met de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 kreeg de EU een formele bevoegdheid op dit vlak. 

Voordien oefende de EU vooral een indirecte invloed uit op sport, hoofdzakelijk een zaak van de lidstaten 

en de respectieve sportorganisaties  zoals UEFA, FIFA, IOC (de zogenaamde sportwereld), door toepassing 

van de EU-regels op de sportregelgeving. Het bekendste voorbeeld hiervan is het Bosman-arrest waarbij 

het Europees Hof van Justitie het transfersysteem in het voetbal in strijd achtte met het vrij verkeer van 

werknemers (Petry en Tokarski, 2009, p. 50; Garcia en Weatherill, 2012, p. 240-241; Vermeersch, 2009). 

Sport werd een politieke kwestie waarbij zich de discussie ontspon tussen de Europese instellingen en de 

sportorganisaties over de definitie van sport. De Commissie en het Europees Hof van Justitie 

beschouwden sport vooral als een economisch domein dat moet worden onderworpen aan de regels van 

de EU. De sportorganisaties benadrukten daarentegen de specificiteit van sport, alsook hun regelgevende 

autonomie in dit domein. Sport is volgens hen niet onderhevig aan de EU-regels. Of toch slechts in 

beperkte mate. 

Het artikel over sport in het verdrag van Lissabon is een compromis tussen beide visies (Garcia en 

Weatherill, 2012, p. 238). Het artikel 165 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt dat 

“the Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the 

specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.” 

Daarnaast zal de Unie de Europese dimensie van sport helpen ontwikkelen in de sport door eerlijkheid en 

openheid in sportcompetities te promoten, alsook de samenwerking tussen de verschillende 

sportorganen en door de fysieke en morele integriteit  van de atleten, en dan vooral van de jongere 

sporters, te beschermen (Garcia en Weatherill, 2012, p. 250).  

De EU heeft dus, weliswaar in beperkte mate, ruimte om een eigen sportbeleid te voeren. Hoe de EU haar 

bevoegdheden op dit vlak kan aanwenden, of denkt te kunnen aanwenden, om een Europees bewustzijn 

te creëren, is echter nog niet bestudeerd (de Wolff, 2013). Deze masterproef wil deze lacune deels 

wegwerken. Desalniettemin zijn er studies verschenen over de Europeanisering van de sport, en dan 

voornamelijk van voetbal (Brand, Niemann en Spietaler, 2013, p. 1-18). Het gaat in deze studies echter 

enkel over de toepassing van de EU-regels op sportdomeinen die gerelateerd zijn aan de interne markt, 
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zoals het transfersysteem in het voetbal. Verschillende auteurs wijzen bijvoorbeeld op een groeiend 

Europees bewustzijn doordat Europese voetballers na het Bosman-arrest veel makkelijker getransfereerd 

kunnen worden. Daar waar lokale voetbalteams voorheen uitsluitend of voornamelijk waren 

samengesteld uit lokale spelers, werd de samenstelling van teams na het arrest Bosman een pak 

internationaler. De stelling is dat de europeanisering van de spelersmarkt ook de mindset van de 

supporters europeaniseert. De supporters komen als gevolg van die europeanisering los van hun exclusief 

lokale of nationale identiteit (Brand en Niemann, 2012, p. 4-5; Head, 2004, p. 24; Husting, 2008, p. 121-

123). Zo verwijst King (2000, p. 424) naar een groeiend Europees bewustzijn bij Manchester United-fans. 

Dit is een gevolg van het toenemend belang van de Europese voetbalcompetities zoals de Champions 

League waarin de beste Europese voetbalteams het tegen elkaar opnemen. King benadrukt daarbij vooral 

het samenspel tussen lokale, regionale en postnationale identiteiten. De vraag dient hier wel gesteld of 

dit fenomeen uniek Europees is. Voetbalspelers komen namelijk uit de hele wereld en niet uitsluitend uit 

Europese landen. Misschien ontwikkelt zich meer een soort van globale identiteit, in plaats van een 

Europese identiteit? Algemeen houden deze studies zich voornamelijk bezig met sport op eliteniveau. 

Sport op amateurniveau en de invloed van de EU op zich komt niet aan bod.  

De hoger aangehaalde uitspraak van Viviane Reding toont aan dat er wel degelijk een of ander geloof is in 

de kracht van sport ter versterking van een Europese identiteit. Redings uitspraak is een indicatie dat de 

EU zich lijkt  in te schrijven in deze historische, nationale traditie om sport te instrumentaliseren ten bate 

van identiteitsvorming. De EU, of toch enkele beleidsvoerders  lijken dus op een intuïtieve manier te 

geloven in de kracht van sport op dit punt. Maar één en ander blijft wel onnoemelijk vaag. Op welke 

manier sport daadwerkelijk kan worden ingezet ter versterking van een Europese identiteit is niet 

omschreven. Enigszins ook logisch aangezien een openlijke identiteitspolitiek eerder de neiging heeft te 

mislukken aangezien het al snel op propaganda lijkt (Kaina en Karolewski, 2013). Centraal in deze 

masterproef staat dus de vraag hoe de EU haar sportbeleid ziet als een instrument ter  versterking van 

een Europese identiteit. 

Om op deze vraag een antwoord te formuleren, worden eerst verschillende theoretische inzichten over 

identiteitsvorming uitgewerkt. Op basis van de literatuur onderscheid ik verschillende 

‘identiteitsmodellen’ die de ontwikkeling van identiteit op een verschillende manier benaderen. Deze 
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scriptie zal de ‘visie’ van de EU op identiteitsvorming
3
 trachten te kaderen binnen deze verschillende 

modellen. Onlosmakelijk verbonden met deze vraag is wat die ‘Europese identiteit’ of dat Europese 

gevoel precies inhoudt. Het antwoord op de vraag of een Europese identiteit überhaupt kan worden 

versterkt of geconstrueerd, is erg afhankelijk van wat wordt begrepen onder ‘Europese identiteit’.  Dit 

gezegd zijnde, wil ik nog kort vermelden dat ik in deze scriptie op geen enkele manier zal pogen het 

gehalte van de Europese identiteit te meten, laat staan de effectiviteit van het Europees sportbeleid voor 

de versterking van een Europese identiteit. Het meten van iemands identiteit is net omwille van de 

vaagheid van het concept een hachelijke onderneming die altijd betwijfelbaar zal zijn. Wat wel wordt 

onderzocht is, zoals gezegd, gelinkt aan de vraag:  ‘hoe gelooft de EU dat het Europese sportbeleid kan 

bijdragen tot de vorming van een Europese identiteit?’ Hieraan gekoppeld is de vraag of er enige 

evolutie in het denken valt waar te nemen. Tot slot wordt ook onderzocht of er eventueel verschillen zijn 

tussen de Europese instellingen. 

2) Drie ‘identiteitsmodellen’. 

In dit onderdeel worden drie verschillende identiteitsmodellen uiteengezet. Dit zijn geen echte modellen 

op zich, maar groeperen verschillende gelijklopende inzichten op wat identiteit is en hoe identiteit kan 

worden versterkt. Deze laatste twee punten hangen nauw samen aangezien het idee op wat ‘identiteit’ 

juist is of wat die identiteit net vormgeeft ook implicaties heeft voor de manier waarop deze identiteit al 

dan niet kan worden versterkt. 

1.1 Nationalistisch identiteitsmodel. 

Een eerste model buigt op een nationalistische visie op identiteit. Hierbij gelooft men dat er een soort 

inherente, culturele identiteit is, die net zoals een nationale identiteit kan worden geconstrueerd. Om 

deze identiteit te versterken grijpt men terug naar nationalistische technieken. 

1.1.1 Een Europese identiteit zoals de nationale identiteit? 

Auteurs die geloven in een Europese culturele identiteit  grijpen vaak terug op een nationaal model van 

identiteitsvorming waarbij op een supranationaal niveau een culturele natie wordt geconstrueerd (Schild, 

2001, p. 336). Men grijpt terug naar studies over nationalisme en het ontstaan van de 19
e
-eeuwse 

natiestaat. Deze auteurs verwijzen naar constructivistische theoretici als Benedict Anderson, die naties 

omschreef als ‘imagined communities’ en enkele culturele voorwaarden aanhaalde voor het ontstaan van 

                                                      
3
 Omwille van de beperkte bevoegdheden van de EU op vlak van sport wordt gekeken naar ‘de visie’. Een loutere 

focus op concrete beleidsprojecten zou de analyse beperken in de zin dat bepaalde denkbeelden over sport en 

identiteit binnen de EU dan buiten beschouwing worden gelaten. Er wordt dus iets ruimer gekeken naar ‘de visie’.  
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een natie. Naties worden hierbij geconstrueerd op basis van een gedeelde taal, een gedeelde 

geschiedenis, een gedeeld territorium, een gedeelde etniciteit, enzovoort (Fligstein, 2008, p. 130-131). 

Hobsbawm en Ranger (1965, pp. 2-4) benadrukken hierbij de rol van ‘invented traditions’ in dit proces van 

natievorming. Naties zijn dus niet a priori gegeven, maar worden geconstrueerd aan de hand van hoger 

genoemde aspecten. Gellner wijst erop dat het vaak de politieke elite is die de gedeelde nationalistische 

cultuur van bovenaf propageert. Om de massa ervan te overtuigen dat ze een nationale identiteit delen 

maakt de elite gebruik van het onderwijs, het leger en de massacommunicatie. Hij benadrukt verder ook 

het constructivistische karakter van naties: “nationalism is not the awakening of nation-states to self-

consciousness; it invents them where previously they did not exist.” (Gellner geciteerd in Shore, 2000, p. 

36). 

Het lijkt dus aannemelijk dat een Europese identiteit dezelfde weg kan opgaan zoals nationale 

identiteiten. Europa als een ‘imagined community’. Ook nationale identiteiten werden, parallel 

aan het ontstaan van de natiestaten, geconstrueerd. Bovendien hadden ook de vroege 

natiestaten net als Europa nu af te rekenen met maatschappelijke en regionale verdeeldheid. 

Uiteindelijk slaagden de politieke elites erin om ondanks de bestaande lokale en regionale 

identiteiten een nationale identiteit te construeren (Fligstein, 2008, p. 130-135; Shore, 2000). 

Toegepast op de Europese casus vraagt men zich af of het mogelijk is de culturele diversiteit 

tussen de Europese natiestaten te overstijgen om daaruit een homogene Europese cultuur te 

distilleren waarop een Europese identiteit kan floreren (Castano, 2004, p. 42). Het lijkt namelijk 

plausibel dat verschillende Europese landen samengaan in een eengemaakt Europa en het pad 

volgen van de regio’s en de steden, die opgingen in het bredere geheel van de natiestaat 

(Calhoun, 2001, p. 50). 

Auteurs zoals Anthony D. Smith zijn echter sceptisch en geloven niet in de ‘maakbaarheid’ van een 

Europese identiteit. Smiths conclusie is dat nationale identiteiten steeds zullen domineren omdat een 

homogene, vooraf gegeven cultuur ontbreekt in Europa (Smith, 1992, p. 61). Volgens hem kunnen 

politieke identiteiten pas floreren bij aanwezigheid van een premoderne etnische basis (Smith, 1993, p. 

130). Net daar zit volgens Smith het probleem voor de Europese Unie. Het is niet duidelijk wat de 

Europese culturele identiteit juist inhoudt. Anders dan bij nationale identiteiten kan men voor de 

constructie van een Europese identiteit niet teruggrijpen naar een ‘premodern verleden’ of 

gemeenschappelijke mythes. Een Europese identiteit blijft daarom oppervlakkig, intellectueel en 
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idealistisch (Smith, 1992, p. 60-61). De etnische en taalkundige verschillen binnen Europa zijn te groot. 

Ook Miller (2008, p. 147) gelooft in de robuustheid van de nationale identiteit als basis voor burgerschap: 

“If republican citizenship, which in the contemporary world must take the form of democratic citizenship, is 

to succeed, the political community needs to have cement that a common national identity provides.” 

Deze these wordt ook wel de no-demos-these genoemd (Loobuyck, 2008, p. 44). 

Toch zijn er ook auteurs die ervan overtuigd zijn dat er wel zoiets is als een specifieke Europese cultuur, 

een European shared heritage, dat aan de basis kan liggen van een Europese identiteit. Auteurs met een 

soortgelijke essentialistische opvatting zien een Europese identiteit vaak als een culturele identiteit 

waarbij Europa bepaalde culturele kenmerken wordt toegeschreven. Hiervoor grijpt men vaak terug naar 

een gedeeld verleden. Een van de fundamentele technieken om een identiteit te construeren is namelijk 

het verwijzen naar een gedeelde geschiedenis. Hoe men het verleden ervaart, heeft een directe invloed 

op het begrip van het heden. Daarnaast is geschiedenis ook fundamenteel voor het begrip van zichzelf als 

lid van een collectief (Shore, 2000, p. 41; Calhoun, 2001, p. 39-40). Thomas Diez’ visie ligt in dezelfde lijn. 

Diez stelt dat de EU haar eigen identiteit lange tijd definieerde via een soort van temporal othering
4
, 

waarbij de EU haar identiteit construeert door zich af te zetten van haar verleden van gewelddadig 

nationalisme, racisme en geweld. Diez merkt wel op dat de laatste jaren dit temporal othering plaats 

heeft moeten ruimen voor een geographical othering waarbij de EU zichzelf definieert ten opzichte van 

andere regio’s of ook de Islam (Diez, 2004). 

Cris Shore beschreef hoe de EU zelf een ‘nationalistische’ identiteitspolitiek voerde. Bijvoorbeeld bij de 

constructie van haar eigen verleden. De Europese geschiedenis als een ‘invented tradition’ ten dienste van 

de ‘Europese natievorming’. De Europese historiografie, zoals geconcipieerd door de EU, weerspiegelt de 

laatste 3000 jaar van de Europese geschiedenis als een moreel succesverhaal met haar voorlopig eindpunt 

in de EU. Dit is een heel selectief historisch verhaal waarbij de EU haar wortels heeft in het klassieke 

Griekenland en Rome, in het Christendom, de Renaissance, de wetenschappelijke revolutie, de 

Verlichting, de Franse Revolutie en de liberale democratie. Deze sleutelevenementen vormen de basis van 

een essentialistische Europese cultuur (Shore, 2000, p. 57).  

Europese identiteit wordt vanuit dit opzicht eerder gezien als een ethnic identity, waarbij Europa wordt 

gezien als een christelijke beschaving à la Huntington. Deze vorm van identiteitsconstructie impliceert 

                                                      
4
 ‘Othering’ is een centraal concept in de literatuur over identiteitsvorming. Het verwijst naar een proces waarbij een 

actor zichzelf definieert en gestalte geeft aan de eigen identiteit door zich af te zetten van andere actoren. De eigen 

identiteit wordt bepaald door te definiëren wat men niet is. 
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echter wel een duidelijke grens tussen Europa en andere ‘beschavingen’, zoals de islamitische beschaving  

(Cederman, 2001, p. 15-16; ). Huntington ziet de Europese beschaving verschillen van andere op vlak van 

geschiedenis, cultuur, traditie en religie. De Europese gemeenschap berust op de gedeelde fundamenten 

van de Europese cultuur en de Westerse Christelijkheid (Huntington, geciteerd in Cederman, 2001, p. 16).  

Door Europa essentiële kenmerken toe te schrijven wordt een duidelijke ‘wij-zij –tegenstelling’ gecreëerd. 

Het creëren van ‘de ander’-die bepaalde Europese waarden niet deelt- is een belangrijk proces bij het 

creëren van identiteit (othering). Een groep moet namelijk duidelijke grenzen hebben om zich te kunnen 

onderscheiden van andere gemeenschappen (Risse, 2004, p. 27; Cederman, 2001, p. 1-18).  

Zulke essentialistische benadering van de Europese cultuur op basis van een selectieve lezing van de 

Europese geschiedenis heeft ook negatieve consequenties. Zulke vorm van identiteit heeft de neiging 

exclusief te zijn en kan in haar meest extreme vorm leiden tot xenofobie en racisme (Citrin en Sides, 2004, 

p. 69; Risse, 2004, p. 52). Kohli (2000, p. 128) stelt dat de grens die burgers definiëren tussen ‘wij’ en ‘zij’ 

steeds minder gebeurt tussen de individuele natiestaten, maar dat de grens is verschoven tussen de 

Europeanen enerzijds en de buitenlandse, etnische migrantengemeenschappen binnen Europa zelf 

anderzijds. Deze visie op de Europese identiteit sluit nauw aan bij de eurosceptische retoriek bij 

verschillende nationalistische partijen (Risse, 2004, p. 52). 

Naast de vraag of zo’n culturele identiteit dat teruggrijpt op een gedeeld verleden überhaupt bestaat, kan 

men zich dus ook de vraag stellen of het nastreven van een exclusieve culturele identiteit wel wenselijk is. 

De initiële aanzet tot Europese integratie was net een reactie op de destructieve gevolgen van extreem, 

exclusief nationalisme dat heel wat intra-Europees conflict had uitgelokt. Een culturele homogeniteit is 

volgens Castano dan ook niet aangewezen, maar ook niet noodzakelijk (Castano, 2004, pp. 42-43). 

Verwijzingen naar een homogene Europese cultuur en naar een ‘Europees verleden’ stuiten dan ook op 

kritiek, waarbij hoofdzakelijk de selectieve lezing van de Europese geschiedenis wordt bekritiseerd 

(Calhoun, 2001, p. 52; Howe, 1995, p. 32; Kastokopoulou, 2001, p. 26; Shore, 2000, p. 224). Checkel en 

Katzenstein stellen dat de geschiedenis van natiestaten geen bruikbaar materiaal levert om het ontstaan 

van een gemeenschappelijke Europese identiteit te analyseren. Europese identiteitspolitiek gebeurt niet 

zoals in een culturele natie waar processen van culturele assimilatie de politieke eenmaking voorafgaat 

(Checkel en Katzenstein, 2009, p. 215-217).  

Kastokopoulou (2001, p. 29) heeft omwille van de negatieve consequenties ook kritiek op de selectieve 

lezing en de constructie van een ‘Europees verleden’, maar  erkent ook het belang van ‘memory’  bij het 
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vormen van collectieve identiteiten. Het creëren van mythes en uitvinden van tradities heeft namelijk 

geen zin als ze niet geworteld zijn in een bepaalde ervaring of herinnering. Ze stelt echter dat het 

‘European shared heritage’ waar zo vaak naar verwezen wordt, niet de enige kern van Europese mythes 

en symbolen zijn. Ook de donkere kanten van de Europese geschiedenis zoals de slavernij, de intra-

Europese oorlogen, de Holocaust, uitsluiting, enz… kunnen de basis vormen van een identificatie met het 

Europese project: “subversive memories and narratives based on a critical reading of the past are thus 

more appropriate building blocks for a european identity than retrospective narratives of a shared past 

which tend to promote nativist senses of belonging.”  (Kastokopoulou, 2001, p. 29). Dit sluit aan met het 

hoger vernoemde temporal othering van Thomas Diez (2005). Volgens hem is deze manier van othering 

een stuk reflexiever dan andere vormen van othering. 

1.1.2 Een nationalistische Europese identiteitspolitiek? 

Verschillende auteurs zien dus bepaalde culturele elementen die een essentialistische Europese identiteit 

ondersteunen. Daaraan gekoppeld is de manier waarop deze identiteit kan worden versterkt, namelijk via 

‘nationalistische technieken’. Ook de EU voerde in het verleden reeds zo’n nationalistische 

identiteitspolitiek. 

Eén manier waarop de EU een Europese identiteit trachtte te creëren van bovenaf was via het invoeren 

van Europese symbolen (Kaina en Karolewski, 2013, p. 33-34). Met de bedoeling a people’s Europe te 

bewerkstelligen werd een resem nieuwe Europese symbolen in het leven geroepen. Het betrof typisch 

nationale symbolen, zoals een vlag, een volkslied, een Europees paspoort, een Europese feestdag, enz... 

Deze Europese symbolen moesten het beeld van en de identificatie met de EU versterken (Laffan, 1996, p. 

97; Leonard, 1998, p. 28; Shore, 2000, p. 47-49). Thomas Risse stelde dat de invoering van de euro een 

belangrijk symbool vormde die een grote impact had op de identificatie van de Europese burgers met de 

EU. De euro was een tastbaar symbool dat een plaats kreeg in het dagelijkse leven van de mensen. Op die 

manier wordt de ‘tastbaarheid’ van de EU versterkt (2003, p. 487-505). Manners (2011) benadrukt de rol 

die symbolen kunnen spelen in het integratieproces aangezien iconografische symbolen en quasi-

nationale rituelen de taalbarrières overstijgen. Symbolen kunnen dus in theorie dezelfde rol vervullen 

zoals ze dat bij de creatie van de nationale identiteit hebben gedaan. Althans, de EU geloofde daarin. 

Volgens Nairn predikte de EU zo niet het einde van de natiestaat, maar een expansie tot een super-

natiestaat, gebaseerd op Europees chauvinisme (Nairn, geciteerd in Shore, 2000, p. 50). De Europese 

instellingen zagen/zien cultuur als een statisch geheel dat aan de basis ligt van identiteitsvorming, zonder 
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dat die exclusief verbonden is aan een specifieke gemeenschap. De aanname is dat als een Europese 

cultuur voldoende wordt gepromoot automatisch een Europees bewustzijn ontstaat (Sassatelli, 2009).  

Mooie voorbeelden van hoe de EU in haar beleid gebruik maakte van symbolen om de eigen identiteit in 

de verf te zetten vinden we bij Cris Shore en Monica Sassatelli. Sassatelli (2002, pp. 435-451) analyseert 

het belang van symbolen van het Europees cultuurbeleid, zoals Europese culturele hoofdsteden, voor de 

vorming van de EU als een imagined community. Hierbij maakt ze een terechte opmerking, die nauw 

aansluit bij de centrale probleemstelling van deze scriptie. Ze stelt namelijk dat vooraleer te gaan kijken 

naar de elementen  van de Europese identiteit, we ons de vraag moeten stellen welke middelen men 

aanwendt om deze identiteit te bewerkstelligen. Deze middelen tonen aan welk type identiteit men 

nastreeft. Ook Cris Shore stelt dat het Europese cultuurbeleid en de bijhorende symbolen een goed 

voorbeeld is van een identiteitstechnologie op nationalistische leest geschoeid. Via een meer 

antropologisch onderzoek bij ambtenaren binnen de Europese Commissie, komt hij tot de conclusie dat 

men het versterken van een Europese identiteit vooral ziet gebeuren via nationalistische technieken. De 

veruitwendiging van deze visie op identiteit en identiteitsvorming zien we in de Campaign for a People’s 

Europe en de verschillende symbolen die werden gelanceerd (Shore, 1993, 2000). 

Volgens Laffan vormen symbolen een belangrijke manier waarin nieuwe betekeniskaders worden 

geconstrueerd. Symbolen verbinden individuen met de sociale en politieke orde door oriëntaties voor het 

interpreteren van de wereld te voorzien. De Europese symbolen zijn er niet op gericht de nationale 

symbolen te vervangen, maar aan te vullen. De gebruikte symbolen zijn de traditionele state-building  

emblemen zoals een vlag, een paspoort, een volkslied. Het belang van symbolen mag ook volgens haar 

niet worden onderschat: “EU symbols serve to make the growing salience of the Union visible and to assist 

Europeans in internalizing the EU as a part of their social reality”. Ze wijst er echter ook op dat deze 

symbolen niet noodzakelijk ingang vinden (Laffan, 2004, p. 83) Volgens Shore dienen symbolen niet 

zomaar als window dressing.  Identiteit wordt namelijk geconstrueerd aan de hand van tal van factoren, 

maar het bewustzijn van die identiteit ontstaat pas via communicatie, waaronder symbolen. Het is via 

symbolen dat de betekenis en de realiteit van ‘Europa’ grijpbaar en begrijpbaar wordt. Bovendien spelen 

symbolen een belangrijke rol bij de mobilisatie van het publiek (Shore, 2000, p. 36). Over de draagwijdte 

en het succes van de Europese symbolen is Shore weliswaar sceptisch: “Forty years of institutionalized 

attempts to ‘build Europe’ seem to have had little impact at the level of popular consciousness and the 

transfer of loyalties from the nation –state to European institutions in Brussels…” (Shore, 2000, p. 224). 

Leonard stelde dat het probleem schuilde in het ontbreken van een overkoepelend narratief dat de 
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symbolen linkte aan de Europese integratie en dat inhoud gaf aan de Europese identiteit (Leonard, 1998, 

p. 29). 

Naast het gebruik van symbolen is een andere nationalistische techniek het propageren van 

oorsprongsmythen.  Deze construeren een glorierijk verleden van een politieke entiteit en appelleren aan 

een nieuwe generatie die de origines niet kunnen kennen. Met andere woorden, oorsprongsmythes 

proberen een collectieve identiteit te creëren bij de burgers door een gevoel van continuïteit te creëren 

tussen oudere en nieuwere generaties. Ook dit is een typische nationalistische techniek bij de creatie van 

identiteit. Ook hier maakt de EU gebruik van. De oorsprongsmythe van de EU luidt dat de Europese 

integratie heeft geleid tot vrede en welvaart op het Europese continent na eeuwen van conflict. Nochtans 

maakt het moeilijke verloop van het Europese project duidelijk dat die oorsprongsmythe van zijn pluimen 

heeft gelaten. In het algemeen heeft de EU meer dan natiestaten moeite om deze op een geloofwaardige 

manier te cultiveren. Meer recent wordt de EU als behoeder van fundamentele rechten neergezet als 

alternatieve oorsprongsmythe (Kaina en Karolewski, 2013, p. 36). 

Samenvattend kunnen we stellen dat de EU  heeft gepoogd een Europese identiteit te construeren door 

nationalistische identiteitstechnologieën te kopiëren. Bijvoorbeeld door symbolen in te voeren of door te 

bepaalde oorsprongsmythen te propageren (Kaina en Karolewski, 2013, p. 34).  

3.1.3 Toepassing. 

Verder in deze scriptie zullen deze inzichten worden getoetst aan het EU-sportbeleid. Het is zaak te kijken 

of de EU een eerder nationalistische visie op identiteitsvorming heeft wanneer het aankomt op haar 

sportbeleid. In welke mate wordt er binnen de EU belang gehecht aan het gebruik van symbolen binnen 

het Europees sportbeleid of in welke mate wordt sport gezien als een symbool om de EU te concretiseren. 

Kortom, gelooft de EU dat sport, op dezelfde manier als voor de natiestaten, kan bijdragen tot een 

Europees identiteitsgevoel?  

Om deze meer algemene vragen iets concreter te maken zal worden gekeken of  en in welke mate er 

wordt gerefereerd naar het belang van Europese symbolen, vlaggen en dergelijke binnen haar Europees 

sportbeleid. 
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2.2 ‘Civic nationalism’-identiteitsmodel. 

2.2.1 Europese politieke identiteit 

Bovenstaande verwijzingen naar een Europese nationalistische identiteit sluiten in de regel meer aan bij 

een essentialistische, culturalistische visie, waarbij een gedeelde cultuur aan de basis ligt van een 

identiteit. Toch is een groot deel van de auteurs ervan overtuigd dat een Europese identiteit kan worden 

gestoeld op een niet culturele manier.  Ze maken een onderscheid tussen een culturele en een politieke 

Europese identiteit (Citrin en Sides, 2004, p. 49; Haller, 1999, p. 263-265; Howe, 1995, p. 33-36;  Risse, 

2010, p. 51; Schlenker, 2011, p. 1-2; Kohli, 2000, p. 119-120). Van Ham verwijst naar Tönnies’ onderscheid 

tussen de Gemeinschaft en de Gesellschaft, waarbij het eerste verwijst naar de onderlinge connectie 

tussen de mensen van een groep op basis van ‘natuurlijke’, culturele, etnische kenmerken en het laatste 

verwijst naar een samenleving waarbij de afzonderlijke leden een soort sociaal contract afsluiten (Van 

Ham, 2013). De manier waarop identiteit wordt gezien, cultureel (Gemeinschaft) of politiek (Gesellschaft), 

heeft implicaties voor het al dan niet creëren van een Europese identiteit. Te vaak wordt een Europese 

identiteit in het nationale model van identiteit geplaatst, wat ervoor zorgt dat een Europese identiteit 

gelijk staat aan identificatie met de Europese vlag, mythes en symbolen die naar een uniek cultureel 

verleden verwijst. In deze nationalistische visie betwijfelt men dan ook meestal de haalbaarheid van een 

Europese identiteit (cfr. supra) (Kostakopoulou, 2001, p. 15; cfr. Smith, 1992, 1993; Miller, 2008).  

Bruter stelt dat een groot deel van de discussie omtrent het bestaan en de haalbaarheid van een 

Europese identiteit te wijten is aan een gebrekkig onderscheid tussen een culturele identiteit (cultural 

identity) en een burgerlijke identiteit (civic identity). Bij een culturele invulling van identiteit wordt de 

politieke identiteit gelijkgesteld aan het gevoel ergens toe te behoren op basis van culturele etnische 

eigenschappen (Bruter, 2003, p. 1154; Bruter, 2004, p. 189-190). Het is in deze termen dat nationale 

identiteit vaak wordt verstaan. Zij geloven dan ook dat traditionele ‘natievormingtechnieken’ kunnen 

worden toegepast op de EU om een Europese identiteit te smeden. Daartegenover plaatst Bruter een 

politieke component van Europese identiteit waarbij men zich identificeert met een politieke structuur 

(Bruter, 2004, p. 190). Deze opdeling weerspiegelt het onderscheid tussen volksnationalisme en 

staatsnationalisme. Bruter stelt echter dat zowel de culturele als de politieke invulling van identiteit naast 

elkaar kunnen bestaan in de hoofden van de Europeanen. Europese identiteit als een cultureel gegeven 

verwijst dan naar  Europa als een religieuze beschaving dat zich uitstrekt van de Atlantische oceaan tot de 

Oeral. Europa als een civic identity verwijst meer specifiek naar de EU als politiek project. Beide 

componenten vallen dus niet per se samen. De implicatie is dat men zich ‘Europees’ kan voelen zonder 
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zich gebonden te voelen aan de EU. Al bepaalt, volgens Risse, de EU steeds meer de Europese politieke en 

sociale ruimte, waarbij men enkel echt Europees is bij lidmaatschap van de EU. De EU heeft binnen 

Europa op dat vlak een identiteitshegemonie verworven (Risse, 2004, p. 255; Risse, 2010, p. 102).   

Jacobs en Maier sluiten zich hierbij aan wanneer ze stellen dat ‘natiestaten’ niet enkel mogen worden 

vereenzelvigd met een ethnos die de basis vormt van de nationale identiteit. Vaak zijn er namelijk 

meerdere etnische groepen aanwezig in de natiestaat die zich allen associëren met de staat. De natiestaat 

is vaak gebaseerd op een demos die de traditionele vorm van ethnos overstijgt. Er is dus steeds een 

combinatie van beide elementen aanwezig (Jacobs en Maier, 1998, p. 18). Ze stellen zich dan ook de vraag 

welke samenstelling de Europese identiteit moet zijn: “…are we in presence of the constitution of a new 

“we”, a new people with the characteristiscs of Europeanness? Is the constitution of Europeanness based 

on the already existing national identities or is it to some extent independent of these identities?” 

2.2.2 ‘Constitutional Patriotism’  

Een van de meest bekende auteurs met zo’n postnationale of postmoderne invulling van identiteit is 

Jürgen Habermas. Habermas koppelt politiek lidmaatschap in een gemeenschap (demos) los van een 

culturele identiteit (ethnos) (Habermas, 2004, p. 7; Kastokopoulou, 2001, p. 31; Vandendriessche, 2004, 

pp. 46-49 ). Geïnspireerd door zijn ervaringen in het naoorlogse Duitsland spreekt hij van een 

constitutional patriotism (Verfassungspatriotismus) als basis voor een Europese identiteit: een vorm van 

loyaliteit of identificatie met kosmopolitische waarden of principes die de EU vormgeven, zoals 

democratie, mensenrechten en rule of law. Habermas was er van overtuigd dat een nationaal bewustzijn, 

geconstrueerd rond een gemeenschappelijk verleden, afkomst en taal, wel degelijk aan de basis kan 

liggen van een politieke gemeenschap van burgers. Het nationaal bewustzijn creëert een noodzakelijke 

sociale solidariteit. Maar hij wijst op de vergankelijke aard van nationalisme in een geglobaliseerde 

wereld. Hij gaat dus op zoek naar een nieuwe bron van politieke eenheid die burgers kan aanzetten tot 

deelname in het democratisch proces en tot sociale rechtvaardigheid (Habermas geciteerd in Miller, 2008, 

p. 148; Vandendriessche, 2004, pp. 46-47). 

Habermas maakt duidelijk dat politiek en cultuur los staan van elkaar (Habermas, 2003, p. 157). Loyaliteit 

aan de politieke structuur wordt op een meer rationele en abstracte manier opgevat, in plaats van op een 

emotionele manier (Castiglione, 2009, p. 38-39). Habermas pleit daarom voor een eerder ‘dunne’ 

politieke cultuur die dient als een gemeenschappelijke noemer voor de lidstaten van de EU (Habermas, 

2003, p. 162; Castiglione, 2009, p. 39). Deze gedeelde principes moeten aandacht hebben voor het 

meervoudig karakter en voor de integratie van verschillende levensstijlen binnen de multiculturele 



 

20 
 

samenleving die Europa is. De Europese postnationale identiteit moet daarom inclusief zijn. Habermas 

propageert echter geen blind kosmopolitisme, zoals hem vaak wordt verweten (cfr. infra) 

(Vandendriessche, 2004, p. 47). Habermas wijst op de voorbeelden van de VS en Zwitserland om aan te 

tonen dat een politieke cultuur waarin constitutionele principes zijn geworteld, niet moet worden 

gebaseerd op een gedeelde taal of dezelfde etnische en culturele eigenschappen. Deze universele 

principes zijn geenszins in strijd met de nationale identiteiten. Ze vormen een soort ankerpunt waaraan 

de verschillende landen binnen de EU hun eigen culturele tradities aan kunnen vastklinken:  

 “In a future Federal Republic of European states, the same legal principles would also have to be 

interpreted from the vantage point of different national traditions and histories. One’s own national 

tradition will, in each case, have to be appropriated in such a manner that it is related to and relativized by 

the vantage points of the other national cultures.” (Habermas, 2003, p. 162).  

Constitutional patriotism verwijst niet naar een unieke politieke cultuur of naar een ‘kosmopolitische 

kern’, maar naar een gedeelde politieke cultuur die ontstaat uit een dialoog tussen de nationale tradities. 

Volgens Habermas verschilt een Europees constitutional patriotism net op dit punt van de Amerikaanse 

versie. Het moet ontstaan vanuit de verschillende nationale interpretaties van dezelfde universele 

rechten en principes. Constitutional patriotism mag niet worden gereduceerd tot een loutere gehechtheid 

aan liberale waarden (Lacroix, 2002, p. 954). De politieke gemeenschap die Habermas voor ogen heeft 

vindt zijn identiteit noch in etnische en culturele gemeenschappelijkheden, noch in een liberale 

consensus, maar in de praktijk van burgers die actief hun recht op participatie en communicatie 

uitoefenen (Habermas, geciteerd in Lacroix, p. 955). Habermas’ constitutional patriotism is dus een 

alternatief model van identiteitsconstructie voor het nationalistische model, dat een supranationale 

Europese identiteit vooropstelt. Bij dit eerste model is de culturele diversiteit binnen de Europese ruimte 

geen onoverkomelijk probleem voor het bestaan van een Europese identiteit. Integendeel, bepaalde 

auteurs zien in de interne diversiteit  een Europese waarde op zich. Een waarde die bewaard en zelfs 

beschermd moet worden (Laffan, 1996, p. 98;  Kaelble, 2009, p. 201-203).  

Over de haalbaarheid van een Europese politieke identiteit stelt Habermas dat de postnationale natuur 

ervan niet heel erg verschilt van de klassieke politieke identiteiten in de natiestaten. Ook deze moesten 

heel uiteenlopende culturele en sociale groepen aanspreken en verenigen (Habermas, 2004, p. 20; cfr. 

ook Fligstein, 2008, p. 129-134). Habermas kijkt daarom vooral naar de noodzakelijke voorwaarden voor 

het ontstaan van zo’n Europese politieke identiteit. Volgens Habermas moet een postnationale identiteit 
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meer openlijk worden geconstrueerd en meer kosmopolitisch van aard zijn omwille van de sociale en 

politieke veranderingen (Habermas geciteerd in Castiglione, 2009, p. 41).  

Een belangrijke vraag is wat die fundamentele principes of waarden zijn waarop een Europese identiteit 

kan voortbouwen. Habermas stelt dat politieke trouw toch ergens een zekere basis in de realiteit moet 

hebben en niet uit het niets kan worden geconstrueerd. In het algemeen bleef Habermas tamelijk vaag 

over de potentiële universele waarden waarop een Europees bewustzijn kan voortbouwen. Een concrete 

aanzet gaf Habermas echter in een manifest in 2003 als reactie op de politieke verdeeldheid tussen de EU-

lidstaten na de Amerikaanse invasie in Irak. De culturele diversiteit binnen Europa en de verschillende 

tegenstellingen, zoals tussen stad en platteland, tussen religieuze en seculiere autoriteiten, tussen 

klassen, enzovoort worden door Habermas als een definiërend kenmerk van Europa gezien. En dan vooral 

de manier hoe men deze conflicten heeft opgelost. Zo bracht de uitbouw van de welvaartstaat relatieve 

sociale vrede (Habermas en Derrida, 2003, p. 293). Meer concreet ziet Habermas de Europese 

samenlevingen gekenmerkt door een relatieve secularisering van de politiek. Religie speelt in het 

algemeen een beperkte rol in de Europese politiek. Daarnaast hebben Europeanen een tamelijk groot 

geloof in de leidende rol voor de staat en een beperkt geloof in de vrije markt. Verder ontwaart hij ook 

een typisch partijsysteem waarbij partijen verdeeld zijn tussen conservatieve en progressieve partijen. 

Europeanen staan als gevolg van een traditie van klassenstrijd ook positief tegenover sociale 

rechtvaardigheid en steunen het welvaartsmodel. De ervaring met totalitaire regimes en brutaal geweld 

leidde bovendien tot een kritische zelfreflectie over dit verleden dat een morele leidraad vormde voor het 

voeren van politiek. Een hoge gevoeligheid voor inbreuken op de persoonlijke en lichamelijke integriteit 

wordt weergegeven in het afzweren van de doodstraf als voorwaarde voor toetreding. Het Europese 

oorlogsverleden leidde bovendien tot supranationale samenwerking. Er heerst een geloof dat het 

wederzijds opgeven van soevereiniteit nodig is voor het temmen van ongebreidelde staatsmacht. Ook 

steun voor mensenrechten en de rol van de VN zijn volgens Habermas kenmerkend voor Europa 

(Habermas en Derrida, 2003, p. 296-297). Girault stelt dat een identificatie met zulke waarden en 

levensstijlen aansluit bij wat hij noemt l’Europe vécue, de impliciete en onbewuste identificatie met met 

Europese waarden (Girault aangehaald in Kaelble, 2009, p. 204). Müller, die in het algemeen overtuigd is 

van een constitutioneel patriottisme- hij spreekt van Euro-patriottisme- stelt echter dat het ideaal van de 

EU niet ligt in het ontwikkelen van een euro-natie, gebaseerd op gelijkenissen zoals Habermas en Derrida 

opperen (Müller, geciteerd in Vandendriessche, 2004, p. 56). 
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Habermas’ geloof in de noodzaak van een dunne, politieke identiteit wordt in grote lijnen gedeeld door 

verschillende auteurs. Een gedeelde taal, afkomst, geschiedenis, etniciteit is niet nodig om een politieke 

identiteit te vormen (Calhoun, 2001, p.38; Lacroix, 2002, p. 946; Müller, 2008, pp. 542-557; Weiler, 1997, 

pp. 118-120). Sciarini, Hug en Dupont (2001, p. 58) geloven niet in de noodzaak van een Europese 

culturele identiteit: “any future European society will be multicultural and thus its sense of common 

identity will have to be built upon non-cultural factors.”. Bij gebrek aan een sterke vorm van een 

gemeenschappelijke culturele identiteit opteren de Europese beleidsmakers er niet voor om de 

legitimiteit van de EU enkel te laten afhangen van het succes van het beleid (output legitimacy). Dit zorgt 

voor onzekerheid. Beleidsmakers voelen er daarom meer voor een nieuwe ‘imagined community’ te 

construeren op basis van kosmopolitische waarden waarin alle Europeanen zich herkennen (Citrin en 

Sides, 2004, p. 49). Belangrijk is ook dat een Europese identiteit een gedeelde lotsbestemming 

incorporeert (Howe, 1995, p. 32, p. 44; Laffan, 1996, p. 98). Volgens Laffan is een Europese identiteit 

enkel mogelijk als die wordt gebaseerd op een begrip van het blijvende bestaan van Europese volkeren in 

plaats van een Europees volk. De uitdaging is daarom om een Europese identiteit te construeren die 

inclusieve politieke waarden omarmt (Laffan, 1996, p. 98). Leonard hamert erop dat de EU duidelijke 

mission statements nodig heeft die rekening houden met de kwaliteiten die de mensen associëren met 

Europa. Hieraan gekoppeld is de noodzaak van een duidelijke visie op de toekomst van Europa (Leonard, 

1998, p. 35-36). 

De EU zelf geeft in haar verdragen en in haar toetredingsvoorwaarden deels blijk van zo’n postnationale 

visie. Men kan namelijk geen lid worden van de EU zonder te voldoen aan de Kopenhagen-criteria: 

democratie, mensenrechten, markteconomie, culturele diversiteit en het welvaartsmodel (Lacroix, 2002, 

p. 946; Risse, 2010, p. 51).  

2.2.3 Kritieken. 

De voornaamste kritiek op de eventuele ontwikkeling van een postnationale Europese identiteit is 

afkomstig van auteurs die, zoals hogerop reeds is uiteengezet, geloven in de noodzaak van een culturele 

basis voor een politieke identiteit. Zonder gemeenschappelijke taal, afkomst, geschiedenis of cultuur kan 

een affectieve Europese identiteit niet ontstaan (cfr. supra). Nationale identiteiten zijn robuust en kunnen 

niet worden vervangen door een soort republikeins burgerschap, gebaseerd op liberale en democratische 

waarden (Smith, 1992, 1993; Miller, 2008, p. 147).  
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Verschillende auteurs bouwen hier deels op voort en stellen dat het constitutional patriotism te licht 

uitvalt om een Europese identiteit te schragen. Abstracte, universele waarden zijn niet voldoende om een 

sterke (emotionele) verbondenheid met de EU op te wekken (Kastokopoulou, 2001, p. 32 ; Kraus, 2003, p. 

7; Lacroix, 2002, p. 949). Daarom stellen sommigen dat er een balans moet zijn tussen het universeel 

karakter van de waarden, en het specifiek Europese karakter van die waarden. Om te dienen als basis 

voor een Europese identiteit moeten deze waarden de EU toch min of meer onderscheiden van anderen 

(Castiglione, 2009, p. 44). Critici wijzen erop dat de liberale waarden die Habermas naar voor schuift te 

algemeen, te kosmopolitisch en dus te weinig kenmerkend voor Europa zijn (Castiglione, 2004, p. 44). Het 

kan wel zijn dat men zich kan vinden in de waarden op zich, maar dit betekent niet dat ze een gevoel van 

lotsverbondenheid oproepen (Leonard, 1998, p. 29). Bovendien veralgemeent Habermas te veel. Hij 

houdt te weinig rekening met de diversiteit en de aanwezige breuklijnen binnen Europa.  Het is dan ook 

niet altijd duidelijk waarom een bepaalde waarde specifiek een Europese waarde is.  Sommige auteurs 

pleiten daarom voor een gulden middenweg, waarin zowel kosmopolitische, universele waarden als meer 

specifiek Europese culturele kenmerken worden opgenomen (Kraus, 2001, p. 16-18). Castiglione en 

Bellamy spreken van een ‘cosmopolitan communitarism’. De Europese Unie moet volgens hen worden 

gezien als een unie van naties met een consensus over bepaalde fundamentele waarden en bepaalde 

elementen van een gemeenschappelijke identiteit: “By contrast to Habermas, adjustments between 

different communitarian ethico-cultures do not occur around a shared cosmopolitan core. However, 

political integration does not build on a pre-existing European culture or set of values either.” (Castiglione 

en Bellamy geciteerd in Lacroix, 2002, p. 952-954).  

Omwille van bovenstaande redenen twijfelen vele auteurs aan het onderscheid tussen een Europese 

culturele identiteit die via symbolen en een zekere mythologisering wordt versterkt enerzijds, en een 

Europese politieke identiteit anderzijds. Dit onderscheid lijkt duidelijk, maar is toch niet helemaal zonder 

problemen. Hoewel de Europese politieke/civic identity een eerder dunne identiteit veronderstelt, is ook 

hier een zekere emotionele verbondenheid nodig om te kunnen spreken van een identiteit. De 

identificatie is dan wel niet zo diepgaand als bij een culturele identiteit, waarbij men zich deel voelt van 

een bepaald volk met een lange historische verbondenheid, maar het politieke project en de bijhorende 

waarden moeten toch op een of andere manier een zekere verbondenheid opwekken bij de leden van de 

groep. De Europese waarden waarmee men zich dan zou kunnen identificeren en die de basis vormen van 

deze dunne, politieke identiteit worden ook vaak binnen een historische traditie gekaderd. Al snel worden 

deze Europese waarden dus gecapteerd binnen een essentialistisch Europees verhaal.  
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Kortom, de stap van een Europese politieke identiteit naar een Europese culturele identiteit is minder 

groot dan men zou veronderstellen. Ook een politieke identiteit die voortvloeit vanuit een ‘constitutional 

patriotism’ heeft nood aan een zekere grens om zich te kunnen onderscheiden van anderen (Sciarini, Hug, 

Dupont, 2001, p. 82). Identiteitsvorming is namelijk gebaat bij een duidelijk onderscheid tussen ‘wij’ en 

‘zij’. Dit onderscheid wordt via Habermas’ algemene, universele waarden onvoldoende gemaakt (Kohli, 

2000, p. 129). Daarom verwijten sommigen Habermas een zekere vorm van essentialisme. Hij propageert 

een soort van Europees etnisch nationalisme waar zijn ‘constitutional patriotism’ net een alternatief voor 

hoorde te zijn (Bellamy en Castiglione, 2004, p. 190; Castiglione, 2009, p. 46; Hayward, 2007, p. 189). Ook 

Calhoun stelt dat het onderscheid tussen een ‘civic’ en een ‘ethnic identity’ niet heel groot is (Calhoun, 

2001, p. 41). Brubaker (1999, p. 64-65) noemt het onderscheid tussen een ‘ethnic’ en een ‘civic’ identity 

een ‘manicheïsche mythe’, een valse tegenstelling. ‘Civic nationalism’ genereert namelijk een eigen 

dynamiek van uitsluiting. Mensen die het burgerschap niet bezitten, zijn namelijk verstoken van 

verschillende rechten.  

Andere critici zitten aan de andere zijde van spectrum en vragen zich af of een collectieve identiteit altijd 

gedefinieerd moet worden ten opzicht van ‘de ander’ (negatieve identificatie), waarbij een duidelijke 

grens is tussen degenen die deel uitmaken van de gemeenschap en degenen die er geen deel van 

uitmaken. Bij een identiteit, gebaseerd op universele waarden (positieve identificatie) zou deze grens te 

vaag zijn en net aanleiding geven tot een toename van etnisch nationalisme (Soysal, geciteerd in Kohli, 

2000, p. 130). Kohli stelt een alternatief voor waarbij de Europese identiteit  niet wordt gedefinieerd ten 

opzichte van een andere entiteit. Maar hij stelt, net als Thomas Diez, een identiteitsconstructie voor 

waarbij het verschil tussen een negatief verleden en een positieve toekomst wordt benadrukt: “Europe 

does not need an external enemy because it has an internal one: its nationalistic past.” (Kohli, 2000, p. 

127-128; cfr. ook Kastokopoulou, 2001, p. 29).  

2.2.4 Toepassing.  

Hoewel er dus duidelijke twijfels zijn over de effectiviteit van een constitutional patriotism-model, 

geloven toch heel wat auteurs dat de ‘Europese waarden’ toch een zeker richtpunt kunnen vormen voor 

de ontwikkeling van een Europese identiteit. Desalniettemin wijst men er wel op dat deze waarden, willen 

ze een zekere emotionele verbondenheid opwekken, een Europese connectie uitdragen. Een proces van 

‘othering’ is onvermijdelijk. Zoniet, is er weinig verschil met een gewoon kosmopolitisme. Nu, om na te 

gaan of de EU via haar sportbeleid een Europese politieke identiteit kan versterken volgens een soort 

constitutional patriotism –model, wordt nagegaan of de EU in haar sportbeleid expliciet bepaalde 
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Europese waarden naar voren schuift of propageert. Sport kan namelijk een vehikel zijn ter promotie van 

Europese waarden zoals democratie, respect voor mensenrechten, tolerantie, gelijkheid enz. In dit model 

wordt diversiteit binnen de EU niet gezien als een probleem, maar als een troef. Het nationalistische 

verleden van oorlog en racisme kan worden beschouwd als ‘the other’ waar men zich tegen afzet. Dit 

proces van negatieve identificatie vormt een belangrijke component bij het vormgeven van een identiteit. 

Waarden als tolerantie en respect voor verschil, kernwaarden binnen een democratische samenleving, 

vindt men ook terug in het domein van de sport aangezien sport de capaciteit heeft om diverse groepen 

mensen samen te brengen, met respect voor de tegenstander. Voorwaarde opdat dit civic 

identiteitsmodel, gebaseerd op abstracte waarden, ingang vindt en dat een Europees gevoel wordt 

versterkt, is dat duidelijk wordt gemaakt dat deze universele waarden een Europees karakter hebben. Het 

louter promoten van deze universele waarden heeft namelijk weinig effect op de creatie van een 

Europees gevoel. Hier bevinden we ons op een gevaarlijke grens. Wanneer hier te hard wordt op 

gewezen, worden deze waarden deel van een essentialistische invulling van identiteit; alsof deze waarden 

uitsluitend Europese waarden zijn. 

2.3 Transactionalistisch identiteitsmodel. 

2.3.1 Identiteitsvorming van onderuit. 

In tegenstelling tot identiteitsvorming van bovenuit, kan de EU kan echter ook faciliterend te werk gaan 

en projecten steunen die leiden tot identiteitsconstructie van onderuit. Deze projecten kunnen worden 

ingezet als een bescheiden middel om van onderuit de Europese identificatie te vergroten. Deze vorm zet 

in op de lotsverbondenheid en identificatie door concrete ontmoetingen en gedeelde participatie in 

gemeenschappelijke projecten. Wat mensen delen, ontstaat door het gedeeld participeren zelf, het 

uitgangspunt van een gezonde solidariteit ligt in reële contacten en interacties met medemensen. Dit idee 

is gemakkelijker te verwezenlijken op het niveau van de straat, de wijk, de werkvloer, de school, de 

sportclub of de gemeente; maar het is niet onmogelijk om hier weliswaar beperkt, ook op in te spelen in 

de Europese context (Loobuyck, 2008, p. 40-41). Een gevoel van gedeeld burgerschap kan ontstaan 

wanneer Ingmar, José en Agnieszka elkaar kunnen ontmoeten of zich engageren voor dezelfde 

doelstellingen. Lotsverbondenheid en wederzijdse identificatie die de nationale en culturele verschillen 

overstijgen, kunnen worden bevorderd door een gedeelde participatie en reële contacten (Loobuyck, 

2008, p. 40-41). Sommige auteurs zien al sterke aanwijzingen van dit identificatieproces. Leonard ziet een 

Europese cultuur of identiteit heel langzaam ontstaan, maar dan op een informele wijze. Het is een 

product van het vermogen van de Europeanen om Europa op een directe manier te ervaren. Onder meer 
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door goedkopere reizen, de kanaaltunnel, Europese restaurants, de verspreiding van Europees voedsel, 

Eurosong, het Erasmus-uitwisselingsprogramma (Fligstein, 2008, p. 180-187; Leonard, 1998, p. 10-11). 

Ook de internationale samenstelling van de voetbalteams (cfr. Inleiding) wordt aangehaald als een van de 

vele factoren die bijdroeg tot het creëren van een Europees gevoel:  “It is through this kind of basic life 

mechanisms that the real Europe is coming into existence – by sharing experience on the basis of 

meaningful palpable identity.”  Volgens Leonard (1998, p. 10-11) moet de EU meer inzetten op concrete 

projecten die tegemoetkomen aan de bekommernissen van de Europeanen in plaats van op abstracte 

principes.  

Een belangrijke vraag blijft of deze ‘Europese ervaring’ wel degelijk uitmondt in een identificatie met 

Europa. Volgens Loobuyck liggen hier mogelijks nog onbenutte kansen waar in de toekomst (nog) meer 

kan worden op ingezet. Zo is het, vanuit dit perspectief, ook belangrijk dat er zich een Europees 

middenveld kan ontwikkelen dat meer is dan de vrijblijvende som van individuele nationale 

representatieve organisaties. Misschien moeten die organisaties nog beter bekijken hoe ze niet alleen 

naar boven toe werkzaam en nuttig kunnen zijn. Ze moeten ook naar beneden toe inzetten op een 

grotere betrokkenheid en participatie van hun leden. Hierbij kan aandacht worden besteed aan de 

mogelijkheid tot laagdrempelige internationale contacten en uitwisselingen, ook voor mensen die daarin 

normaal gezien nauwelijks geïnteresseerd zouden zijn of daartoe geen kansen zouden krijgen (Loobuyck, 

2008, p. 40-41).  

Voortbouwend op Karl Deutsch’ inzichten stelt Fligstein dat toenemende sociale interactie bijdraagt tot 

de creatie van een gemeenschappelijke identiteit, het zogenaamde transactionalisme (Orbie, 2009, p. 41). 

Interactie leidt namelijk tot het ontdekken van gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke 

‘sets of understanding’. Fligstein wijst er wel op dat een gemeenschappelijke Europese identiteit op die 

manier enkel ingang vond bij de Europese elite, die op erg regelmatige basis transnationale contacten 

heeft. (Fligstein, 2008, p. 132, p. 139, p. 155-158, p. 165). Fligstein is echter wel hoopvol voor de toekomst 

en stelt dat het Europees identiteitsvormingsproces nog maar in zijn kinderschoenen staat.  Met 

toenemende marktintegratie zullen burgers meer mogelijkheden hebben om in contact te komen met 

mensen uit andere landen; onder andere via werk, reizen, media en cultuur (Fligstein, 2008, p. 157). Deze 

visie sluit ook grotendeels aan bij Habermas’ Integrationskonzept waarbij op termijn een Europese 

publieke sfeer zou ontstaan (Binz, 2002, p. 1-16). Binz (2002, p. 9) ziet hierbinnen ook een rol weggelegd 

voor sport. 
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Eén van die domeinen waarlangs die Europese interactie kan worden aangewakkerd is op het domein van 

de sport. Levermore en Millward zien de officiële pogingen van de EU om via sport een pan-Europese 

identiteit te creëren ondergeschikt aan de toenemende interactie op het informele en transnationale 

niveau. Hoewel men regelmatig wees op de rol die sport zou kunnen spelen in een Europees 

identiteitsvormingsproces, vielen de pogingen om via sport een Europese identiteit te bewerkstelligen tot 

hier toe nogal licht uit. De beperkte en eerder vage retoriek die het gebruik van sport propageerde, werd 

amper gevolgd door actie. Te opzichtige identiteitsconstructie door de Europese instellingen zou namelijk 

ook tegengestelde effecten kunnen teweegbrengen (Levermore en Millward, 2007, p. 149).  Verschillende 

auteurs wezen bijvoorbeeld op de gevolgen van de europeanisering van het voetbal en de consequenties 

daarvan op het bewustzijn van de supporters. Zij komen namelijk deels los van hun lokale of nationale 

identiteiten (Brand, Niemann en Spietaler, 2013, p. 1-18; Levermore en Millward, 2007, p. 144). De 

stelling is dat de europeanisering van de spelersmarkt na het Bosman-arrest ook de mindset van de 

supporters europeaniseert (Brand en Niemann, 2012, pp. 4-5; Head, 2004, p. 24). Husting wijst er echter 

op dat formules als de Champions League te gesloten zijn. Slechts de clubs uit een aantal landen spelen 

een belangrijke rol in het tornooi. Clubs uit de kleinere Europese landen bereiken slechts heel sporadisch 

de eindfase. Dus als het Europees voetbal wil bijdragen aan de promotie van het Europese gevoel, moet 

de formule een bredere toegang voorzien voor clubs uit meer Europese landen: « Envisager une formule 

permettant l’accès à plus de nations du football à ces compétitions sportives contribuerait sans doute 

beaucoup à renforcer l’identité européenne au travers d’une meilleure connaissance des clubs qui évoluent 

dans les pays membres de l’Union européenne. » (Husting, 2008, p. 133). Aangezien de Champions League 

wordt georganiseerd door UEFA raakt deze dit punt de discussie rond de veelbesproken  

 ‘specificiteit van de sport’ en in welke mate de EU mag ingrijpen op de sportregelgeving die wordt 

uitgetekend door sportorganisaties zoals UEFA. Anderson en Butler waarschuwen bovendien dat een te 

grote inmenging van de EU in de sportregelgeving, en dus het negeren van de specificiteit van sport, net 

tot vervreemding kan leiden van de burgers (Anderson en Butler, 2003, pp. 21-22). 

2.3.2 Toepassing. 

Een derde visie op identiteitsvorming gaat ervan uit dat een toenemend aantal uitwisselingen en 

contacten tussen mensen binnen een bepaalde gemeenschap bijdraagt tot een gemeenschapsgevoel. Karl 

Deutsch is de grondlegger van deze these, die gekend staat als het transactionalisme.  
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Om te kijken of de EU bij deze visie aansluit, wordt gekeken naar de manier waarop de ‘EU’ het 

sportbeleid ziet als een tool ter versterking van grensoverschrijdende contacten, naar analogie met het 

Erasmus-uitwisselingsproject. Het gaat hier niet over een sportbeleid in de zin van het garanderen van vrij  

verkeer van werknemers, waartoe ook sporters behoren, maar in de sociologische rol van sport bij het 

bijeenbrengen van mensen. 

 

Tabel 1: Samenvattende tabel kenmerken identiteitsmodellen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identiteitsmodel nationalistisch Civic identity transactionalistisch 

Kenmerken 

 

 

- Europese culturele 

identiteit 

 

- Emotionele identificatie 

 

- Gedeelde cultuur 

 

- Invented traditions 

 

- Gedeeld verleden 

 

- Othering 

 

- Gebruik van symbolen 

 

- Oorsprongsmythes 

 

 

- Europese politieke 

identiteit 

 

- Rationele identificatie 

 

- Gedeelde waarden 

 

- Gelaagde identiteiten 

 

- Constitutional Patriotism 

 

- Culturele diversiteit 

 

(- Othering?) 

- Uitwisseling 

 

-Ontmoetingen 

 

- Identiteitsvorming van 

onderuit 
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3) Onderzoeksvragen en methode. 

3.1 Onderzoeksvraag. 

Zoals uiteengezet in de inleiding luidt de centrale onderzoeksvraag als volgt: 

 

Hoe ziet de EU het Europese sportbeleid als een factor ter versterking van een Europese 

identiteit? 

 

Graag merk ik op dat in de probleemstelling, zoals ze hier wordt geformuleerd, abstractie wordt gemaakt 

van de variëteit aan actoren binnen de EU. Tijdens het onderzoek wordt hier wel rekening mee gehouden. 

Deze overkoepelende vraag valt uiteen in drie delen. De drie hoger geschetste identiteitsmodellen 

worden telkens a.d.h.v. verschillende indicatoren getoetst om zo te kijken wat de visie van de EU op 

identiteitsvorming via sport inhoudt. De drie corresponderende deelvragen luiden als volgt: 

A. Heeft de EU een Euronationalistische visie op identiteitsvorming? 

Een eerste visie op identiteitsvorming sluit nauw aan bij de meer common sense visie op identiteit, 

namelijk die van een essentialistische of culturele invulling van identiteit (cfr. 3.1). De identiteit wordt 

geconstrueerd rond een gedeeld verleden, gedeelde taal of cultuur. Het is in deze visie dat sport vooral 

wordt gezien als een identiteitsversterkend middel omdat het de ‘natie’ een soort van trots kan bieden. 

Nationale sportteams of sporthelden worden toegejuicht en vervullen het volk met een zekere trots, wat 

de identificatie met de natie vergroot en op die manier dus ook het identiteitsgevoel. Daarnaast kan (een) 

sport ook deel uitmaken van de cultuur van een bepaalde ‘natie’ en als dusdanig als een essentieel 

kenmerk worden gezien van een identiteit. 

Om te bepalen of de EU een klassiek nationalistische invulling heeft op identiteitsvorming wordt dus eerst 

gekeken of de EU bijvoorbeeld gaat ijveren voor Europese sportteams, Europese competities of voor het 

promoten van Europese symbolen bij sportevenementen. Deze meer symbolische elementen passen 

binnen deze klassieke nationalistische invulling van identiteitsvorming. Een andere indicator bestaat erin 

te gaan kijken hoe de EU sport framet als een typisch Europees fenomeen, als deel uitmakend van een 

‘Europese’ cultuur/heritage. Op die manier kan sport ook fungeren als een soort van invented tradition. 
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B. Heeft de EU een ‘constitutional patriotism’ / ‘civic identity’ visie? 

Een ander model van identiteitsvorming focust minder op essentiële culturele kenmerken als basis van 

een identiteit, maar op een identificatie met het politieke project en de waarden die ze uitdraagt (cfr. 

3.2). In de literatuur maakt men het onderscheid tussen een cultural identity en een civic identity.. 

Habermas spreekt van een constitutional patriotism. Hij gaat ervan uit dat de politieke instituties ook van 

bovenaf een affectieve band kunnen genereren met de mensen die onder die institutionele orde leven. 

Die band is gebaseerd op een gezamenlijke loyauteit tegenover bepaalde politieke waarden zoals 

vastgelegd in de grondwet. Zo’n postnationale identiteit is ingebed in gemeenschappelijke Europese 

waarden, maar erkent ook de culturele diversiteit tussen de lidstaten. Een basisassumptie is dat mensen 

een gedeelde of gelaagde identiteit hebben. Het hebben van een nationale identiteit is dus geen 

probleem voor de creatie van een Europese identiteit. 

Deze deelvraag is meer abstract. Om hier een antwoord op te formuleren wordt gepeild naar de mate 

waarin de EU haar sportbeleid inzet als een vehikel om ‘Europese waarden’ te promoten, om zichzelf als 

post-nationale entiteit te promoten. Het promoten van Europese waarden als integriteit, respect, 

gelijkheid en tolerantie waarmee de Europeanen zich kunnen vereenzelvigen, past dan eerder binnen een 

constitutional patriotism-model. Belangrijk is hier om te gaan kijken hoe de EU de Europese waarden 

koppelt aan de waarden van sport. In dit model wordt diversiteit binnen de EU niet gezien als een 

probleem, maar als een troef. Het nationalistische verleden kan worden beschouwd als ‘the other’ 

waartegen men zich afzet (temporal othering). Dit proces van negatieve identificatie vormt een 

belangrijke component bij het vormgeven van een identiteit. Waarden als tolerantie en respect voor 

verschil, kernwaarden binnen een democratische samenleving, vindt men ook terug in het domein van de 

sport aangezien sport de capaciteit heeft om diverse groepen mensen samen te brengen, met respect 

voor de tegenstander. Voorwaarde opdat dit civic identiteitsmodel, gebaseerd op abstracte waarden, 

ingang vindt en dat een Europees gevoel wordt versterkt, is dat duidelijk wordt gemaakt dat deze 

universele waarden een Europese dimensie hebben. Het promoten van louter universele waarden, zonder 

Europees karakter, heeft volgens verschillende auteurs namelijk weinig effect op de creatie van een 

Europese identiteit. 
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C. Heeft de EU een transactionalistische visie op identiteit? 

Een derde visie op identiteitsvorming gaat ervan uit dat een toename van het aantal uitwisselingen en 

contacten tussen mensen binnen een bepaalde gemeenschap bijdraagt tot een gemeenschapsgevoel. Karl 

Deutsch is de grondlegger van deze these, die gekend staat als het transactionalisme.  

Om te kijken of de EU bij deze visie aansluit, wordt gekeken naar de manier waarop de ‘EU’ het 

sportbeleid ziet als een tool ter versterking van grensoverschrijdende contacten, naar analogie met het 

Erasmus-uitwisselingsproject. Sportbeleid wordt hier niet beschouwd in de zin van het garanderen van 

het  vrij verkeer van werknemers, waartoe ook sporters behoren. Eerder wordt gekeken of de EU gelooft 

in sportprojecten  die toenemende uitwisseling faciliteren. 

Parallel aan de centrale probleemstelling  zijn er ook nog andere onderzoeksvragen die aan bod komen 

zoals:  

- Is er een evolutie zichtbaar in de visie van de EU? Met andere woorden, zijn er identiteitsmodellen die 

meer gelden op een bepaald moment? 

- Zijn er verschillen waar te nemen tussen de betrokken instellingen? Vooral de Europese Commissie en 

het Europees Parlement worden geanalyseerd. 

3.2 Operationalisering. 

 

Om een antwoord te bieden op de overkoepelende onderzoeksvraag en de daarmee corresponderende 

deelvragen werden op basis van de literatuur verschillende indicatoren  of codes onderscheiden. Dit is 

een deductieve manier van werken. Bij de analyse werden dus delen van de tekst gecodeerd op basis van 

de deductief afgeleide indicatoren. De theoretische achtergrond bij de indicatoren werd hierboven reeds 

uitgebreid uiteengezet. Hieronder worden in een schematisch overzicht de voornaamste indicatoren 

weergegeven, alsook de bijhorende codes zoals meegenomen bij de analyse in NVivo. Tegelijkertijd 

werden na verloop van tijd ook nieuwe indicatoren onderscheiden. Dit is eerder een inductieve manier 

van werken. Concreet kwam het erop neer dat de indicator ‘Europese symbolen’ nog verder werden 

opgesplitst. De indicatoren hangen dus in grote mate samen. Zo zijn ‘Europese sportteams’ uiteraard 

‘Europese symbolen’ die de Europese zichtbaarheid vergroten. 
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Tabel 2: indicatoren identiteitsmodellen 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze classificatie niet absoluut is. Het is niet altijd even makkelijk om 

bepaalde teksten onder één bepaalde noemer onder te brengen. Ook de modellen op zich zijn niet altijd 

even makkelijk van elkaar te onderscheiden.  

Een voorbeeld: het promoten of ondersteunen van Europese competities kan in de eerste plaats worden 

gezien als een middel om de Europese identiteit of het Europees bewustzijn te versterken. Competities 

vervullen dan een zekere symboolfunctie. Deze invulling past dus eerder bij het Euronationalistische 

identiteitsmodel. Langs de andere kant zijn Europese competities ook een uitstekende manier om 

internationale uitwisseling te faciliteren. Europese atleten of jongeren kunnen door deelname aan deze 

Europese competities nieuwe, Europese culturen en tradities leren kennen. Deze invulling past eerder bij 

een transactionalistische invulling. Deze illustratie toont aan dat een te rigide toepassing van de modellen 

en indicatoren contraproductief kan werken. Enige flexibiliteit en aandacht voor de specifieke context bij 

het coderen is dus aangewezen. 

Om de indicatoren op een gestructureerde manier te toetsen wordt gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma NVivo 11 dat toelaat grote hoeveelheden tekst op een kwalitatieve manier te 

verwerken. Door het toekennen van verschillende codes aan stukken tekst, kunnen binnen de data 

‘Identiteitsmodel’ ‘Europees nationalisme’ ‘Constitutional patriotism’ ‘Transactionalisme’ 

Indicatoren - ‘EU competities’ 

 

- ‘Europese sportteams’ 

 

- ‘Europese symbolen’ 

 

- ‘Europese zichtbaarheid 

vergroten’ 

 

-‘sport ontstaan in 

Europa’ 

 

-‘deel van Europees 

erfgoed /cultuur’ 

 

-‘promoten van waarden’ 

 

- ‘waarden beschermen’ 

 

-‘koppeling tussen 

Europese waarden en 

sportwaarden’ 

 

-‘respect voor culturele 

diversiteit’ 

 

-‘gelaagde identiteit’ 

-‘uitwisseling’ 

 

- ‘brengt mensen samen’ 

 

-‘positieve contacten’ 
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makkelijk verschillende thema’s worden onderscheiden. Dit instrument liet dan ook toe om eenvoudig en 

systematisch de beleidsdocumenten en de interviews te analyseren. Nadat de teksten waren gecodeerd 

werd de analyse gevoerd door ‘Code summary by source reports’ aan te maken. Deze reports geven een 

duidelijk overzicht van de gecodeerde delen tekst van de verschillende bronnen per indicator/ ‘node’. 

3.3 Bronnen/ Dataverzameling. 

Om op de centrale onderzoeksvraag een antwoord te formuleren wordt voornamelijk gebruik gemaakt 

van beleidsdocumenten van de Europese instellingen enerzijds en interviews anderzijds. Ook enkele 

speeches van Commissaris Navracsics, enkele persberichten en een enkele parlementaire vraag
5
 met 

betrekking tot het thema werden geraadpleegd. 

3.3.1 Beleidsdocumenten. 

De beleidsdocumenten betreffen mededelingen en rapporten van de Europese Commissie, rapporten en 

resoluties van het Europees Parlement en conclusies van de Raad van de Europese Unie. Ook relevante 

rapporten van specifieke High Level Groups worden geanalyseerd. Het betreft voornamelijk documenten 

die in algemene termen over het Europese sportbeleid spreken. Rapporten of documenten die meer 

specifieke thema’s belichten zoals dopingbestrijding, matchfixing, vrouwenparticipatie in de sport, 

enzovoort worden niet in de analyse meegenomen aangezien deze te specifiek ingaan op een bepaald 

thema en niet relevant zijn voor het onderzoek.  

 De documenten zouden een inzicht moeten verschaffen in de instrumenten die de EU inzet en het 

discours dat de EU zich aanmeet om het EU-sportbeleid vorm te geven. Hieruit zou onder andere moeten 

blijken hoe de Europese instellingen
6
 het Europees sportbeleid interpreteren met betrekking tot 

identiteitsvorming.  

Een overzicht van de geanalyseerde beleidsdocumenten is te vinden in bijlage 1. 

 

3.3.2 Interviews
7
. 

De centrale probleemstelling draait echter rond de vraag hoe ‘de EU’ sport ziet als middel ter versterking 

van een Europese identiteit. Om die achterliggende visie dus nog beter in te schatten wordt daarom ook 

                                                      
5
 Aanvankelijk werd ook gezocht naar parlementaire vragen met betrekking tot het thema. Slechts 1 parlementaire 

vraag haakte rechtstreeks in op het thema. 
6
 Hoewel tot nu toe vooral over de EU in zijn geheel werd gesproken, zal worden getracht het onderscheid tussen de 

verschillende instellingen te maken. Hoe men tegen de constructie van een Europese identiteit via sport aankijkt 

loopt niet altijd gelijk. Ook wat het Europees parlement betreft spreekt het voor zich dat niet alle MEP’s op dezelfde 

lijn zitten. 
7
 De uitgeschreven interviews bevinden zich in de bijlagen. 
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gebruik gemaakt van interviews met Europese Parlementsleden en Commissie-ambtenaren van DG 

Education and Culture (DG EAC), dat verantwoordelijk is voor het sportbeleid van de EU.  

Het gebruik van interviews is een vaak gehanteerde praktijk binnen kwalitatief onderzoek. In zekere mate 

wordt hier gebruik gemaakt van elite-interviews, waarbij de respondenten een kennisvoordeel heeft ten 

overstaan van de interviewer. Een interessante ‘handleiding’ over het organiseren van zulke interviews, 

met aandacht voor de praktische obstakels, is terug te vinden in het handboek van Burnhmam, Gilland 

Lutz, Grant en Layton-Henry. 

Ik koos om te werken met semigestructureerde interviews waarbij bepaalde gespreksonderwerpen en 

vragen op voorhand werden vastgelegd. Dit soort interviews laat ruimte om in te pikken op zaken die de 

respondenten vertellen. Op die manier kon verder worden doorgegaan op interessante thema’s of werd 

vermeden dat de respondent werd bevraagd naar zaken die hij/zij al eerder had vermeld tijdens het 

gesprek. Het opzet van de interviews was niet per se om de leefwereld en dieperliggende motieven van 

de respondenten te achterhalen zoals normaal het geval is bij diepte-interviews (Roose en Meuleman, 

2014, p. 315-326). Aangezien over het centrale thema weinig expliciete documenten beschikbaar zijn, 

werd gekozen voor enkele interviews ter informatie. Ook hier geldt dat men bij de vraagstelling steeds 

moet opletten het gesprek in de juiste richting te sturen zonder de respondent woorden in de mond te 

leggen- zogenaamde sturende vragen moeten worden vermeden (Roose en Meuleman, 2014, p. 329.). 

Enerzijds waren de vragen tamelijk open zodanig dat de respondent zelf het initiatief moest nemen, 

anderzijds werden concrete initiatieven en tussentijdse conclusies van het onderzoek voorgelegd aan de 

respondenten. De gesprekken leverden vooral heel genuanceerde en weinig coherente antwoorden – 

toch vanuit het perspectief van de verschillende identiteitsmodellen – op.  

Uiteindelijk geven de respondenten, weliswaar vanuit een zekere expertise, hun persoonlijke mening over 

het thema. Deze persoonlijke mening zomaar gelijkstellen met de visie van ‘het parlement’ of ‘de 

commissie’ is uiteraard niet mogelijk. Hoewel hun inzichten dus interessant zijn, kunnen deze moeilijk 

worden gegeneraliseerd (Burnhmam, Gilland Lutz, Grant en Layton-Henry, 2008, p. 232). Daarom werd de 

het onderzoek eerder opgebouwd rond de beleidsdocumenten in plaats van de interviews. Het aantal 

interviews is namelijk te beperkt om een heel onderzoek aan op te hangen.  

Het selectiecriterium van de respondenten hing in dit onderzoek af van het hebben van een zekere 

affiniteit met of interesse in het EU-sportbeleid. Ik ben me ervan bewust dat deze respondenten een 
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zekere ‘sport bias’ hebben en dus eerder geneigd zijn een positieve visie te hebben op de rol die sport kan 

spelen bij identiteitsvorming.  Het had ook interessant geweest om personen die weinig hebben met 

sport(beleid) te ondervragen over hun visie. Echter, de vraag stelt zich dan welke administraties precies 

moeten worden gevraagd, of welke MEP’s geraadpleegd. Bovendien lijkt het mij weinig waarschijnlijk om 

veel respons te krijgen aangezien het niet gaat om een thema dat hen per se interesseert. Interesse in het 

onderwerp is namelijk een belangrijke reden voor respondenten om toe te zeggen (Burnham e.a., 2008, p. 

235). De onzekerheid over de informatie die ik zou kunnen bekomen, weegt ook niet op tegen de 

logistieke inspanningen die bij zo’n interview komen kijken. Bij de huidige respondenten was ik zekerder 

dat zij me waardevolle informatie konden opleveren. 

Voor de selectie van de MEP’s heb ik mij vooral gebaseerd op de leden van de Parlementaire Intergroep 

Sport (PIG), die uit maar liefst 92 leden bestaat. Deze intergroep is volgens covoorzitter Marc Tarabella 

(S&D) één van de actiefste parlementaire intergroepen en organiseert verschillende bijeenkomsten waar 

actuele sportthema’s worden behandeld (interview Marc Tarabella, 9 mei 2017).  Ik koos er in eerste 

instantie voor om de voorzitters en de vice-voorzitters van de PIG aan te schrijven. Ook enkele andere 

MEP’s die geen lid waren van de PIG, maar wel een grote ervaring hadden met het EU-sportbeleid zoals 

Ivo Belet en Viviane Reding werden gecontacteerd. Het criterium ‘interesse voor sport’ was 

doorslaggevender dan de partijkleur van de respondenten. Gevolg is dat vooral leden van de (grootste) 

EVP –en S&D -fracties werden gecontacteerd. Voor de respondenten binnen de Commissie administratie 

(DG EAC) heb ik vooral leden van de desbetreffende administratie gekozen: de Eenheid Sport. Ook het 

bureau van de Europese Commissaris, bevoegd voor Sport, werd gecontacteerd. Ik had niet de 

verwachting de Commissaris zelf te kunnen interviewen, maar wel één van zijn naaste medewerkers. 

Volgende personen gecontacteerd: 

- Ivo Belet (MEP EVP) 

- Virginie Rozière (MEP S&D) 

- Santiago Ayxelas Fisas (MEP EVP) 

- Bogdan Wenta (MEP EVP) 

- Hannu Takkula (MEP ALDE) 

- Marc Tarabella (MEP  S&D) 

- Milan Zver (MEP EVP ) 

- Julie Girling (MEP ECR) 

- Theodoros Zagorakis (MEP EVP) 

- Viviane Reding (MEP EVP) 

- Tibor Navracsics (Europees Commissaris voor Jeugd, cultuur, sport) 
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- Yves le Lostecque (DG EAC, Eenheid Sport) 

- Paola Ottonello (DG EAC Eenheid Sport) 

- Susanne Hollmann (DG EAC Eenheid Sport) 

- Luciano Di Fonzo (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 

 

Deze personen werden in eerste instantie gecontacteerd per mail. Via mail is het iets makkelijker om het 

opzet van mijn onderzoek en de toegevoegde waarde van een gesprek met de betrokken persoon 

duidelijk te maken. Van de hoger geciteerde personen kreeg ik na een eerste poging antwoord terug van 6 

van hen. Deze staan in vet geschreven in de bovenstaande lijst. Dhr. Luciano Di Fonzo haakte uiteindelijk 

af. 

Vervolgens stuurde ik een tweede mail naar degenen die geen antwoord hadden gegeven. Daar werd 

geen gevolg aan gegeven. Van de personen van de Eenheid Sport (DG EAC) kreeg ik slechts één reactie. 

Tijdens het interview met de desbetreffende persoon kwam ik te weten dat men binnen de Eenheid Sport 

telkens afspreekt om slechts één persoon af te vaardigen. Desalniettemin kon toch nog een andere 

collega overtuigd worden: Agata Dziarnowska (Policy Officer Sport’s Unit DG EAC).  

Vlak voor het interview met MEP Bogdan Wenta (EVP) zou plaatsvinden, kreeg ik telefoon dat Dhr. Wenta 

op het laatste moment een vergadering had, waardoor het interview niet kon doorgaan. De assistente 

beloofde me de antwoorden via mail door te sturen. Jammer genoeg bereikten de antwoorden mij niet op 

tijd. 

Uiteindelijk werden dus 2 leden uit de administratie van de Commissie en 3 MEP’s ondervraagd. Ik ben 

me er ten zeerste van bewust dat representativiteit- sowieso niet de betrachting bij kwalitatief 

onderzoek- onmogelijk is. De bedoeling van de interviews was om bijkomende informatie met betrekking 

tot de visie van de EU op het gebruik van sport(beleid) ten dienste van identiteitsvorming te verkrijgen en 

om eventuele bevindingen op basis van de documentanalyse te kunnen voorleggen aan de respondenten. 

Het had interessant geweest om via de zogenaamde sneeuwbalmethode nog meer interviews te doen. 

Via deze methode brengen de eerste respondenten de onderzoeker in contact met nieuwe personen die 

extra kennis kunnen aanbrengen, deze nieuwe respondenten verwijzen dan verder door naar andere 

personen, enzovoort (Roose en Meuleman, 2014, p. 377) Omwille van tijdsgebrek was dit praktisch niet 

haalbaar. 
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Dat de interviews vooral heel genuanceerde antwoorden zouden opleveren, die niet per se in een bepaald 

model zouden passen, was te verwachten. Deze interviews vormen dan ook niet het raamwerk waarrond 

de thesis is opgebouwd, maar dienen vooral als extra staving van mijn betoog of om de nodige nuance 

aan te brengen.  

4) Onderzoeksresultaten. 

4.1 Europees-nationalistisch identiteitsmodel: Adonnino revisited? 

In dit deel wordt onderzocht in welke mate de EU een Euronationalistische visie heeft op de manier 

waarop sport kan bijdragen tot de versterking van een Europese identiteit. Ten eerste wordt gekeken hoe 

de Europese instellingen in het verleden hiertegen aankeken. Specifieke aandacht wordt geschonken aan 

het Adonnino-rapport en de voorstellen die het formuleerde.  Ik wijs erop dat het Adonnino-comité niet 

de eerste was, maar dat haar voorstellen toch een blijvende invloed hadden. Deze voorstellen passen 

tamelijk goed in het Euronationalistische kader. Daarna ga ik dieper in op de evolutie van wat in deze 

scriptie wordt omschreven als de ‘Euronationalistische visie’. Na verloop van tijd zwakte deze visie af, 

zonder echt volledig te verdwijnen. Vooral in voorstellen van het Europees Parlement, meestal onder 

invloed van één of enkele MEP’s, vinden we af en toe de geest van Adonnino nog terug.  

4.1.1 Adonnino revisited? 

4.1.1.1 Het Adonnino-rapport (1985). 

 

Een van de eerste
8
 en één van de meest bekende initiatieven die te maken hebben met het gebruik van 

sport ter versterking van de Europese identiteit zijn de voorstellen die werden geformuleerd door het 

zogenaamde Adonnino-comité. Op de Europese Top van Fontaineblau (1984) riepen de regeringsleiders 

een speciaal comité in het leven dat moest nadenken over het ‘Europa van de Burger’. Parallel aan het 

initiatief om de Europese eenheidsmarkt eindelijk te vervolmaken, moest ook worden nagedacht over het 

dichterbij brengen van de toenmalige Europese Gemeenschap bij de Europese burger. Het versterken  van 

de Europese identiteit was een expliciete doelstelling bij de start in juni 1984: “the European council 

considers it essential that the Community should respond to the expectations of the people of Europe by 

adopting measures to strengthen and promote its identity and its image both for its citizens and for the 

rest of the world.” (Adonnino, 1985, p. 5). 

                                                      
8
 Eerdere rapporten, bijvoorbeeld dat van Europees Parlementslid Bernasconi, refereerden al eerder naar 

voorstellen die in het Adonnino-rapport naar voor kwamen (cfr. infra). 
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Aan het hoofd van dit ad hoc comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, stond de 

Italiaanse christendemocraat Pietro Adonnino. Adonnino vertegenwoordigde Italiaans premier Bettino 

Craxi die op dat moment voorzitter was van de Europese Raad. De voorstellen die het ‘Adonnino-comité’ 

lanceerde, passen duidelijk binnen het traditionele Euronationalistische identiteitsmodel, waarbij 

symbolen een belangrijke rol spelen in het concretiseren van het Europese project (Laffan, 1996, p. 97; 

Leonard, 1998, p. 28; Shore, 2000, p. 47-49).  In het uiteindelijke rapport, dat werd voorgesteld aan de 

Europese Raad in Milaan (1985), werden onder andere voorstellen met betrekking tot sport opgenomen, 

want “since ancient times sport has been an important forum for communication among peoples”.  Dit 

was des te meer het geval omdat sport een steeds belangrijkere rol speelde in het leven van steeds meer 

Europeanen (Europese Commissie, 1987b). Hieronder volgt een integrale oplijsting van de voorstellen met 

betrekking tot sport uit het Adonnino-rapport. 

• het organiseren van ‘European Community events’ zoals wieler -en hardloopwedstrijden 

doorheen Europa. 

• de creatie van [Europese] ‘Community teams’ bij sommige sporten. Deze teams moeten het 

opnemen tegen andere continentale teams waarmee de Gemeenschap speciale banden heeft. 

• [het comité] nodigt sportteams uit om het Gemeenschapsembleem te dragen bovenop de 

nationale kleuren op grote regionale of mondiale sportevenementen.  

• uitwisseling van sportlui, atleten en trainers tussen de verschillende landen van de Europese 

Gemeenschap. Deze moeten worden aangespoord via programma’s op het niveau van de 

Gemeenschap en van de lidstaten. 

• [het comité] steunt sportactiviteiten voor specifieke categorieën van personen zoals personen 

met een beperking. Sportactiviteiten voor studenten moeten worden georganiseerd in 

samenwerking met ‘tweelingscholen –en steden’ 

De EU, of toch de regeringsleiders,  was zich dus goed bewust van de identiteitsbevorderende kracht  van 

sport. Om het in de woorden van Anderson en Butler (2003, p. 11) te zeggen: “sport may well be a 

solution to the EU’s problem creating a myth and a passion for the soulles market.” Zoals in het 

literatuuroverzicht werd duidelijk gemaakt, spelen zulke mythes net een belangrijke rol bij het creëren 

van identiteit (cfr. supra).  
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Naast deze concrete voorstellen stelde het comité voor om een grotere rol te spelen in een van de 

dominante sportgerelateerde maatschappelijke problemen van de jaren ‘80, namelijk hooliganisme 

(Adonnino, 1985, p. 22-23).  

Het rapport pleitte niet zomaar voor de oprichting van Europese teams en competities door de EEG. Het 

comité was zich goed bewust van de vigerende bevoegdheidsverdeling. De Europese gemeenschap had 

namelijk geen bevoegdheden op dit punt. Daarom dat de voorstellen werden geformuleerd als 

aanbevelingen aan de sportwereld: “The Committee proposes that the sports associations be invited to 

encourage action where it is consistent with their responsibilities, along these lines:” (Adoninno, 1985, p. 

22). 

Het Adonnino-rapport spoorde de andere instellingen om een positie in te nemen over het thema. In een 

opvolgingsrapport van de Commissie uit 1987 werd nogmaals duidelijk dat sport een rol kan spelen in het 

bereiken van een van de centrale doelen, namelijk “a Europe that is more united and closer to its people. 

Symbols and gestures of sport can help.” (Europese Commissie, 1987a, p. 8). Volgend op het Adonnino-

rapport startte de Gemeenschap met het sponsoren van verschillende competities. De voorstellen uit het 

rapport werden ter harte genomen. Zo richtte men een Europese zeilrace in die voer van de Baltische 

staten tot de Middellandse Zee. De winnaars van de verschillende etappes kregen een prijs die werd 

uitgedrukt in ECU. Ook een wielerwedstrijd, de Tour de l’Avenir de la Communauté européenne, werd 

ondersteund door de Europese Gemeenschap. Gedurende de race werden verschillende evenementen 

georganiseerd die de Europese Gemeenschap in beeld brachten. De race was geen lang leven beschoren 

en hield op te bestaan na de editie van 1990
9
. Verder werd een tenniswedstrijd gesponsord, de European 

Community Championship: “…an occasion for the stars of world tennis to confront each other and an 

opportunity for promoting the ECU and the European flag.”  Het steunen van Europese competities ter 

promotie van het eigen project is een duidelijke verwijzing naar Adonnino.  

De Commissie hield hierbij rekening met enkele factoren: de evenementen moesten een  impact hebben 

op het Gemeenschapsgevoel;  er moesten teams uit  verschillende lidstaten meedoen of het evenement 

moest plaatsvinden in verschillende lidstaten van de Gemeenschap. Ook het imago van de Gemeenschap 

                                                      
9
 De wedstrijd werd reeds in 1961 als de Tour de l’Avenir opgericht, maar werd omgedoopt tot de Tour de l’Avenir 

de la Communauté européenne in 1986 nadat de Europese Gemeenschap de race begon te ondersteunen. Na 1990 

ging de race in zijn oude gedaante, zonder de expliciete link naar de Europese Gemeenschap, door. Sinds  1992 is de 

Ronde van de Toekomst een gereputeerde wedstrijd voor belofterenners. 
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dat kan worden geprojecteerd via de competitie speelde een rol (Commissie van de Gemeenschappen, 

1991, p. 8). 

Ook werden bescheiden pogingen ondernomen om Europese teams op poten te zetten. Zo hielp de 

Gemeenschap de ‘Sail for Europe’ Association een Europees zeilteam samen te stellen tijdens de 

‘Constitution Race’. Tegelijkertijd besefte men wel de praktische en wettelijke obstakels voor het creëren 

van Europese sportteams: “the first discussions on the subject with sporting federations have given an 

idea of the numerous obstacles (legal, financial, practical, political) which will have to be overcome before 

real Community teams can be put together.”  Als alternatief stelt men daarom voor om op grote 

sportevenementen een embleem van de Gemeenschap te dragen samen met het nationale embleem 

(Europese Commissie, 1987a, p. 10). Dit laatste voorstel van een Europees embleem zou later nog te pas 

en te onpas opduiken (Europees Parlement, 2012, 2017) Los van de wettelijke en financiële obstakels zijn 

er ook meer psychologische obstakels voor het oprichten van Europese teams. Alexander Husting (2008, 

p. 140) stelt dat de Europese instellingen zich ook bewust waren van de negatieve effecten van een te 

openlijke politieke instrumentalisering van sport. Een Europees vlagje op het nationale shirt opspelden 

lijkt voor velen een mooi compromis. 

Een opmerkelijk initiatief was de organisatie van de European Community Games. Deze ‘mini-Olympische 

Spelen moesten plaatsvinden van 21 april tot 1 mei 1989, enkele weken voor de Europese verkiezingen 

(Europese Commissie, 1987b). De termijn van deze Spelen verraadt duidelijk het achterliggende idee. 

Zeker wanneer men bedenkt dat het mandaat voor het Adonnino-comité grotendeels een reactie was op 

de lage opkomst bij de Europese verkiezingen van 1984. De Spelen moesten de Europese Gemeenschap in 

de picture zetten en resulteren in een hogere opkomst. Het initiatief voor de ‘European Community 

Games’ werd genomen door de Commissie en het Parlement. De Spelen moesten bestaan uit 24 

verschillende sporten, waarvan sommige Olympisch en andere niet-Olympisch, en plaatsvinden in 12 

lidstaten van de Gemeenschap. Het hele project zou live worden uitgezonden op TV en omkaderd via 

verschillende programma’s (Europese Commissie, 1987a, p. 4). Andermaal zag men sport “to make the 

growing salience of the Union visible and to assist Europeans in internalizing the EU as a part of their 

social reality” (Laffan, 1996, p. 83). De ‘European Community Games’ zijn echter nooit van start gegaan. 

Het falen van het project is tamelijk representatief voor het verdere verloop van de Adonnino-voorstellen. 

Op korte termijn echter had het Adonnino toch tamelijk wat invloed. Zowel het Parlement als de 

Commissie reageerden positief op het Adonnino-rapport. 
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4.1.1.2 De inspiratie van het Adonnino-rapport. 

Zowel in het Europese Parlement als in de Commissie vielen de voorstellen van het Adonnino-comité 

tamelijk goed. De Euronationalistische visie waarbij sport kan worden ingezet als een symbool om de 

Europese Gemeenschap dichter bij de burgers te brengen is in eerste instantie ook terug te vinden bij het 

Europees Parlement en de Europese Commissie. 

Het Europese Parlement ging namelijk helemaal verder in het denken van het Adonnino-comité. Al is dit 

logisch aangezien verschillende Parlementsleden al veel eerder, in enkele moties tot resolutie, uiting had 

gegeven aan een soortgelijke visie
10

. In 1982 stelde een groep MEP’s bijvoorbeeld voor om elke 2 jaar 

eigen Spelen van de Europese Gemeenschap te organiseren vanaf 1984. De bedoeling was “to revive the 

concept of the European Community in the minds of the public” of “to enhance the awareness of 

belonging to a Community in the EEC” (Europees Parlement, 1982a, 1982b, p. 1). Immers, atletiek en de 

Olympische idealen promoten de eenheid van de Europese Gemeenschap (Europees Parlement, 1982c, p. 

1). Ook het idee van een Europese embleem op nationale shirts is niet nieuw. MEP Romualdi stelde voor 

dat de atleten van de tien lidstaten op de Olympische Spelen van Los Angeles (1984) ook een Europees 

embleem zouden dragen. Zo moet duidelijk worden dat deze deel uitmaken van de Europese 

Gemeenschap, volgens de MEP “their ideal common homeland”.  Dit voorstel moet worden gezien als een 

poging om het Europese project in de picture te plaatsen net voor de tweede rechtstreekse verkiezingen 

van het Europees Parlement (Europees Parlement, 1983a, p. 1). Opvallend is dat de lage opkomst bij de 

Europese parlementsverkiezingen van 1984 net ook aanleiding gaf tot het Adonnino-rapport. 

Een groep parlementsleden van de Europese Volkspartij (EVP) ging nog een stap verder en vroeg de 

nationale Olympische comités te overwegen het Olympisch charter aan te passen zodanig dat een 

                                                      
10

 In de jaren ’80 werden heel wat ontwerpresoluties ingediend met als rode draad het versterken van de Europese 

identiteit of het Europees bewustzijn via sport: motion for a resolution on the launching of European school sports 

competitions (1981); Motion for a resolution on the holding of games in the European Community (1982a); Motion 

for a resolution on the establishment of a sporting competition to be known as the ‘Community Games (1982b); 

motion for a resolution on the establishment of Community athletic Games (1982c); motion for a resolution on the 

organization of a European athletics meeting in Strasbourg (1982d); motion for a resolution on a common emblem 

for athletes of the ten Community countries taking part in the next Olympic Games (1983); motion for a resolution 

on the participation of European Athletes in the forthcoming Olympic Games in Los Angeles (n.d); motion for a 

resolution on the European Games of the Future (1985); Resolution on the institutionalization and establishment of 

sports meetings and events by and for Europe of the Twelve (1986); Resolution on the organization of competitions, 

contests and championships for young people in the European Community (1986); Resolution on sport at school 

(1987); Resolution on the drawing up of a common team sports programme (1987); Resolution on the need for 

Community representation in sport (1987); Resolution on the organization of the European Community Games 

(1987); Resolution on an exchange programme for young amateur sportsmen and – women (1988) 
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Europees team zou kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Seoel van 1988 (Europees Parlement, 

1983b, p. 1). Ook de Commissie sprak hier zijn steun voor uit (Europese Commissie, 1987a). 

Vele ideeën uit de ingediende ontwerpresoluties werden overgenomen  in een overkoepelende resolutie 

over sport in de Gemeenschap van het Europees Parlement (1984). Al was men in de resolutie toch ietwat 

terughoudend bij het voorstel om Europese Gemeenschapsteams op te richten. Wie wel of niet tot het 

team zou mogen behoren zou tot eindeloze discussies over quota leiden en de kwaliteit van het team 

aantasten  (Europees Parlement, 1984b, p. 22) 

Het meest uitgewerkte initiatief van het Parlement is het Larive-rapport van 1988 dat ontstond binnen de 

schoot van de parlementaire commissie cultuur, jeugd, onderwijs en sport. Ook in dit rapport luidt het dat 

“since ancient times sport has been an important forum for communication among peoples and sport is an 

excellent way of enabling European citizens and peoples to get to know and appreciate each other’s worth 

and to develop a sense of belonging to the Community…” (Europees Parlement, 1988c, p. 4 ). Om de 

‘Community dimension’ in sport verder uit te bouwen vraagt ook het Larive-rapport dat de Gemeenschap 

meer Europese sportevenementen moet organiseren, dat in bepaalde sporttakken Europese teams 

moeten worden opgericht, dat Europese emblemen moeten worden opgespeld in combinatie met de 

nationale kleuren op internationale sportevenementen en dat ‘Community trophies en Games’ worden 

georganiseerd: “Sport is an excellent means of fostering a sense of European identity. Sport is vital in 

putting across the European message…” (Europees Parlement, 1988c, p. 12).  

Ook de creatie van Europese sportteams, die het vervolgens moeten opnemen tegen andere continentale 

teams, is voor het Parlement een belangrijke factor. Wel stellen ze dat dit een project is voor de 

middellange tot lange termijn. De creatie van deze teams moet allereerst plaatsvinden in de sporten waar 

de Gemeenschap reeds actief is. Deze Gemeenschapsteams zijn volgens het Larive-rapport een logisch 

vervolg op de sportevenementen die de Gemeenschap ondersteunt. Uiteindelijk moeten andere, minder 

evidente sporten voor de bijl gaan: “as a sense of Community identity develops in sport, similar teams for 

other sports will undoubtedly be formed.” (Europees Parlement, 1988c, p. 13) 

Deze Euronationalistisch visie van het Parlement kwam al vroeger dan de jaren ’80 bovendrijven. Reeds in 

1966 gaf het EP in een resolutie voor een Europees Sportbrevet duidelijk de noodzaak aan om “de 

jongeren vertrouwd te maken met de gedachte dat zij deel uitmaken van een grotere gemeenschap dan 

die van hun eigen land alleen.” De oplossing die rapporteur Bernasconi voor ogen had was sport: “het 
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komt uw rapporteur voor dat het gebied van de sportbeoefening in dit verband een bij uitstek nuttige rol 

kan vervullen. De sport is te allen tijde een terrein geweest waar de volkeren zich in vreedzame wedijver 

met elkaar konden meten, waar tussen haar beoefenaars over politieke grenzen heen sterke banden 

ontstonden. Zij biedt zeker ook in de Europese Gemeenschap een zeer gunstige mogelijkheid om de 

Europese gedachte onder de jongeren te verbreiden door hen ertoe te brengen sport in een geest van 

Europese solidariteit te beoefenen.” (Europees Parlement, 1966, p. 3-4). Het kwam er dus op aan de 

Europese jongeren ervan te overtuigen dat ze deel uitmaken van een historische gemeenschap. Deze visie 

sluit heel erg aan bij een etnisch-nationalistische visie, waarbij men vertrekt vanuit een Europese culturele 

identiteit die enkel maar moet worden gepropageerd bij haar leden. 

Het rapport maakt ook al korte verwijzingen naar eventuele Europese sportteams die het tegen 

bijvoorbeeld de VS zouden moeten opnemen. Bovendien stelde Bernasconi, in hindsight ietwat naïef: 

“…het is niet volstrekt ondenkbeeldig dat ooit één enkele ploeg de Europese Gemeenschap zou 

vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.” Opvallend is ook dat Bernasconi zich niet kan voorstellen 

dat tegen dergelijke expliciete Europese symboliek ook maar enig bezwaar zou worden geuit: “Men  

behoeft zich geen overdreven voorstelling van het effect van dergelijke communautaire sportevenementen 

te maken om deze gewenst te achten. Men kan zich met reden afvragen of het tot dusver in de 

Gemeenschap niet te zeer aan dergelijke initiatieven waarvan de verwezenlijking op geen enkel serieus 

bezwaar behoeft te stuiten, heeft ontbroken…” (Europees Parlement, , 1966, pp. 3-4). Deze uitspraak 

staat haaks op de realiteit van vandaag waarbij Europese identiteitspolitiek met scepticisme wordt 

bekeken (cfr. infra). 

Kortom, de visie van Europese parlement ligt helemaal in de lijn van het Euronationalistische 

identiteitsmodel waarbij de identificatie met Europese teams op grote sportevenementen moet afstralen 

op de Europese Gemeenschap zelf en bijdragen tot een Europees Gemeenschapsgevoel. Daarbij moet de 

Gemeenschap de eigen zichtbaarheid vergroten door zelf evenementen te organiseren. Deze zijn een 

uitstekend platform om de Europese boodschap te verkondigen. 

Ook de Commissie ging grotendeels mee in dezelfde retoriek : “The Community continues to strengthen 

its identity…symbols and the gestures of sport can help” (Europese Commissie, 1987a, p. 8-10)).  In de 

mededeling van de Commissie naar de Raad en het Europese Parlement over sport in 1991 stelde ze dat 

“The Commission must also use a specific programme of communication to enlist sport in the ongoing task 

of strenghtening ordinary people’s sense of belonging to the Community.” (Europese Commissie, 1991, p. 



 

44 
 

3). Daarbij kwam wel dat de Commissie zich duidelijk uitspreekt over de bevoegdheidsverdeling en het 

subsidiariteitsprincipe vooropstelt. De Commissie geeft duidelijk aan rekening te willen houden met de 

bestaande structuren en wil zeker niet ingrijpen in de autoriteit van de sportwereld (Europese Commissie, 

1991, p. 4). Hoewel ook de Commissie dus grotendeels de lijnen van de Adonnino-voorstellen volgde, en 

dus blijk gaf van een euronationalistische visie, leek de Commissie zich iets meer bewust van de beperkte 

bevoegdheden die ze had om hier werkelijk mee aan de slag te gaan. Veel meer dan bij de voorstellen van 

de Parlementsleden houdt men een slag om de arm in de zin dat ze wel voorstander zijn van de 

geopperde voorstellen, maar zeker de autonomie van de sportwereld of de lidstaten op dit punt niet 

willen aantasten. Desalniettemin blijft het vergroten van het Europees bewustzijn via sport voor de 

Commissie, naast het informeren  over de impact  van de Europese interne marktwetgeving op de 

sportwereld, een centrale pijler van haar sportbeleid (Europese Commissie, 1991, p. 1-20). 

De Euronationalistische visie – geconcretiseerd  in de ‘Adonnino-voorstellen’ - had dus een invloed op 

latere initiatieven / ideeën van het Europees Parlement; en ook de Commissie trachtte de voorstellen uit 

het rapport concreet gestalte te geven. Uiteindelijk hadden deze slechts een beperkte impact in de 

realiteit. Ondanks de hoger geformuleerde initiatieven die werden gesteund met financiële middelen 

bleven de voorstellen grotendeels dode letter. Vandaag de dag lijken de voorstellen dan ook ietwat naïef. 

Het geringe succes doet echter niets af aan de visie van de EU-instellingen. Zowel de vertegenwoordigers 

van de lidstaten, het Europese Parlement en de Europese Commissie, hoewel bewust van de obstakels, 

zagen sport als een aantrekkelijk symbool om de Europese zichtbaarheid te vergroten bij de Europese 

burgers en hen duidelijk te maken dat ze deel uitmaken van een Europese gemeenschap. 

4.1.1.3 De dood van ‘Adonnino’? 

In de beleidsdocumenten is er een duidelijke evolutie vast te stellen in de manier waarop men sport zag 

als een instrument ter versterking van een Europese identiteit. Uitgesproken Euronationalistische 

voorstellen komen in de meest recente beleidsdocumenten, op enkele zinnen na, amper voor. Alleszins 

worden de voorstellen binnen het sportbeleid niet meer ten dienste gesteld van de versterking van een 

Europese identiteit of Europees gevoel; of toch zeker niet zo expliciet als voorheen in de jaren ’80 of begin 

jaren ’90. Zoals hierboven is getracht aan te tonen was de versterking van een Europese identiteit een 

centrale pijler van het bescheiden sportbeleid van de Europese Gemeenschap. 

De enige uitzondering is de resolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van de Europese 

dimensie van sport (2012). Daar werd wel een luik ‘sport and identity’ opgenomen, maar daar zien we 
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duidelijk een shift, of eerder de balans tussen  de drie identiteitsmodellen. (Europees Parlement, 2012, p. 

15). 

De evolutie weg van het Euronationalistische model, of toch een afzwakking ervan, is niet eenvoudig te 

verklaren. Toch waag ik een poging. Een eerste verklaring heeft te maken met een toegenomen 

realiteitszin, eventueel onder invloed van een toegenomen euroscepticisme, ten koste van federalistische 

droombeelden. Een tweede verklaring is misschien te wijten aan het feit dat de EU sinds het Verdrag van 

Lissabon een duidelijk omschreven bevoegdheid heeft gekregen. Deze bevoegdheid is beperkt en zorgt 

ervoor dat utopische ideeën zoals die in het Adonnino- of Bernasconi-rapport minder makkelijk worden 

geuit, vanwege niet haalbaar.  

Het idee dat het oprichten van Europese teams of competities op termijn zal leiden tot een Europese 

identiteit, die op haar beurt ruggensteun moet geven aan het Europese politiek project is een klassiek 

idee binnen het Federalisme van figuren als Altiero Spinelli. Europese Federalisten zijn het eens over het 

belang van propaganda bij het ‘bekeren’ van de publieke opinie tot de Europese gedachte, tot de creatie 

van een Europese demos (Orbie, 2009, p. 19). Sport kan hier een rol in spelen. Dit federalistische 

gedachtegoed (her)leefde sterk in de jaren ’80. Heden ten dage heeft dit optimistische beeld op zijn minst 

een knauw gekregen. Het vertrouwen en het enthousiasme in en voor de EU is al verscheidene jaren niet 

optimaal. Dat de EU haar beperkte legitimiteit bij haar burgers op de helling zou zetten door nationale 

sportteams te vervangen (verdragsrechtelijk onmogelijk, maar toch) is dan ook weinig realistisch. MEP 

Marc Tarabella geeft een gelijkaardige verklaring : « peut être on a rêvé à l’époque que l’Europe devient 

les Etats Unis d’Europe… aujourd’hui on voit plutôt un logique d’Etats membres… » (interview Marc 

Tarabella, 9 mei 2017). 

Parlementslid Virginie Rozière (S&D) vreest dat initiatieven als deze de EU in een slecht daglicht kunnen 

stellen en de perceptie van een EU-hegemonie  versterken: « Et puis, il y aurait un crainte qu’il y aurait 

peut- être un effet contreproductif, c'est-à-dire une contrainte…oui, une forme de… sur quelque chose très 

épidermique, très sensible. Ça pourrait être perçu vraiment comme quelque chose d’une hégémonisme 

européen qui pourrait être mal perçu. » (interview Virginie Rozière, 10 mei 2017). Deze reacties van de 

respondenten zijn misschien anekdotisch, maar liggen in de lijn van mijn eerdere bevindingen. 

Dat Europese sportteams de nationale gevoeligheden zou raken, werd onlangs nog geïllustreerd toen de 

Britse tabloids uitpakten met het nieuws dat de EU de nationale teams zal verplichten het Europese 
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embleem op te spelden (Morgan, 6/02/2017; Gysin, 02/02/2017). In een resolutie van het Europees 

Parlement over een geïntegreerde aanpak van het sportbeleid (2017) pleitte men (voor de zoveelste 

maal) voor Europese symbolen op de uitrusting van nationale sportteams en voor EU- vlaggen op 

sportevenementen in Europa (Europees Parlement, 2017, p. 14) Dit alleenstaande voorstel mag misschien 

verdrinken in een hele reeks standpunten van het Parlement. Toch volstond dit voor de Britse tabloids om 

hierover scha en schande te spreken en de EU af te schilderen als de bureaucratische superstaat waarvoor 

ze vaak wordt versleten (Morgan, 6/02/2017). Dat de EU hierover geen bindende wetgeving kan maken 

en het verplichten van Europese symbolen op de sportuitrusting dus niet afdwingbaar is, maakt voor de 

tabloids niet uit, maar toont aan dat dit inderdaad gevoelig ligt. Het ironische van de zaak is dat Mevrouw 

Rozière, ondanks haar inschatting dat Europese teams niet haalbaar zijn vanwege de nationale 

gevoeligheid,  dit voorstel voor een Europees embleem wel degelijk een goed idee vond en het ook 

steunde (interview Virginie Rozière 10 mei 2017). De tegenstand tegen dit voorstel kwam niet uitsluitend 

van Britse MEP’s, ook Poolse MEP’s lagen dwars (interview Santiago Fisas, 3 mei 2017; interview Marc 

Tarabella, 9 mei 2017).  

In het algemeen beseft men dat de nationale identiteit nog sterk is verankerd. Te sterk om zomaar 

Europese teams van bovenaf te gaan creëren zonder weerstand uit te lokken. Ook de respondenten 

binnen de Commissie zijn zich bewust van het verschillende tijdsgewricht. Paola Ottonello, policy officer 

binnen de sporteenheid van DG EAC, is er in het algemeen niet van overtuigd dat meer macht of meer 

gecentraliseerde structuren zoals Europese teams zouden helpen. Volgens haar moet dit van onderuit 

komen, zoals bijvoorbeeld in de Ryder Cup, waar een Europees golfteam het opneemt tegen een 

Amerikaans golfteam
11

 (interview Paola Ottonello, 3 mei 2017).  

De EU lijkt dus te beseffen dat nationale teams een historische verankering hebben, die niet zomaar kan 

worden veronachtzaamd. Dit werd ook duidelijk gesteld door het Europees Parlement: “de organisatie 

van sport en competities op nationale basis behoort tot de historische en culturele achtergrond van 

sport in Europa en komt overeen met de wensen van de Europese burgers.” (Europees Parlement, 2008, 

p. 26). Of hoe de EU zich neerlegt bij de situatie zoals ze historisch is gegroeid en voor een deel afstand 

neemt van meer federalistische dromen. 

                                                      
11

 Oorspronkelijk was de Ryder Cup een golfwedstrijd tussen Groot-Brittannië/Ierland en de VS. Sinds 1979 werd het 

Brits-Ierse team vervangen door een Europees team. 
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Een tweede verklaring voor de evolutie is misschien dat vanaf het Verdrag van Lissabon een duidelijke, 

weliswaar ondersteunende en coördinerende , sportbevoegdheid aan de EU werd toegekend. Op die 

manier werd- nogmaals- expliciet duidelijk gemaakt waar de EU zich wel en niet mocht mee bezighouden 

op vlak van sport. Parlementslid Virginie Rozière opperde eveneens dat het vroeger misschien makkelijker 

was om zoiets voor te stellen net omdat er geen (omschreven) sportbevoegdheid was. Men kon daarom 

misschien meer in utopische of federalistische termen denken (interview Virginie Rozière, 10 mei 2017). 

Langs de andere kant is de EU, zowel de Raad, het EP en de Commissie, zich altijd bewust geweest van de 

bevoegdheidsafbakening. In alle documenten werd steevast gewezen op het respecteren van het 

subsidiariteitsbeginsel en de autonomie van de lidstaten en sportwereld met betrekking tot sport. Dit 

hield de EU echter niet tegen, zoals uit verschillende documenten blijkt, om voorstellen te lanceren of 

ballonnetjes op te laten over het te voeren sportbeleid in het licht van een Europese identiteit. Omwille 

van die nuance denk ik dat het antwoord eerder moet worden gezocht in de eerste verklaring, namelijk de 

minder utopische of federalistische blik op het Europese project.  

Daarbij komt nog dat heel wat andere transnationale problemen met betrekking tot sport meer en meer 

op de voorgrond traden. Ook de focus op de interne markt zorgde ervoor dat ook de sportwereld, die 

meer en meer commercialiseerde, onder de aandacht van de EU kwam. De scope van sportissues 

waarmee de EU zich zou kunnen bezighouden, nam in het algemeen toe vanaf de jaren ’90 (Parrish, 2003, 

p. 5-21) . Er waren met andere woorden andere zaken om zich op te focussen. Omwille van tijdsgebrek en 

ook omdat deze kwestie niet het centrale thema vormt van deze thesis ga ik hier niet verder op in.  

De Euronationalistische visie is dus fel afgezwakt. Een openlijke identiteitspolitiek via sport is niet meer 

terug te vinden in de documenten. De geest van Adonnino is dus op een manier dood. Al blijft deze af en 

toe toch nog spoken. 

4.1.1.4 Adonnino blijft spoken. 

Documenten of rapporten die net zoals het Adonnino-rapport openlijk het gebruik van sport bepleiten ten 

dienste van een Europese identiteit zijn de laatste jaren niet meer uitgegeven. De  Euronationalistische 

visie op sport ten dienste van een Europese identiteit zoals eerder is stilaan vervaagd. Dit wil echter niet 

zeggen dat de EU, of de Europese instellingen zo u wil, niet meer geloven in sport als een factor ter 

versterking van een Europese identiteit. Integendeel. Alleen de manier waarop deze kan werken, is 

anders. Op deze andere visie, die meer aansluit bij het constitutional patriotism-model,wordt in deel 4.2 

dieper ingegaan. In dit deel wordt verder ingegaan op de blijvende inspiratie van het Adonnino-rapport.  
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Vooral binnen het Europees Parlement, of bij verschillende Europese Parlementsleden, komen af en toe 

‘Adonnino-voorstellen’ de kop op steken.  Opvallend is dat sommigen zich daar zelfs niet van bewust zijn. 

Parlementslid Santiago Fisas (EVP) had als rapporteur voor een rapport ter ontwikkeling van de Europese 

dimensie van sport (2012) onder andere voorgesteld om op grote sportevenementen zoals de Olympische 

Spelen de Europese atleten een Europees embleem te laten dragen naast hun nationale kleuren. Dhr. 

Fisas vond dit een goed voorstel om een Europees bewustzijn aan te wakkeren. Toen hem werd gevraagd 

naar zijn mening over het Adonnino-rapport hoorde hij het echter in Keulen donderen (interview Santiago 

Fisas, 3 mei 2017). Dat dit voorstel dus reeds in het Adonnino-rapport figureerde is Dhr. Fisas dus 

onbekend. Ook in de meest recente resolutie van het Europees Parlement over sport duikt het voorstel 

weer op (Europees Parlement, 2017, p. 14). 

Ook ideeën over het organiseren van Europese competities blijven circuleren. Vandaag echter wordt de 

link met de versterking van een Europees gevoel niet meer expliciet gemaakt. In haar verslag over het 

Witboek Sport van de Europese Commissie stelde het Parlement voor “om een kader voor Europese 

schoolkampioenschappen en Europese universiteitskampioenschappen op te bouwen, teneinde de 

interculturele dialoog aan te moedigen.” (Europees Parlement, 2008, p. 14).  

Het idee van het Europese embleem dat nationale teams zouden moeten dragen op grote tornooien is 

emblematisch voor de algehele evolutie waarbij een uitgesproken euronationalistische visie is afgezwakt. 

Voor het vormen van complete Europese teams zijn de wettelijke en psychologische obstakels te groot. 

Dat wordt erkend. Het promoten van een Europees embleem blijkt voor sommigen echter wel een valabel 

alternatief. Het is een soort compromis waarbij de nationale identiteit wordt gerespecteerd, maar wel 

binnen een soort Europees kader. Toch blijft het interessant te zien hoe deze Europese symboolpolitiek 

blijft spelen, vooral dan binnen het parlement. 

Bij de Commissie zijn er namelijk geen aanwijzingen meer van een Euronationalistische  identiteitspolitiek 

via sport. Een mooie indicatie van hoe de Commissie omgaat met het thema is te zien in een reactie op 

een parlementaire vraag. Een federalistisch geïnspireerd Italiaans Parlementslid vroeg de Commissie of ze 

bereid was een campagne te ondersteunen die promotie voerde voor het dragen van een Europese 

embleem naast de nationale kleuren op grote sportevenementen, alsook voor het afficheren van het 

aantal medailles de EU op de Olympische Spelen behaalde. De Commissie antwoordde heel duidelijk. De  

Commissie legde uit dat ze zich ten zeerste bewust is van de cruciale rol die sport speelt en van het 

vermogen van sport om een gevoel van saamhorigheid te smeden. Tegelijkertijd erkent ze de historische 
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verankering van nationale sportteams in Europa en wijst ze op het gebrek aan bevoegdheid om hier iets 

aan te doen: “Het geachte Parlementslid zal derhalve begrijpen dat de Commissie geen steun kan geven 

aan initiatieven voor een telling van onder de Europese vlag gewonnen medailles. Wat betreft het 

afbeelden van twee vlaggen tijdens de volgende Olympische Spelen wenst de Commissie, hoewel beslist 

geen tegenstander van een dergelijk vertoon van eenheid, de autonomie van de sport en de primaire 

verantwoordelijkheid van de lidstaten ten aanzien van het sportbeleid volledig te eerbiedigen. Wel kan de 

Commissie haar steun aanbieden als zo'n initiatief tot stand komt in volledige overeenstemming met de 

bevoegde organen.” (H-0919/08). Dit antwoord is exemplarisch voor de veranderde visie binnen de EU op 

sport en Europese identiteit. Net als vroeger is men zich erg bewust van de wettelijke en mentale 

obstakels. Maar waar dit de Commissie vroeger niet tegenhield om zelf voorstellen te lanceren (Europese 

Commissie, 1987, 1991) is men nu een pak terughoudender. De focus van de Commissie met betrekking 

tot het sportbeleid ligt op andere thema’s. 

 Ook de respondenten uit de Commissie-administratie beamen dit idee. Geconfronteerd met het voorstel 

van het Europees embleem antwoordt Paola Ottonello (DG EAC) dat  “I think it is much more beneficial 

and much more important for the integrity of sport to work on a coordinated approach on the main issues. 

Whether there are negative issues, like I said anti-doping and matchfixing, or whether there are the 

positive benefits of sport and the role of sport in society. I think that has in a way a wider European 

implication than to focus on flags.” (interview Paola Ottonello, 3 mei 2017). Dus het aanpakken van echte 

problemen die de positieve waarden van sport bedreigen, moet voorrang krijgen op Euronationalistische 

symboolpolitiek. De Commissie heeft andere prioriteiten. Ook Agata Dziarnowska stelde duidelijk dat de 

Commissie geen grote voorstander was van hoger genoemd voorstel. Toen haar werd gevraagd naar het 

voorstel voor het Europees embleem stelde ze: “I have to tell that in general the Commission never too 

much supported going so far.”  (interview Agata Dziarnowska, 3 mei 2017). 

Dus ondanks dat de Euronationalistische visie grotendeels is verdwenen in de EU, blijven bepaalde 

nationalistische ideeën, zoals het dragen van een Europees embleem, toch nog af en toe opduiken. Het 

lijkt erop dat vooral het Parlement, of toch bepaalde parlementsleden, nog geloven in voorstellen à la 

Adonnino. De Commissie stelt zich iets ‘realistischer’ op en houdt zich meer aan de haar toegewezen 

bevoegdheden.  
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4.1.2 Sport als deel van een ‘European heritage’? 

Hierboven werd beschreven hoe de Europese instellingen sport lange tijd zagen als een manier om bij 

haar burgers het lidmaatschap tot de Europese Gemeenschap  in de verf te zetten. Sport werd gezien als 

een symbool om het Europese project concreet gestalte te geven. Een andere manier waaruit de 

Euronationalistische visie op identiteitsvorming van de EU kan blijken is door te kijken hoe de EU 

benadrukt dat sport deel uitmaakt van de Europese culturele identiteit.  

In het algemeen zijn voor deze culturele toe-eigening van sport slechts een paar aanwijzingen te vinden. 

Het Europees Parlement benadrukte in haar rapport van 1984 dat “sport een essentieel deel is van onze 

gedeelde cultuur.” (Europees Parlement, 1984b, p. 29). Regelmatig zijn er referenties te vinden naar de 

Olympische idealen. De EU lijkt zich graag in de historische traditie van de Olympische Spelen in te 

schrijven. Dat de Europese Commissie een breed gedragen conferentie over de sociale rol van sport net in 

Olympia hield (1999) – de Europese Raad had hierom verzocht in de Verklaring betreffende sport bij het 

Verdrag van Amsterdam  - mag dan wel symbolisch lijken, het zegt toch iets over hoe de Commissie denkt 

(Europese Commissie, 1999, p. 1). Verwijzingen naar de Olympische Spelen en de Olympische traditie 

komen nog wel vaker voor . 

Ook het idee dat verschillende sporten die door miljoenen mensen worden beoefend over de hele 

wereld, werden uitgevonden en gecodificeerd in Europa en van daaruit verspreid, komt naar voren. 

(Europees Parlement, 2008, p. 3). Dat de moderne sport vooral een Britse ‘uitvinding’ is, wordt even 

onder de mat geveegd
12

. Het idee dat sport een Europese uitvinding is komt ook terug in het rapport van 

de High Level group on sport diplomacy dat in 2016 werd voorgelegd aan Commissaris Navracsics. 

Referenties naar de uitwerking van een Europese sportdiplomatie werden reeds vermeld in het witboek 

voor sport (2007). Toch werd pas in 2015 het initiatief genomen door Europees Commissaris Navracsics, 

die een 15-tal experten bijeen riep in een High Level Group. Hoewel de studie vooral aangeeft hoe de EU 

via sportdiplomatie haar eigen -negatieve- beeld in derde landen kan opkrikken via sport, toont het 

rapport ook aan hoe de EU sport ziet als enerzijds een deel van de Europese identiteit en anderzijds als 

een middel om de Europese waarden te verspreiden (cfr. infra). In het rapport over sport diplomacy, dat 

ook prominent aan bod zal komen in het komende Werkplan Sport 2017-2020 (interview Agata 

Dziarnowska, 3 mei 2017), wordt sport duidelijk als een Europees fenomeen geframed:  “Sport benefits 
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 Cfr. voor een geschiedenis van het ontstaan van de moderne sport: A. Guttmann (2004). Sports: the First five 

millennia. Amherst: University of Massachusetts press 
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from an excellent image around the world and is strongly associated with Europe, since Europe is the 

place where modern sport first emerged and from which many sports started their journey around the 

planet.” (HLG Sport Diplomacy, 2016, p. 8). Door de roots van sport expliciet te koppelen aan de EU wordt 

het voeren van een Europese sport diplomacy op een manier gerechtvaardigd.  

Deze voorbeelden staan eerder op zichzelf. Meer dan sport in zijn totaliteit in een Europees verhaal te 

capteren, wordt de nadruk gelegd op het specifieke Europese sportmodel. Dit verwijst naar de typische 

organisatievorm van sport in Europa, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers, publieke 

financiering en waarbij de elitesport door een systeem van promotie en degradatie rechtstreeks gelinkt is 

aan de amateursport (interview Santiago Fisas 3 mei 2017; Europees Parlement, 2012, p. 6-9). Ook het 

behoud van de traditionele, lokale sporten past hierbinnen: “But also, we are promoting the indigenous 

sports. The local, traditional sports. Those sports not always have a federation, we are not going to win 

medals with that, but it belongs to the heritage of Europe.” (interview Santiago Fisas, 3 mei 2017). 

Concluderend kan men stellen dat men op Europees niveau wel degelijk de link maakt met de Europese 

roots van sport, maar dat deze link niet heel expliciet in de verf wordt gezet. Het sociale fenomeen sport 

is zo divers en niet toe te schrijven aan één bepaalde cultuur. Zeker omdat sport in grote mate nog met de 

nationale identiteit wordt geassocieerd. 

4.2 ‘Constitutional patriotism’-identiteitsmodel. 

4.2.1 Sport als vehikel ter promotie van waarden. 

Een centrale these binnen het constitutional patriotism is dat een collectieve Europese loyauteit kan 

worden gecreëerd die is gebaseerd op bepaalde politieke waarden (cfr. supra). Het promoten van deze 

waarden is dus ook een manier om dit constitutioneel patriottisme of een Europese politieke identiteit 

aan te wakkeren.  

Steeds meer is er een verschuiving merkbaar in de visie van de EU. Identiteitsvorming via sport wordt 

minder gezien in nationalistische termen en is minder openlijk. Het sportbeleid wordt niet expliciet 

ingezet ten dienste van een ‘nationalistische identiteitspolitiek’.  Vooral de sociale en maatschappelijke 

kwaliteiten van sport worden meer in de verf gezet en vormen de pijlers van het EU-sportbeleid.  Het is 

niet zo dat deze sociale waarde van sport pas recent op de agenda is gekomen. Ook in de vroegste 

beleidsdocumenten omtrent sport werden de sociale kwaliteiten belicht. Zo werd sport al lang gezien als 

een optimaal instrument ten dienste van sociale integratie en onderwijs. Zo spreekt het Larive-rapport 
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van een “recognition of the role of sport in the rehabilitation of society’s rejects” (Europees Parlement, 

1988c, p. 7). Het verschil is dat de maatschappelijke en economische dimensie van het sportbeleid de 

laatste jaren de dominante speerpunten van het sportbeleid zijn geworden. De sociale doelstellingen van 

sport worden niet langer louter zijdelings vermeld.  

De sociale effecten die sport teweeg kan brengen en de positieve waarden die kunnen worden 

meegedeeld, werden dus al snel erkend. In het Larive-rapport van 1988 wordt erop gewezen dat sport 

niet alleen mensen in de Gemeenschap kan samenbrengen, maar ook dat sport “will consolidate, develop 

and cultivate on more favourable terms in sentiments of friendship, peaceful co-existence and 

brotherhood in the consciousness of all the Community’s peoples.” (Europees Parlement, 1988c, p. 16). 

Een verhullend document voor de manier waarop deze positieve waarden in de geest van de Europese 

burgers kan cultiveren, is het Witboek Sport dat de Europese Commissie in 2007 publiceerde. De 

Commissie neemt het Olympische ideaal als uitgangspunt voor haar toekomstig sportbeleid.  Dit 

Olympische ideaal wordt omschreven als “het bevorderen van zowel vrede en wederzijds begrip onder 

naties en culturen alsook opvoeding van jongeren door sport.” (Europese Commissie, 2007, p. 1). Dus 

meteen wordt duidelijk gemaakt dat deze waarden, omwille van de Europese wortels van de Olympische 

spelen op één lijn liggen met EU. Deze directe koppeling tussen de sportwaarden enerzijds en de 

Europese waarden anderzijds komt verder nog terug.  

De waarden die via sport kunnen worden gestimuleerd zijn onder andere teamgeest, solidariteit, 

tolerantie, fair play… Niet alleen omdat deze waarden ook ‘Europese waarden’ zijn is de stimulans hiervan 

belangrijk: “sport zorgt ervoor dat de mensen een actieve rol gaan spelen in de maatschappij en is dus 

bevorderlijk voor een actief burgerschap. Zeker nu de Commissie de banden met de burger wil aanhalen… 

erkent zij dat sport van essentieel belang is in de Europese maatschappij.”  (Europese Commissie, 2007, p. 

1). Sport speelt dus een rol in de vorming van Europese burgers, in het promoten van actief burgerschap. 

Sport brengt namelijk teamgeest en respect voor verscheidenheid bij, die maatschappelijke verschijnselen 

als geweld, radicalisme, racisme en vreemdelingenhaat tegengaan en nieuwe grondslagen leggen voor 

een constructieve en vreedzame dialoog tussen gemeenschappen (Europees Parlement, 2015, p. 8). 

Vandaag de dag lijkt deze visie dominant. Ook de huidige Europese Commissaris voor Sport Tibor 

Navracsics is duidelijk over de maatschappelijke rol die sport kan spelen. Samen met cultuur en onderwijs 

speelt sport een rol bij het promoten van de Europese waarden: “Values are the foundations of our 

societies. They provide the glue that holds them together. So let me start by recalling the fundamental 
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values on which the European Union is built. They are respect for human dignity, freedom, including 

freedom of expression, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights…. All parts of my 

portfolio – education, culture, youth and sport –  have a crucial role to play in fostering civic values, in 

promoting freedom of thought and expression, social inclusion and respect for others, as well as in 

preventing and tackling discrimination in all its forms.” (Europese Commissie, 2015, speech Tibor 

Navracsics). De Commissie gelooft dus volop in het promoten van de Europese waarden via sport. Op die 

manier sluit dit aan bij een ‘constitutional patriotism’ idee van identiteit, waarbij mensen zich 

identificeren, niet per se omwille van een diepgewortelde emotionele en gesociologiseerde identificatie, 

maar met de waarden van de EU als politiek project. Door via haar sportbeleid in te zetten op de 

versterking van deze waarden kan de EU indirect dit idee van identiteit versterken. Sport wordt gezien als 

een tool om de EU als waardengemeenschap te communiceren. Vandaag de dag wordt hier des te meer 

op ingezet. Vooral omdat bij vele beleidsmakers minstens de perceptie leeft dat deze Europese waarden 

bedreigd worden. De ‘Europese waarden’ staan onder druk en sport kan helpen om deze verder te 

benadrukken en te versterken. Dit werd met zoveel woorden gezegd door de HLG on sport diplomacy: 

“…Europe has to deal with a new form of war that wants to destroy what Europe stands for, its way of life 

and its values. Protecting these values, while dealing with war, is the new challenge that the Member 

States and the EU institutions need to tackle.” (HLG on sport diplomacy, 2016, p. 5). 

De verschillende instellingen zitten hier grotendeels op dezelfde lijn. De Commissie, het Parlement en de 

Raad zien sport als een vehikel om Europese waarden te promoten. Net als Commissaris Navracsics hecht 

men belang aan het versterken van het Europese waardensysteem. Sport vertegenwoordigt in de visie 

van de EU een gedeeld waardenkader dat de culturele en taalkundige  diversiteit in Europa overstijgt – 

“the glue that holds societies together” in de woorden van Commissaris Navracsics - In het recente 

rapport van het Europees Parlement over een geïntegreerde aanpak van sport (2017) luidt het dat “sport 

in its broadest sense, represents a value system for a community, and whereas these values form the 

basis of a shared language that goes beyond all cultural and linguistic barriers; whereas it can help, and 

should be considered an opportunity, to strengthen dialogue and solidarity with third countries, to 

promote the protection of basic human rights and freedoms worldwide…”  (Europees Parlement, 2017, p. 

6). 
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De wil om deze Europese waarden ook extern in derde landen via een Europese sportdiplomatie - nog in 

volle ontwikkeling
13

 - uit te dragen is interessant in dit opzicht. Het rapport over de Europese 

sportdiplomatie is een goed document om het zelfbeeld van de EU uit af te leiden. Immers, het beeld dat 

men extern wil uitdragen zegt veel over het eigen zelfbeeld. Binnen de EU lijkt hier grote eensgezindheid 

over te bestaan. Uit de Council Conclusions on Sport Diplomacy van november 2016 blijkt dat de lidstaten 

grotendeels mee in het verhaal van de Commissie en de HLG stappen. De sportministers namen zelfs een 

extra voorstel op waarbij sportambassadeurs de sportgerelateerde en Europese waarden moeten 

promoten op internationaal vlak (Raad van de EU, 2016, p. 4).  

Maar het sportbeleid schenkt ook aan de negatieve aspecten die bij sport komen kijken. Opdat deze 

positieve waarden via de sport kunnen worden doorgegeven en kunnen bijdragen tot het versterken van 

actief burgerschap, moeten bepaalde kwalijke trends worden bestreden: “…the positive values must be 

encouraged and the negative values combated with the utmost vigour.” (Europees Parlement, 1997, p. 5) 

Steeds meer worden de positieve kwaliteiten van sport bedreigd. Het beschermen van de integriteit van 

de sport staat daarom centraal in het Europese sportbeleid. In het Helsinki-rapport van de Commissie dat 

werd voorgesteld aan de Europese Raad vat de Commissie goed samen hoe sport werd beoordeeld: 

“sport vervult in Europa een educatieve functie die gebaseerd is op een aantal ethische waarden: fair play, 

gelijke kansen en loon naar sportieve verdienste. Bovendien staat de sport in dienst van de sociale 

democratie: dankzij sport raken achtergestelde groepen sociaal geïntegreerd en kunnen racisme en 

vreemdelingenhaat worden bestreden…” (Europese Commissie, 1999, p. 2). De bestrijding van racisme en 

xenofobie is belangrijk aangezien ze niet stroken met de waarden van de EU (Europese Commissie, 2007, 

p. 8). 

In eerste instantie focuste het sportbeleid op de bestrijding van het hooliganisme – of alleszins wenste de 

EU dat daar meer werd op ingezet – later kwam de bestrijding van xenofobie, racisme, geweld, uitsluiting 

en ongelijkheid in het kader van sportbeoefening meer centraal te staan. De EU wierp/werpt zich dus op 

als de behoeder van de ethische waarden van sport. Zo is ook dopingbestrijding al vele jaren een 

aandachtspunt voor de EU. Dus door die sportwaarden en de integriteit van sport te beschermen kan 

indirect de Europese identiteit worden versterkt. Dit was ongeveer ook wat Paola Ottonello (DG EAC) 

intuïtief aanvoelde. Op de vraag of ze akkoord was met de stelling van toenmalig Commissaris Viviane 

Reding dat sport een goed instrument is om een Europese identiteit te construeren antwoordde ze: 
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 Volgens Agata Dziarnowska wordt de EU sportdiplomatie een centraal punt in het toekomstige Werkplan Sport 

2017-2020 dat eind mei moet verschijnen. 
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“Totally! I really believe that because it is about promoting values. You’ve got fair play, respect for the 

rules and it is not just about health, which also helps, but that’s the whole frame of mind. That can 

definitely help.” (interview Paloa Ottonello, 3 mei 2017). 

Sport wordt dus algemeen erkend als een uitstekend vehikel om positieve waarden als tolerantie, 

gelijkheid, fair play en broederschap te promoten. Een belangrijk punt is om deze waarden in een 

Europees verhaal te kaderen. Hieronder ga ik dieper in op de ‘Europese dimensie’ van sport. 

4.2.2 Sportwaarden = Europese waarden 
14

? 

Een belangrijk aspect bij identiteitsvorming is een zekere mate van othering. Het louter propageren van 

kosmopolitische waarden zonder de Europese dimensie daarbij te betrekken heeft volgens verschillende 

auteurs weinig effect. Dit is ook de voornaamste kritiek op Habermas’ constitutioneel patriottisme, 

namelijk dat het ‘te dun’, te universeel is om een reële identiteit rond te vormen (cfr. 2.2.4). 

Of de EU de hoger beschreven waarden als typisch Europese waarden beschouwt en promoot is een lastig 

te beantwoorden vraag. Maar doordat de EU steeds hamert op de positieve kwaliteiten van sport 

enerzijds en zich anderzijds opwerpt als de beschermer van de integriteit van sport, vindt er een indirecte 

toe-eigening plaats van deze waarden. 

Toch zijn er ook meer directe aanwijzingen te vinden waarbij sport en de bijhorende waarden op één lijn 

worden geplaatst met waar de EU voor staat. Hier werd al kort op ingehaakt in het bovenstaande deel. Zo 

beroept men zich af en toe op de Olympische idealen. In het witboek voor sport plaatst de EU zich in deze 

Olympische traditie waarbij sport ten dienste staat van de vrede: “Het Olympische ideaal, nl. door sport 

zowel vrede en wederzijds begrip onder naties en culturen als ook de opvoeding van jongeren bevorderen, 

is in Europa ontstaan en is altijd gecultiveerd door het Internationaal Olympisch Comité en de Europese 

Olympische Comités.” (Europese Commissie, 2007, p. 1). Dat het bijhorende actieplan vernoemd is naar 

Baron Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne variant van de Oympische Spelen, is in dat 

opzicht geen toeval.  

Universele sportwaarden worden dus deels toegeëigend als Europese waarden. Het komt erop neer dat 

de Europese waarden worden gelijkgesteld aan de sportwaarden, zoals tolerantie, broederlijkheid, 
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 Het feit dat een Europese dimensie nodig is, toch een uiting van een zeker essentialisme, toont aan dat de 

opdeling in ‘modellen’ in se artificieel is. Zoals in het literatuuroverzicht werd geschreven is er heel wat debat over 

de vraag of een civic identity louter kan worden gestoeld op kosmopolitische waarden, zonder communautair 

karakter. 
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respect voor de regels (dus rule of law) enzovoort. Deze visie komt vooral naar voren in het rapport van 

de HLG on sport diplomacy. De rechtvaardiging voor het opzetten van een Europese sportdiplomatie komt 

uit deze visie voort. Een Europese sportdiplomatie is gerechtvaardigd net omdat de waarden van de sport 

zo goed overeenkomen met de Europese waarden. De Europese doelstellingen in haar veiligheidsbeleid 

zijn onder andere het consolideren van democratie, het ontwikkelen van de rule of law en het garanderen 

van de mensenrechten. Langs de andere kant is sport in de visie van de EU “a powerful tool to strenghten 

social ties and networks, and to promote the ideals of peace, inclusion, fraternity, solidarity, non-violence, 

tolerance and justice. Tackling problems in post-conflict situations can be eased as sport had the ability to 

bring people together, to build confidence and active cititzenship.” (HLG on sport diplomacy, 2016, p. 8). 

Het lijkt er sterk op dat het denken van de Commissie grotendeels gelijk is aan dat van de expertengroep. 

Commissaris Navracsics stelde op een seminarie over het rapport dat: “these conclusions endorse the 

Commission’s view that sport can be a tool to promote European values…” (Europese Commissie, 2016, 

speech Tibor Navracsics). 

Enigszins grappig is de expliciete stelling in het rapport dat bij het uitbouwen van een Europese 

sportdiplomatie- waarbij dus de Europese waarden worden verspreid via sport- elke verleiding om een 

Europese identiteit te verspreiden moet worden onderdrukt (HLG on sport diplomacy, 2016, p. 13). Dit 

terwijl de EU deze waarden net recupereert. 

Door steevast te verwijzen naar bepaalde waarden uit de sportwereld en vooral te focussen op de 

positieve kwaliteiten van sport en deze te definiëren als Europese waarden, plaatst de EU zich in haar 

eigen traditie waarbij het zich afzet van het eigen verleden van geweld en nationalisme. Op die manier 

voedt de EU, eerder onbewust, haar eigen zelfbeeld/identiteit via een vorm van temporal othering. We 

kunnen hier dus de link maken naar Thomas Diez’ visie op de indirecte identiteitspolitiek van de EU. 

Wanneer de EU haar eigen positieve of normatieve zelfbeeld in de wereld verder verspreidt, heeft dit 

automatisch politieke effecten. Door zich als Normative Power Europe te profileren in derde landen, en 

dat beoogt ze duidelijk te doen via sportdiplomatie, construeert de EU mede haar eigen identiteit (Diez, 

2005, p. 626-627). Al lijkt de vorm van othering minder negatief, reflexiever in de woorden van Diez, te 

verlopen. Diez onderscheidt namelijk verschillende soorten van othering. De vorm die in het geval van 

sport diplomatie van toepassing is, komt overeen met de ‘voorstelling van de ander als violating universal 

principles’. De waarden van ‘the self’ worden niet gezien als superieur maar als universele waarden die de 

ander zou moeten overnemen (Diez, 2005, p. 628). Gezien het vroege stadium van de Europese 
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sportdiplomatie en het geringe belang van het Europese sportbeleid is het nog maar zeer de vraag of dit 

enig effect kan ressorteren. Maar het zegt alleszins iets over de visie van de EU waarbij het de eigen 

waarden wil exporteren. 

Het rapport maakt dus duidelijk de link tussen de Europese waarden en de sportwaarden. Toch is men 

niet altijd zo overtuigd van deze expliciete link. Zo vertelde Agata Dziarnowska (DG EAC): “We try to use 

universal values. Because we try to … for the European values…We try to promote… When you read for 

example the document from the foreign policy from the EU, you will find universal values since we don’t 

want to limit them to the European map. Because at the end of the day the protection of human rights is 

not a European thing…” (interview Agata Dziarnowska, 3 mei 2017).  

Zoals in het begin van dit stuk werd geopperd, is de Europese dimensie van de waarden die de EU zo hoog 

in het vaandel draagt niet heel expliciet. Op basis van de enkele aanwijzingen die werden uiteengezet, lijkt 

het me toch opportuun deze Europese dimensie of deze Europese framing te belichten. Immers, het 

louter benadrukken van deze waarden of het nastreven ervan  op zich leidt op een manier tot een zekere 

associatie of toe-eigening.  

4.2.3 Gelaagde identiteiten. 

Een onderliggende assumptie bij het constitutional patriotism – model is dat mensen een gelaagde 

identiteit hebben. Men kan zowel een lokale, nationale als Europese identiteit hebben. Deze zijn niet 

wederzijds exclusief. In dit deel wordt gekeken in welke mate de EU uitgaat van deze assumptie van 

gelaagde identiteiten. 

 

Het feit dat men niet meer echt overtuigd is van Europese teams als een soort panacea voor het 

gepercipieerde probleem van een gebrekkige Europese identiteit is een eerste aanwijzing. Hogerop werd 

verwezen naar het toenemende besef dat Europese teams gewoonweg op te veel weerstand zouden 

stuiten. Meer en meer leeft het idee dat mensen een gelaagde identiteit hebben. Het hebben van een 

nationale identiteit is niet per definitie problematisch voor een Europees gemeenschapsgevoel.  Het 

voortbestaan van nationale teams wordt dan ook niet als een probleem gezien. Tarabella: « Une équipe 

nationale, je trouve que c’est pas mal non plus, voilà. Donc ça n’empêche pas qu’un esprit européen peut 

se développer si on reste sous les équipes nationales. » (interview Marc Tarabella, 9 mei 2017). Tarabella 

werd hierin gevolgd door Agata Dziernowska. Ook zij gelooft niet dat het voortbestaan van nationale 

teams in strijd is met de ontwikkeling van een Europese identiteit: “I think people like to support their 
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national team, but it is not contradictory with the European identity.” (interview Agata Dziernowska, 3 mei 

2017). 

Op een bepaalde manier wordt het voortbestaan van nationale teams ook als heilzaam gezien: “…national 

teams play an essential role not only in terms of fostering national identity and inspiring young athletes to 

reach the highest level of sporting performance, but also by promoting solidarity with grassroots sports.” 

(Europees Parlement, 2017, p. 5). 

Het idee dat mensen gelaagde identiteiten hebben en dat het voortbestaan van een nationale identiteit 

geen probleem vormt voor de constructie van een Europese identiteit lijkt gemeengoed geworden. Dit 

resoneert met de Europese slogan ‘eenheid in verscheidenheid’. 

4.3 Transactionalistisch identiteitsmodel: sport leidt tot ontmoeting. 

Als er bij de bovenstaande ‘identiteitsmodellen’ enige evolutie merkbaar is- afzwakkende 

Euronationalistische visie en toenemende focus op sport als middel om waarden te promoten- dan is men 

binnen de Unie steevast overtuigd geweest dat het bevorderen van uitwisseling en contact binnen de 

Unie kan bijdragen tot een Europees gevoel / identiteit. De verschillende instellingen zijn tamelijk 

eensgezind op dit punt. Sport werd altijd geacht hier een ondersteunende of faciliterende rol in te spelen.  

Het Europees Parlement sprak zich al snel uit voor initiatieven gericht op uitwisseling tussen jongeren uit 

de Europese gemeenschap. Het Bernasconi-rapport uit 1966, dat ijverde voor een Europees sportdiploma, 

opperde “…naderhand sportieve manifestaties te organiseren waarbij de houders van diploma’s met de 

beste resultaten uit de verschillende landen elkaar in een sportieve wedkamp ontmoeten. Dergelijke 

ontmoetingen kunnen zeker tot een versterking van de communautaire geest onder de jongeren 

bijdragen…” (Europees Parlement, 1966, p. 3). Het Larive-rapport uit 1988 stelt dan weer dat sport van 

oudsher een belangrijk communicatieforum is voor volkeren en dat sport een uitstekende manier is om 

de Europese burgers en volkeren elkaars waarde te laten ontdekken en zo een “sense of belonging to the 

Community”  te bewerkstelligen (Europees Parlement,1988c, p. 13).  Dit idee, in de lijn van het Erasmus-

project leeft ook vandaag nog heel sterk. MEP Virginie Rozière stelt dat sport ontmoetingen met ‘de 

ander’ faciliteert :  « …ça permet  d’amener justement les rencontres entre nationalités, de permettre de 

participer aux compétitions et voyager et découvrir d’autres endroits en Europe et d’amener à connaître 

des villes dans des autres pays » (interview Virginie Rozière, 10 mei 2017). Het Larive-rapport stelde 
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verder ook voor om programma’s voor uitwisseling tussen jonge atleten op te zetten zodat ze trainingen 

in het buitenland kunnen doorbrengen (Europees Parlement, 1988c, p. 13).  

De Commissie zag in zijn mededeling van 1991 sport als een manier om jongeren warm te maken voor 

uitwisselingsprojecten zoals Youth for Europe. Zeker jongeren uit meer achtergestelde delen van de 

samenleving die vaak niet op de hoogte zijn van de projecten kunnen langs deze weg worden bereikt: 

“through cooperation with sporting circles, the Commission can improve the information available to 

young people about Community programmes” (Europese Commissie, 1991, p. 9) De redenen die de 

Commissie opnoemt om uitwisseling van sportlui en trainers aan te moedigen zijn tamelijk stereotiep. De 

internationale contacten zorgen voor culturele verrijking, bieden een opportuniteit om het Europees 

bewustzijn bij de betrokken personen  aan te wakkeren, alsook kan technische kennis en ervaring worden 

uitgewisseld (Europese Commissie, 1991, p. 9). 

Ook de herhaaldelijke roep om Europese competities te organiseren (cfr. deel 4.1)  moet niet enkel 

worden gekaderd binnen het ‘Euronationalistische identiteitsmodel’. Europese competities organiseren of 

ondersteunen heeft niet enkele een belangrijke symboolfunctie bij het aansporen van een Europees 

gevoel. Een belangrijk motief om competities als de European Community Games op te richten of te 

steunen, is net ontsproten aan deze transactionalistische visie. Het is door deelname aan  deze Europese 

competities dat mensen elkaar ontmoeten. Het inrichten van de ‘European Games of the Future’  was 

expliciet op jongeren gericht: “… whereas sport is an important means of meeting people and forming 

friendships… the European Parliament requests that European Games of the Future be introduced for 

young people of 14-15 years of age” (Europees Parlement, 1985, p. 1). Ook in het rapport voor het 

‘Europa van de Burger’ van Adonnino is duidelijk dat uitwisseling en contacten belangrijk zijn. Zo vraagt 

het comité om uitwisselingen tussen atleten, sportlui en trainers tussen de verschillende lidstaten aan te 

moedigen via verschillende programma’s, zowel op het niveau van de lidstaten als van de Gemeenschap 

zelf (Adonnino, 1985, p. 25). 

Waar de respondenten eerder sceptisch zijn ten opzichte van Europese symbolen en of deze kunnen 

bijdragen tot een Europees gevoel, zijn ze allen overtuigd van de kracht van sport om mensen samen te 

brengen, om wederzijds contact te faciliteren en aldus een Europees gevoel te versterken. Sport kan hier 

echt als een middel worden ingezet. MEP Tarabella : “le sport, en tout cas, est de nature de faire 

rencontrer les gens, comme les études, comme la culture et donc si le sport est utilisé pour encourager des 

rencontrer entre gens qui viennent de différents pays de l’Union Européenne et quelque soit le type de 
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sport… il peut contribuer justement à des rencontres de personnes, de pays, de cultures différents, de 

langues différentes. Ça c’est clair. » (interview Marc Tarabella, 9 mei 2017). 

De integratie van het Europees sportbeleid in het Erasmus-programma, nu Erasmus + genoemd, wordt 

daarom ook positief ingeschat. MEP Virginie Rozière : « Moi je trouve une très bonne chose le fait d’avoir 

aussi évolué le, on parle d’un sentiment européen, d’avoir intégré des projets de sport dans le programme 

Erasmus, maintenant Erasmus + , pour permettre aussi les échanges, comme le permet Erasmus, dans le 

monde du sport pour les éducateurs sportifs. » (interview Virginie Rozière, 10 mei 2017). Hier moet wel de 

opmerking worden gemaakt dat de integratie van sport in het ‘Erasmus+ -programma’ niet uitsluitend is 

gericht op het ondersteunen van uitwisselingsprojecten via sport. Het is eerder een financieringskanaal 

voor allerhande sportprojecten in de lidstaten die Europese subsidies willen aantrekken. Ook projecten 

die bijvoorbeeld een actieve levensstijl, sociale integratie of vrijwilligerswerk aanmoedigen vallen onder 

Erasmus+.  

Sport op zich wordt niet als de oplossing gezien. Het vormt louter een platform waar contact kan 

plaatsvinden. De kracht van sport is net dat het uitwisseling en ontmoetingen mogelijk maakt: “What I 

find very interesting is that sport itself cannot solve everything, it is not the remedy. It is not the solution. 

Sport has to be seen as… the power of sport is that it brings people together, so when you organize huge, 

major sport events what do you have? You have people together and only then you can start doing 

something. It is not like… let’s organize Olympic games for even this, it is not that you solve everything” 

(interview Agata Dziarnowska, 3 mei 2017). 

Het idee dat uitwisseling en ontmoetingen tussen leden van de gemeenschap zal bijdragen tot de 

versterking van een Europese identiteit  werd en wordt dus nog steeds algemeen ondersteund binnen de 

EU. Sport kan hier zeker een rol in spelen. 

5 Conclusie. 

Deze masterproef onderzocht hoe de EU haar sportbeleid ziet als een middel om een Europese identiteit 

te versterken. Om op deze vraag een antwoord te formuleren werd gebruik gemaakt van drie 

identiteitsmodellen: een Euronationalistisch identiteitsmodel, een constitutional patriotism-model en een 

transactionalistisch identiteitsmodel. Naast deze overkoepelende onderzoeksvraag werd ook gekeken 

naar de evolutie in de visie van de EU. Met andere woorden of bepaalde modellen op een bepaald 
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moment meer golden. Ook de verschillen tussen de Europese instellingen, vooral tussen het Europees 

Parlement en de Europese Commissie, werd bekeken. 

Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is genuanceerd. Er zijn namelijk aanwijzingen te vinden 

voor de drie modellen. De EU gaf blijk van een Euronationalistische visie, een ‘constitutional patriotism-

visie’ en een transactionalistische visie op identiteitsvorming via sport. Het meest interessante is dat er 

duidelijk een evolutie in de visie van de EU is waar te nemen. De conclusie zal ook aan de hand van deze 

evolutie worden gestructureerd. Tussendoor worden ook de verschillen tussen de Europese instellingen 

verduidelijkt. Er zijn namelijk (lichte) verschillen tussen de instellingen. Eén uitgesproken visie van de EU is 

er niet. 

Al tamelijk snel was de EU zich bewust van het gebruik van sport om een Europese identiteit te 

versterken. Vooral Europese Parlementsleden toonden zich tamelijk bedreven in het formuleren van 

ontwerpresoluties waarin werd geijverd voor Europese sportteams en Europese competities. Deze 

initiatieven hadden tot doel om het Europese bewustzijn bij de burgers aan te wakkeren, om een 

Europees gevoel te vergroten. De Euronationalistische visie waarbij sport wordt ingezet in een 

symbolische identiteitspolitiek was dominant. De vraag om Europese teams op te richten of om een 

Europees embleem te dragen op internationale sporttornooien heeft het niet mis te verstane doel om de 

identificatie met de Europese Gemeenschap / Europese Unie aan te wakkeren. Net zoals in de natiestaat 

sportsucces moest afstralen op de natie, moest Europees succes worden omgezet in steun voor de 

toenmalige Europese Gemeenschap. Binnen dit identiteitsvormingsmodel wordt de rol van symbolen bij 

de mogelijkheid tot het construeren van een bepaalde identiteit benadrukt. Symbolen maken een 

bepaalde identiteit concreet en tastbaar. Ze zijn als het ware de veruitwendiging van een bepaald, reeds 

bestaand gevoel. Deze visie kwam het meest expliciet naar voor in het welbekende Adonnino-rapport van 

1985 dat een antwoord moest bieden op de kloof met de burger, die bleek uit de tegenvallende Europese 

verkiezingen van 1984. Zowel het Parlement, de lidstaten als de Commissie gaven blijk van een 

gelijkaardig geloof in de instrumentalisering van sport om een Europese identiteit aan te wakkeren. Na 

verloop van tijd bleek uit de beleidsdocumenten dat deze euronationalistische visie aan kracht verloor. Op 

alle niveaus verdwenen expliciete referenties naar de inzet van sport ter versterking van een Europese 

identiteit. Een actieve identiteitspolitiek via sport verdween van de agenda. Desalniettemin duikt de 

‘geest van Adonnino’ af en toe op. Het voorstel om een Europese embleem te dragen naast de nationale 
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kleuren op internationale sporttornooien wordt met de regelmaat van de klok gelanceerd. Vooral in het 

Europees Parlement leven deze euronationalistische ideeën nog.  

Een verklaring voor de afzwakking van de euronationalistische visie werd in deze scriptie gezocht in de 

toename van meer realiteitszin ten koste van eerder federalistische ideeën in een context van 

euroscepticisme. Men lijkt te beseffen dat het voeren van een te openlijke identiteitspolitiek op een 

domein dat historisch erg verbonden is aan de natiestaat eerder contraproductief zou werken. Het feit 

dat de burgers nog erg gehecht zijn aan de nationale teams en nationale sportcompetities is niet iets dat 

men zomaar kan wegvagen. De wettelijke, maar vooral de mentale barrières zijn hiervoor gewoonweg te 

groot. Dit blijkt ook duidelijk uit de antwoorden van de respondenten. De gegeven verklaring is eerder 

een indruk en zou verder onderzocht kunnen worden.  

Een andere verklaring die werd gegeven, is de toename van het aantal (transnationale) issues binnen het 

sportbeleid. Door de commercialisering van de sport en de uitbouw van de interne markt kwamen veel 

meer sportkwesties op de radar van de EU. Daarbij komt dat meer dan vroeger de sociale waarde van 

sport centraal kwam te staan in het sportbeleid. Sport heeft namelijk enkele intrinsieke waarden zoals 

respect voor autoriteit, broederlijkheid, respect voor de regenstander, fair play, doorzettingsvermogen, 

tolerantie, enzovoort. Niet alleen worden deze eigenschappen enkel toegeschreven aan het sociale 

fenomeen sport. Deze positieve sporteigenschappen zijn ook bij uitstek de waarden waar de EU naar 

eigen zeggen voor staat. Op die manier is de link snel gelegd en kan de Europese identiteit, of datgene 

waar de EU voor staat, worden uitgedragen via sport. De promotie en bescherming van deze positieve 

waarden wordt als belangrijk gezien. Deze visie sluit eerder aan bij het constitutional patriotism waarbij 

eerder wordt ingezet op de creatie van een Europese politieke identiteit. In plaats van dat mensen zich op 

een affectieve wijze identificeren met de Europese gemeenschap die is geconstrueerd op een gedeelde 

cultuur, wordt ingezet op een identificatie met de EU als politiek project en de waarden die ze uitdraagt. 

Bovendien lijkt men er ook steeds meer van overtuigd dat het hebben van een nationale identiteit niet 

per se in tegenspraak is met de ontwikkeling van een Europese identiteit. Men lijkt het bestaan van 

gelaagde identiteiten te erkennen.  

 De waarden die de EU zich aanmeet, dienen als de lijm die de gemeenschap bijeenhoudt. Hier gaat het 

veel minder om een expliciete identiteitspolitiek. Dit gebeurt veel onbewuster. Sport wordt in dit opzicht 

als een middel om deze Europese waarden te promoten, of zelfs te promoten in derde landen (cfr. 

Europese sportdiplomatie). Des te meer omdat de EU op zekere hoogte de waarden van de sport in een 
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Europees kader plaatst. Soms expliciet door te verwijzen naar de Europese wortels van sport, soms 

indirect door steevast de koppeling te maken tussen de sportwaarden en de Europese waarden. Of de 

promotie van Europese waarden via sport ook maar enig reëel effect heeft valt uiteraard te betwijfelen. 

Het Europese sportbeleid is namelijk erg beperkt. Sport wordt toch nog vooral vanuit een nationale bril 

bekeken. Het is zelfs niet zeker of de Europese instellingen zelf bewust zijn van de invloed die de promotie 

van Europese waarden heeft op de Europese identiteit.  

De derde visie op identiteitsvorming, namelijk het idee dat toenemende contacten en uitwisseling tussen 

personen van verschillende culturen een positief effect heeft op de Europese identiteit wordt algemeen 

gedeeld in de EU. Al heel snel werden ideeën gelanceerd waarbij sportprojecten de uitwisseling tussen 

jonge sporters moest faciliteren. Tot op vandaag blijft deze transactionalistische visie overeind. 
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Bijlage 2 – Interview met Dhr. Santiago Fisas Ayxelà (MEP – EVP) 

My first question is: you are the co-president of the parliamentary intergroup sport… yes… and could 

you tell me something more about this? Why did you founded it? What do you do? How does it 

function? 

Let me start to say that we have official committees in the parliament and we are allowed to have about 

30 other committees, not so official I mean, in the parliament. Then we vote at the beginning of the 

parliament, at the parliament session about many proposals. Any MP can propose to organize these kind 
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of committees and then we, all the members of the parliament vote to select  which proposal we think 

are the best. And we need the support of the different political groups with a minimum of different MEP’s 

from different political groups. I can tell you that the second one that got the most votes, was the sports 

intergroup. That was good. Then we have a bureau, we have two copresidents, Marc Tarabella, he is 

Belgian from the south of Belgium and myself. He [Tarabella] is from the S&D, I am from the EPP. And 

also, we have a bureau with other members. One is from the EPP, Bogdan Wenta from Poland, another 

from the socialists Virginie Rozière, then we have Judie Girling the British, and Theodoros Zagorakis from 

Greece. He was the captain of the Greek football team who won the European championship in Lisbon. 

We are quite active, I can say. We organize many hearings about different topics with an interest in sport. 

More or less one each three months for the whole year. When a topic is more concrete, we organize a 

breakfast. We also ‘programm’ some visits abroad. This week we go to Barcelona, that is my home city. 

We are going to see a Barcelona match, Barcelona-Villareal. And also visit la Masia, that is the school no? 

Yes… Exactly and then on Sunday we go to Taragona, south from Barcelona. Because they are organizing 

for next year the European…euhm the Mediterranean games. Also to know how we are dealing with that, 

as an example you know. But there are a lot of things… 

European sport’s policy has always been something that was wanted by the EU but it was actually quite 

late on the… that it happened. 

That is normal because. First of all, we must, we have the principle of subsidiarity. Sports is something 

that belongs to the member states, and in the case of Belgium, Spain, Germany, Austria even to the 

regions, not even to the state. Then of course, the competences of Europe are quite limited. But we have 

the treaty of Lisbon and I can’t remember now the article number but there are a few articles talking for 

the first time about sports and that allows the European Commission and of course the Parliament to deal 

with…to support exactly. 

Do you think it is necessary to have a European Sports policy like the way it is now? Because at one 

point you don’t have many powers but still some…so what added value can the EU have? 

I think it is interesting to do that, because first in many occasions there is a need of coordination for 

member states. That is the role of Europe. And in another side, if you take the case of Belgium or the case 

of Spain, even if the competences are from the regions, they need the coordination of the state. And then 

I think that is one point that is important. And there are many topics that are not even European, they are 

global. You take doping, you take the case of illegal betting and many issues like that. It is not possible to 

deal only within the member states. And then Europe has something to say on all these topics. Because of 

that I think it is important. There is another thing I would say that is to give recommendations to help the 

grassroots sports, to sport in the schools, to talk about the dual career – what happens after the athletes 

retire- and then there are many many topics that I think are interesting. On that we have had two reports, 

as you know. The first one in the past parliament, from which I was rapporteur, now we have the Takkula 

report on this. There is quite a lot of useful recommendations. The problem is that they are not legislative 

reports and the implementation is not always…But I can tell to you on my report I remember…First of all 

there was the paper of the commission, I developed the paper and I added a chapter on European 

identity. It was a more complete chapter that was called European identity, I made many proposals and 

two of them now are effective… 

The European week of sport?  
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My proposal was a day but now we have a week. That was very good. And I proposed an Erasmus on 

sports. And now we have the Erasmus + for sport. And then that’s good because that was an initiative 

from the parliament that has been accepted by the Commission. 

Maybe we can go further on the European identity?! More broadly, how would you see European 

identity? Do you believe there is a European identity? Some would say there is no such thing, some 

would say there is… Do you have an opinion about European identity? 

I think yes, I am a very proud European and I very believe in a European identity. But of course in sport it 

is very difficult. I think the only team where all the Europeans are playing all together is the Ryder cup and 

the Solheim cup for Ladies. But of course I mean, still the national team are very important. And then it is 

difficult. But I made some proposals in my report that at the moment are not implemented. One was to 

throw the European flag on the big European sports events.  

Also in the recent report  the proposal was mentioned… the report on an integrated approach to sports 

policy… 

Yeah, and another one was even to, whenever we have Olympic games, Belgium being number 1, Spain 2. 

Also to have like a European account from how many medals Europe has won. 

This reminds me to the Adonnino report from 1985. Do you believe this was a good thing? Or do you 

think this was a bit naïve? 

Which one? 

From Adonnino. It was a report about… also bringing - because the single market was in place – to bring 

people closer to the EU he was also proposing European sports teams who should compete against 

other continental teams like America. 

No I think that is… I really believe that we… In the future we can see something like that, but the 

nationalities in sport are still too important, too high. Then it is very difficult at the moment to decide “no 

we are not more playing as  a nation and play for Europe”. 

That’s too radical? 

Yes. It is better perhaps to make these kind of things like the Ryder Cup… We have the Ryder Cup, but 

then the national teams they play alone, I mean, in other kind of competitions. Not prevent to have these 

other competitions, no? But for instance, another suggestion that I made: on the Olympic games or these 

kind of events, not only the Olympic Games, like the World Cup the European athletes should have the 

Belgian badge and the European badge… 

There was quite a controversy about this… 

Yes! 

Especially in the UK 

In the UK and the Northern countries. Other countries too. But know we are without the UK, so maybe… 

I don’t know if you have heard from Viviane Redings speech. She once said that “sport is a great tool to 

construct a European identity…” 

Yes, I will say… 

Do you see other ways, apart from European teams or European badges, as initiatives Europe could 

take to some kind of forge or construct a European identity? 

I believe we have a similar way to think about sports in Europe based on clubs, federations for instance. 

That is different from the American model. This is a European model of sport. That happens in all the 

European countries. And now there is some fight on this model, because we have the leaks. And 

sometimes the leaks are controversial with federations. That happens on Basketball for instance. But I 
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think I believe in this European model based on clubs and on federations. But of course the professional 

game has some specificities that must be solved. That was not the case in the past years. The problem we 

have now on the table is that the federations should be more open and integrated on the federation and 

on the board of the federation, all the stakeholders. But I think that, in my opinion, yes sport could do 

quite a lot for European identity. 

The Commissioner Tibor Navracsics in some speeches he says that sport is great way to spread the 

European values do you agree with him? 

Yes, I think… I really believe in that because the values of sport are important. Of course it is very 

important the example of the athletes and also from the administrators. Because if you see what happens 

on FIFA and UEFA. It is difficult to agree with some values which are not respected. And that is a big 

problem. But I think there are many values of the sport, it is like a topic now to… how to lose, but not only 

how to lose, but also about how to win…how to respect the loser. That is very important. How to play 

within the rules. That I think is very important…that… fair play! And you have, you should respect some 

rules in the sport. And for instance a boy, a girl that is playing sport does not do drugs, alcohol, because 

he or she wants to play in the weekend and compete. He is used to a discipline. And that are European 

values that could be learned through sport. 

And also the European Union is mostly dealing with these issues like antidoping, matchfixing, … 

Exactly. That are some important values and I like to say that … somebody that plays sports is a better 

citizen.  

It promotes some citizenship. 

Exactly, and the rules of accepting the other ones. Integrating the migrants, to accept that everybody is 

the same. That you do not have privileges… 

There is also something that was the High Level Group on sport diplomacy, which I found really 

interesting about using these values and exporting in some way through sports to third countries. 

That is very important. For instance, I met the commissioner two weeks ago and we were talking about 

these Mediterranean games in Taragona, which was very interesting because he believes in the sports 

diplomacy and I think it is true. In many ways, the best ambassadors of our country are sportsmen. And 

Second how to help other countries through the sport, and in this case it is in Taragona and next time in 

two years it is in Oran, Algeria. And I know that Taragona is helping Oran how to organize a big event as 

the Mediterranean Games. Then this capacity building, I would say, through the sports is very important. 

That is a good example and a concrete example. 

Also the High Level Group made some remarks about the roots of sports are in Europe. I was thinking 

that there is also some kind of connection with European identity as sports being part of our identity I 

guess. 

Many of the sports have European origins. That means that they are part of European identity. But also, 

we are promoting the indigenous sports. The local, traditional sports. Those sports not always have a 

federation, we are not going to win medals with that, but it belongs to the heritage of Europe. And I think 

we must protect and promote this kind of sports. 

You mentioned Erasmus +  which is also now connected to sports. Many people think that Erasmus is a 

way of bringing people together and also very important for forging a European identity or European 

belonging. Is it going to work in the same way through sports? Or is it a different kind of way? 

You are right when you say Erasmus… I always like to say that the Erasmus program has made more for 

the union of Europe than any treaty. You are very young, but what was Europe 80 years ago? A battlefield 
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with millions of peoples dying. I mean, even with the problems that we have, it is the most important 

space of peace and progress. But it is very important that a young guy from, I don’t know, Portugal can 

meet somebody from Finland. I mean, we are different, but we can learn from each other to know better 

how we are. It is very good for the union of Europe this melt that produces Erasmus. In this way of course, 

Erasmus + is not exactly the same because also it is a problem that held some organizations to organize 

championships or projects. But anyhow, we are thinking also that it could be very interesting to, in 

Erasmus +, to exchange sportspeople from one country to another. Trainers too. And all this in the same 

line. 

Very soon there will be a new work plan for sport, I guess? 

Huh? 

An new work program for sport, or is it for next year? 

Yes, I don’t think it is for this year. 

Do you think… you are from the European parliament and together with the commission you are 

supportive for a real European sports policy or for more broad initiatives, I guess? Yes Do you think 

there is difference with the council or the sports ministers in general? Or do you feel like real support 

from them as well? 

I would say that the council is more supporting national sport, not only national sport but national 

competences. Unfortunately sometimes we have not this big idea of Europe. Well, they have but I mean, 

still the national interests are very important. I think the Commission is quite on the line and definitely the 

parliament to support a more integrated European identity and sports policy. Of course, we have the 

extreme left and right in the parliament who are not on the same line. But the main groups are together 

on this idea. 

 

 

Bijlage 3 - Interview Mevr. Paola Ottonello (DG EAC – Eenheid Sport) 

Let me start with a general question. You work for the sports unit and maybe you could tell me 

something more about your specific function. About what you do in general. 

Well, I have been working for the sports unit for about three and a half years now. When I started my job 

was essentially only about communication, so working on the organization of events or producing leaflets 

and documents, social media, the web, these kind of things. But then over time for various reasons and 

after reorganisations it evolved. And so now, I still have a part of communication tasks notably for the 

European sports and all the communication around that. But I am also a policy officer and I work mostly 

on women in sport and so anything that can promote women participation in sports, women in leadership 

positions, coaches, these kind of topics.  

You could say that European sports policy as it is now is quite recent. And do you think that the EU has 

an added value? Because sometimes there is some kind of tension with the competences that mainly 

the member states have lots of power when it comes to sports policy. 

Well, it is recent in the sense that it is only with the Lisbon treaty that there is a specific article on sports 

policy. So it is recent in the way we know it now. But it has been there for some time before. In a way 

evolving and you could even say that has become more and more important and relevant. So of course I 

do believe that we should have a use for policy and there is a European dimension. That doesn’t 

necessarily mean that it’s… that we have to work against it. On the contrary, the way it works now, it 

works quite well. It’s a coordination exercise. Respecting the autonomy of the member states, respecting 
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the autonomy of the sport movement as well, because it is not something that you can… At the same time 

there are sports issues that go beyond the borders. If you think about doping, if you think about 

matchfixing. These kind of things will not be solved by one member state alone. The role of the EU is quite 

strong and even if I think about my own policy- gender equality- although we can’t impose quota, we 

can’t impose targets, at the same time there is very important work being done behind the scenes where 

you work with different member states which are on different levels of integrating women in sport if you 

want. They can all learn from each other and it’s our role to put all the experiences together. Best 

practices.  

So about European identity. Do you consider or do you think there is some kind of European identity? A 

European cultural identity even? Because it is quite a vague concept maybe, but how would you 

describe this? How do you see this? 

Well, it is a personal question in the sense that I can’t answer it from the point of view from my job. I 

personally feel very European and I’ve always done it. I am Italian to start with and that helps in the sense 

that Italy, at least my generation, has always been pro European and there has always been a sense that 

you can very easily combine your national and even local identity with a European identity 

Some sort of a layered identity? 

Exactly, layered. So I feel very strongly European while respecting the values and the richness of all of us. 

That’s the beauty of it in a way. And that’s one of the main reasons that I love working in Brussels. You 

have all this richness and all this cultures which are working together. So for me it is definitely… 

Do you believe that a European identity can be fostered or constructed in some way? 

It can be helped. For example if you think about the current migration crisis and the current problem with 

integrating this new migrants, I am sure sport for example has a huge role to play. You could… if you put 

together a bunch of kids together and you give them a ball suddenly they play together. And I think we 

should work more on that sense. You are not born with an identity of course. You have to … it can be 

helped either by the actions of your own government or your own experiences whether you are travelling 

or meeting people from other countries. That certainly helps.  

Some sort of famous quote is from Viviane Reding about sport being a great tool to construct a 

European identity. Do you agree with this then? 

Totally! I really believe that because it is about promoting values. You’ve got fair play, respect for the rules 

and it is not just about health, which also helps, but that’s the whole frame of mind. That can definitely 

help. 

And those values sport promotes are also part of the European identity? Or how do I see this? 

Yes, they are part of the European identity and they can translate to citizenship, to a sort of social 

integration strategies, if you want. Absolutely, I believe that. I also realize that sometimes it is the 

opposite. Because for example you are a football fan very much linked to one team or one country. If you 

think about football, or any other sport. At the same time I think there is  a way to go beyond that. 

In this way then, do you think that the European sports policy can help fostering this identity? By 

fostering these kind of projects? Or.. 

Yes, for example. A big emphasis at the moment is of course on the integration of migrants and the social 

inclusion. That is a lot where of our efforts are currently going. We are hoping to fund more and more 

projects to Erasmus + in this direction and I think yes indeed we have to work a lot more with grassroots 

sports organizations. Sometimes, when I talk to colleagues outside sports and outside the commission 

even, they think that we only deal with the big players. That we only deal with FIFA and UEFA. Which are 
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of course very important partners if you want to pass on certain messages about good governance or 

about women in sports, but I think it is equally important to work at grass roots level. Precisely to work in 

the integration element, on the positive values of sport and this is where a lot of our efforts, notably in 

funding, are going with Erasmus +.  

You are quite limited I would say because of the Treaties, if you think broadly, do you think there are 

other possible ways for a sports policy to help foster this identity or this European belonging? Because 

the Adonnino report, I don’t know if you have heard from this… 

I know of it… 

It talked about European sports teams, competitions etc… Do you also believe in this? Or do you think 

this is some sort of utopia? 

I don’t think we are quite there yet. I think a lot can be done with the competences we have now and I am 

not convinced yet that having more powers or more centralized structures like a European team or 

something like that would necessarily help at this point. I think this is something that has to come from 

sport itself. That’s where the autonomy of sports also goes. It has to come either from the sport itself or 

from a bottom up approach. It’s not something we can impose from the top. Much as I would very much 

welcome like it is happening in golf for example where there is a European team. Much as I would like 

something like that in the Olympics, that is very much a personal opinion in the sense that it is not the 

way how it is structured now and it is certainly not imposing it. 

Because if it is too obvious people would be more averse probably, if you would impose it from the top 

down? 

You could have a reaction, you could have also people that very much support it. But I think to be honest 

nothing works when it’s imposed from the top. I think you have to encourage it; if it comes from the 

bottom that is very much … fine. I think not much in any policy or in management works when you just 

impose it from the top. 

That is why I thought the report quite strange, some sort of … not really thinking about how people 

would react on this. 

Well, it is a different time. Don’t forget that. It was from the eighties. The attitudes towards Europe were 

different. Europe was a much smaller thing. It was only a few countries and he [Adonnino] was Italian and 

very much a Europhile. So he probably really believed in what he wrote.  

I think it is interesting because some of his ideas still resonate in some policy documents. For example, 

a recent report on an integrated approach to sports stated to put a little badge with the European flag 

next to the national flag; this reminds me still to this sort of euronationalistic/ top down approach. 

Yeah, I don’t know what to say to that in the sense that is definitely not an official policy to promote that 

because we very much respect the current situation and the value of national efforts. I think it is much 

more beneficial and much more important for the integrity of sport to work on a coordinated approach 

on the main issues whether there are negative issues, like I said antidoping and matchfixing, or whether 

there are the positive benefits of sport and the role of sport in society. I think that has in a way a wider 

European implication than to focus on flags. 

But I think it is still interesting how some MEP’s would like to foster this idea, sort of. I don’t know If 

they think this would ever work, but it still is there and I can imagine that they talked a lot about every 

point in the document. 

The report on sport diplomacy is clearly stating that through sport they want to promote these 

European and sport values. So they put them in the same line. Do you think that is normal… or realistic? 
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Well yes. The sport diplomacy as a topic is a relatively new topic. It is something that our Commissioner 

Navracsics personally promoted and supported. He was very strongly behind it. It is something that is in 

its infancy but something that is here to stay. There will be a follow up in our next work plan. We don’t 

know the details yet because it hasn’t been approved, but there will most certainly be some kind of follow 

up to the recommendations of the High level Group. It is something that we indeed believe in because 

there is a role of sport outside the EU in sort of finding a way to have a common approach for certain 

values.  

Do you think that other countries, outside the EU, use this sport diplomacy for promoting values in the 

same way as the EU does. Or in another way? Because the EU is mostly focused on spreading these 

values and with a sort of development idea or an integrationist idea. 

Yeah, … 

Or do you see this not specific for the EU. 

I haven’t really thought about that, to be honest. Because it is not specifically my field of action, if you 

want. I think that indeed it is a bit different, because we look at it from the point of view of the promotion 

of values, as you said. Less from the … Yeah, it is diplomacy in a way so you want to promote some ideas. 

If you look for example in the past it has been used several times by countries to make a point, whether if 

it was for blocking the Olympics or an approach like ping pong diplomacy in China or whatever… So it is a 

bit different. I think in our case it has a wider sense. More about promoting certain ideas. 

The same report on sport diplomacy also mentioned the European roots of sport as a kind of 

legitimation to really do something with sports on a diplomatic level. Do you think this is a good thing? 

Or do you see sports as  part of European cultural identity? 

Not specifically, I mean it is true that certain ideas of sport were probably born in Europe but I don’t think 

we have any specific right on that. 

Maybe in general, do you think the ideas coming from the commission or the European Parliament are 

mostly followed by the sports ministers in the Council or do you find sometimes protest or some 

counter reaction.  

It is a very complex set of rules, if you want. It is not necessarily the parliament versus the commission 

versus the member states. It is not like that at all. I think there is an element. Sometimes it depends from 

a specific individual, you mentioned you met this morning Santiago Fisas. He undoubtedly has done an 

enormous amount for European sports. For example the European week of sports was his idea. 

Sometimes it takes an individual, a charismatic individual, whether it is an MEP, whether it is a 

commissioner, whether it is a particularly good diplomat in the council to have a vision or to push for 

something. Mister Fisas did it for the European week of sport, Mr. Navrarcsics did it for Sport diplomacy. 

Sometimes it is a combination of being in the right place in the right time and having the right idea. And 

having the right personality to carry through in the complex negotiations then follow between the 

parliament, the commission and the member states. The member states are not a bloc, in the sense that 

they are not opposed to… It is not commission versus the member states… 

You also have the sports movement… 

Of course also the sports movement. So you could have for any given topic and for any given idea you 

could have a certain member states more in favor and certain member states less in favor. And as usual 

there is a diplomatic discussion behind the scenes as well. 

 

Bijlage 4 -  Interview met Mevr. Agata Dziarnowska (DG EAC – Eenheid Sport) 
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<reference to Viviane Redings speech on sport as a great tool to construct a European identity> Would 

you agree with this kind of idea, that sport could help construct some sort of an identity? 

Yes of course. Sport can be a perfect tool in building a, we can call it European identity, but for me from 

the first point of view when we think about sport we think about the European championships where we 

do not support European teams, so let’s say the sport we think about is competitive sport. We don’t think 

about this because we support our national teams. So this is may be a bit more contradictory. But there is 

also golf where you have the European team and there also another sport, one type of rugby, where you 

have a European team. And then people support European teams and in a way you build a European 

identity. We support Europe. However, we speak about sport as a tool, not as an object, it can create this 

feeling. For example, I suggest you to have a look at the white paper of Juncker on the future of Europe 

because then he speaks about, we can call it now the crisis of the idea, the European project. People 

today tend, with Brexit and other things, not to believe that Europe still can exist. However, sport can be a 

tool to change it a bit because sport can bring people together and for example mostly in social inclusion 

and this is what we try to do here, in the context of social inclusion, in the context of building inclusive 

communities. And here we see sport as a perfect tool. And in this context, to be more concrete I can tell 

you what we do in this area.... So we have now different priorities and one of the priorities is now the 

fight against radicalization and promoting social inclusion.  We do it on two levels. One is the political 

level, bureaucratic thinking, we adopt documents, political level documents, messages. So for example in 

three weeks, there will be a document which is called council conclusions in the area of social inclusion. 

The title is sport as a platform for social inclusion through volunteering. So it is a bit complicated, but it 

was the Maltese presidency who decided to work on this and the most important thing in this is that sport 

can help to integrate into communities. When we speak about integrated communities, I mean in our 

head, not only the problem of refugees, migrants, but as well people who are not socially active Or young 

people, vulnerable people, people from difficult backgrounds to put them all together and … 

It is more about sport for teaching people skills, teaching people values, teaching people… 

…And feeling being part of something. What you mentioned in the beginning. Feeling a part of the 

community. Since you know it very well: Molenbeek. Easy example in Brussels, in the heart of Europe. You 

created a community which was not integrated in Brussels at the end of the day. And why? Because there 

was initially… Ok, they were there, they had social benefits, but there was not enough programs to 

integrate them. And this is now recently being done in the football club in Kraainem. We support one of 

these projects in Kraainem FC where they take refugee kids from Syria, from other countries. And they 

give them one, two, three times a week football classes and they give them food. They teach them a bit of 

French to find a bit connected… to try to prepare them. In a way we like to empower them. Because you 

cannot give them everything. You cannot give them work… you need, to try at least, to prepare them so 

they can manage themselves. And the same thing is, when we speak about refugees, for kids with 

vulnerable backgrounds. Or in some contexts females. You need to somehow empower them so they are 

ready to find their place in the labour market or in the future life. It is like you mentioned, skills. Skills is a 

perfect example. Through practicing sports you can acquire certain skills like for example discipline, 

leadership, teamwork and this you can later on use in your professional life. This is already, you have it for 

free. You don’t have to study, you go and you have it. Just by practicing sport.  

This is more about integrating people in some local community, so to say. And not really in a European 

sort of way… 



 

84 
 

It is true that it is easier [in local communities] because if you have a small community it is easier to 

manage this. However we have this approach where you start from the lower, grassroots level but it will 

go up. It will go to the European [level]. In the context of more things, we have this initiative which Paola 

probably mentioned you. This sport diplomacy, and one of the parts is to promote let’s call it European, 

but maybe we should call it universal values. Try to promote it however it is not so easy. I will give you 

what we did already. We established a group [takes the report] This is what we prepared. It is a first step 

and we are now analyzing this after it was due in November 2016 when there were council conclusions. 

So the message from the council… I don’t know if you have seen the council conclusions? 

I have seen them a while ago… 

So they were adopted in November 2016 … on sport diplomacy. And now we will do a study, probably we 

will do it until the end of the year and we already had one seminar and we will continue with the second 

seminar and we are trying to engage in the projects we financed. For example in the area of social 

inclusion. We are trying to engage  countries from outside to work as an additional partner. We have five 

partners on certain topics and we invite partners from outside of the EU. For example the council 

conclusions are promoting the idea of joint sport events.  So, when you for example organize UEFA 

European championships you do it as it was once in Poland and Ukraine. It was an example because in a 

way we were showing them: ok, we do it like this, we governed it like this, this is the way we manage. So 

the rule of law, the anticorruption thing… you share it. This is the way you promote a bit in the practical 

way the values. The other thing that we do is a European week of sport which probably this year won’t 

make it, but next year we want to open it for non-EU-countries of Europe. To invite them to work with us 

on this topic. So these are a few things we do now.  

What I found interesting in the report is the connection between European values on the one hand and 

sport values at the other hand. They see these as part of one. Do you agree with this? Because you said 

that these are also universal values, while the report clearly says that these sport values are European 

values. And that there is some sort of a real connection. 

Yes. We try to use universal values. Because we try to … for the European values…We try to promote… 

When you read for example the document from the foreign policy from the EU, you will find universal 

values since we don’t want to limit them to the European map. Because at the end of the day the 

protection of human rights is not a European thing… 

But it seems that, if you read this, then it seems a bit like this. 

That’s true. How it was done by the experts. But I think what they wanted to, what they wanted to show 

was that at the end of the day sports fits there inside, inside this, let’s say, European concept. Sports is 

there… 

It is part of what Europe stands for? 

Yes, when we speak about the values which are in the treaty you can find it. They speak about tolerance, 

human rights, democracy,… it is everything which sports can touch as well. When you speak about the 

organization of major sports events. For example the protection of labor rights or human rights. That is 

one of the most important topics. How do we contribute to this? But this… What I find very interesting is 

that sport itself cannot solve everything, it is not the remedy. It is not the solution. Sport has to be seen 

as… the power of sport is that it brings people together, so when you organize huge, major sport events 

what do you have? You have people together and only then you can start doing something. It is not like… 

let’s organize Olympic games for even this, it is not that you solve everything. You bring people together 

and next to the Olympic games you can organize something. Social campaigns, educational programs, 
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antidoping programs for the athletes, something which can help them. It is the same, major sport events 

are just one example, it is the same thing when you speak about the small grassroots programs. Kids, 

refugees, empowering females…Sports only the moment when you… because sport attracts people. You 

already have them in your room, in your office, but only then you can try to use, I don’t know, teach them 

different things. Sport is complementary. Everything we do, in the context of European values and 

identity. A good contact, you can try, is one of the MEP’s, Santiago Fisas. He is the promoter you should 

have for the European flag on the shirt next to the national flag… 

I was actually just going to ask you about this. I don’t know if you have ever heard from the Adonnino 

report?! He was talking about European teams and it seems a bit naïve at the time, but still, like you 

said with the flag on the shirt, there is some echo from this report. Maybe you don’t agree, but some 

people would think this would help forging a European identity or to make Europe more visible or to 

promote Europe as a concept, as a political idea. 

I have to tell that in general the Commission never too much supported going so far. I think people like to 

support their national team, but it is not contradictory with the European identity. For example, If you 

watch the finals of the World cup [football] and you have Brazil playing against France. Somehow, you 

support France because they are European. But probably you would find many people supporting Brazil as 

well. I think this would be a one step too far. But speaking in general of the values and using symbols to 

use the event to promote something, I agree. This is for sure. This was a bit of the idea of the European 

Games which took place only once in Baku. So this was the idea to promote… It was our European event, 

of course it was a bit euhmm not… it finished as it finished because the next one will be I don’t know.  

And also Baku is not really the best place to promote human rights… 

And different things yeah yeah… of course I agree. The idea behind, apart from the X to earn money, the 

idea behind was to promote it that we have something more European. So this is…sport has to be seen 

not as a remedy but as a tool to empower people. If you organize school sport or international school 

sport organization, they organize different events at the level of schools. They should use it because you 

have kids who are attracted by sport and then you can teach them different things. You have to combine 

things. It is the same with the labour market and if you want to teach them different skills for example 

how the write a cv… you can attract them, and say thanks that you play football you can do this and this. 

You do two parallel things. 

  

Bijlage 5 – Interview met Marc Tarabella (MEP – S&D) 
 

Peut-être je pourrais commencer avec une question générale. Pourquoi est-ce que vous êtes si 

intéressé au sport ? D’où vient ça? 

Parce que le sport est quelque chose que j’aime bien depuis je suis enfant, donc c’est pour ça que je suis 

intéressé au sport. D’abord le football, le cyclisme, puis l’athlétisme. Et donc, voilà. Ça devient de mon 

enfance. Et en étant parlementaire européen je trouvais qu’on ne s’occupait pas assez du sport au niveau 

européen, donc j’ai contribué à mobiliser, à mettre sur pied l’intergroupe du sport au parlement 

européen qui a sa reconnaissance officielle et qui nous permet de travailler sur certains thématiques 

intéressantes et liées au sport et qui sont diverses. 

Est-ce que cette groupe est vraiment active ? 

Très active. C’est probablement l’intergroupe le plus active du parlement européen. Parce que depuis la 

législature on a fait en moyenne quatre à cinq hearings qui ont énormément…qui sont adressé au monde 
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extérieur avec tous les stakeholders et cetera. Il y a une centaine de personnes qui assiste chaque fois. On 

s’est beaucoup concentré sur la gouvernance et la mal gouvernance dans les grand institutions sportives 

internationales comme la FIFA, mais aussi sur le TPO au niveau footballistique, donc le partenariats 

d’investissements entières, mais c’est aussi sport et business. Ça serait aussi sport et santé, sport et 

éducation, le système de transferts, le 27 juin prochain hearing pour les transferts et puis alors il y a aussi 

des réunions peut être moins tournés vers l’extérieure, mais qui sont des informations qui viennent 

notamment de… soit de fédérations sportives, soit d’initiatives qui veulent populariser des compétitions 

sportives, au niveau universitaire par exemple. Je vous souviens de la ligue universitaire européenne pour 

le hockey sur glace avec quatre zones géographiques et qui veulent faire une finale chaque année et donc 

c’était … de chercher des sponsors évidemment car il y a des frais de déplacement, en bus ou que sais je. 

Et donc, il y a eu énormément d’évènements qui étaient organisés et qui vont continuer de l’être. 

Le thème central de ma thèse est la connexion entre la politique du sport de l’Europe et… s’il y a une 

connexion avec l’identité européenne. Donc ma question est ‘Selon vous c’est quoi l’identité 

européenne et est-ce que vous pensez que c’est quelque chose qu’on peut construire ?’ 

On peut toujours construire, parce que aujourd’hui…Ben, l’identité européenne en travail du sport est 

certainement imparfaite, parce que soit dans n’importe quelque compétition internationale on concourt 

sous le drapeau de son pays et pas de l’Union européenne. Le seul fois où c’est arrivé, est parce que… 

pour les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, il y a très longtemps il y avait eu un boycott des Etats-Unis 

notamment et les Européens ont dit « mais non, on ne va pas pénaliser nos athlètes, on va y aller, mais 

c’était par rapport à la guerre en Afghanistan. » Donc les états européens y sont allés, mais sous le nom 

des communautés des états indépendants, c’est marrant. Et donc, ils avaient tous un maillot neutre et 

quand ils veulent un hymne, l’hymne européen n’existait pas à l’époque, mais il y avait un hymne. Il n’y 

avait pas un drapeau européen non plus, mais ça aurait peut-être le cas si on était aujourd’hui. Donc à 

l’avenir, je ne sais pas…mais je pense que l’Euro, par exemple, l’Euro, le prochain Euro de 2020 qui va 

s’organiser partout en Europe ça peut concourir à cela aussi. Donc quelque part le sport reste encore 

davantage… fait la promotion des identités nationales, on va dire, mais voilà il y a une évolution possible 

en l’avenir. D’ailleurs, je me souviens qu’après les Jeux Olympiques de Rio, quand on a publié les résultats 

de pays et des médailles. On disait les Etats-Unis autant de médailles, Chine autant de médailles, Brésil 

autant de médailles, et puis les pays d’Europe, l’Allemagne, le Royaume Uni, … Il y en a qui ont dit, mais 

non le vainqueur des médailles, c’est l’Union européenne. Ça a été mis dans un post sur Facebook, mais 

pas uniquement sur Facebook c’était au Twitter aussi. Mais ça n’est pas mal de le faire remarquer, quoi. Il 

y a encore du travail. 

Je ne sais pas si vous connaissez le speech de Viviane Reding dans le temps, 2004 ou quelque chose 

comme ça ? Elle a dit que le sport est une bonne instrument pour forger une identité européenne. Est-

ce que vous êtes d’accord avec Madame Reding sur le sujet ? Ou comment est-ce que vous pensez que 

le sport peut contribuer à la construction d’une identité européenne ? 

Le sport, en tout cas, est de nature de faire rencontrer les gens, comme les études, comme la culture, et 

donc si le sport est utilisé pour encourager des rencontres entre gens qui viennent de différents pays de 

l’Union Européenne et quelque soit le type de sport, si l’athlétisme, si c’est le football, si c’est le hockey 

sur glace dans certains régions qu’on utilise, que sais-je. Mais on pense plutôt aux sports d’équipes, le 

basketball, le football et … Mais je ne suis pas sûr que c’est le sport qui forge le plus l’identité 

européenne, mais il peut contribuer justement à des rencontres de personnes, de pays, de cultures 

différentes, de langues différentes. Ça c’est clair. 
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Est-ce que l’Union Européenne peut contribuer à stimuler ça ? 

Oui, elle le fait d’ailleurs. Puisque Erasmus est devenu Erasmus + et ça peut aussi avoir de 5.25… des 

projets d’échange sportive. Pas seulement au niveau d’étude. Il y a une élargissement des projets qui 

pouvaient être accepté pour les échanges grâce à cette élargissement d’Erasmus. 

Dans les années 80 il y avait le rapport d’Adonnino. Je ne sais pas si vous connaissez ce rapport ?  

Non. 

Ben, le rapport a dit qu’il faut construire des équipes européennes, des compétitions européennes, 

financé par le Communauté européenne, dans le temps. Est-ce que vous pensez que aujourd’hui, c’est 

utile de faire des choses comme ça ? De former des équipes européennes, des compétitions 

européennes avec l’argent de l’Union européenne et avec le drapeau… 

Oui ça peut être utile pour l’image d’Europe mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas pour la raison simple 

que a un moment donné, être présent dans un compétition en tant que pays…Ben, génère un afflue de 

sponsors qui sont davantage nationaux. Belfius peut financer l’équipe belge, je ne sais pas s’il le ferait 

encore si ce serait l’équipe portugaise, ni une équipe européenne. L’Islande a ses propres sponsors, 

surtout après l’exploit à l’Euro en France. Ben voilà donc, les logiques font que, à un moment donné les 

sponsors, le sport est un business, sont attiré par une équipe plutôt à une autre parce que ils ont une 

connotation plus nationale, parfois multinationale. C’est clair que mastercard, visa, etcetera c’est 

internationale. Mais le fait d’avoir une équipe nationale qui arrive à un stade de compétition qui est une 

phase finale, quelque soit le sport, génère la trade de sponsors, la visibilité, des droits TV et donc je pense 

pas qu’on arrivera un jour… En tout cas ce n’est pas proche de se faire et plutôt l’idée est un beau rêve, 

mais je pense que … 

Mais à la fin des années 80 ils ont vraiment fait ça, ils ont financé quelques compétitions et aussi 

quelques équipes, mais ça a vraiment pas évolué en fait…Et c’était vraiment central dans la politique du 

sport pour utiliser le sport pour former une vraie identité européenne. Donc on voit ça très claire dans 

les documents… 

Mais oui oui, c’était légitime d’y penser parce que le sport est un vecteur, ça véhicule normalement des 

messages positives, sauf que quand il y a la mal gouvernance, quand il y a le doping, les paris, les matchs 

truqués, ça donne une mauvaise image, mais le sport par lui-même donne une belle image : de l’effort, de 

l’esprit de solidarité. Le sport est une véhicule idéale pour justement essayer d’aller vers plus 

d’intégration, mais ça ne se fait pas comme ça parce que, je le répète, il y a des logiques aussi 

économiques que le sport… Ben, pour payer une équipe il faut des sponsors, pour voir qu’elle s’entraine il 

faut des places et donc on reste davantage à des équipes nationales. Parce que des rivalités, l’Angleterre – 

l’Allemagne c’est quand même plus intéressant que Europe A contre Europe B.  Et donc,  des matchs qui 

sont des rivalités. Ben, nous on est belge, donc Belgique-Hollande ça reste un derby, où on est plus fière 

de gagner quand c’est possible, c’est souvent arrivé d’ailleurs. Je pense que ça n’empêche pas qu’il est un 

esprit européenne. Le fait d’avoir une équipe nationale, ça reste je trouve…quand ça reste folklore c’est 

bien. Folklore et rivalité saine, ben malheureusement la violence a souvent venu entacher les 

compétitions notamment dans le football. Malheureusement, mais l’esprit…Je trouve des équipes 

nationales…Le cyclisme qui est un sport très populaire chez nous, ben quand on voit les championnats du 

monde on est pas par équipe de marques Une équipe nationale, je trouve que c’est pas mal non plus, 

voilà. Donc ça n’empêche pas que un esprit européen peut se développer si on reste sous les équipes 

nationales. 
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Une des propositions du rapport Adonnino que j’ai mentionné c’est de mettre un emblème de l’union 

européenne juste à côté des drapeaux nationals et maintenant dans un rapport qui est vraiment récent 

ils ont proposé ça aussi. 

Le rapport Hannu Takkula ? 

Oui. Aussi. Et l’autre, ‘approche… je ne sais pas la traduction en français…’ 

Oui, mais certains pays ne veulent pas, le Royaume-Uni ne veut pas, la Pologne ne veut pas. Evidemment 

il y a toujours des pays qui ne veulent pas, mais l’idée est bonne. 

Il y a des parlementaires qui ont…qui croient que c’est vraiment important un symbole comme ça ? 

Comment tu vois ça ? 

On est divisé évidemment… 

Mais à la fin c’est dans le rapport, donc.. 

Il y a une majorité qui a trouvé que c’était bien. Donc j’étais partie d’une majorité, une majorité qui a 

trouvé que c’est une bonne idée. Je le répète, dire qu’on fait, qu’on oublie les équipes nationales, je crois 

que ce n’est pas possible. Mais à un moment donné on puisse accoler les cuisses européens ou le drapeau 

européen…on peut dire « ah, c’est quel pays, un membre de l’union européen » ça peut être intéressant. 

Je le répète, les députés brittaniques et polonais et l’un ou l’autre qui n’ont pas voulu, qui étaient plutôt 

retissant. 

Maintenant on voit pas des propositions comme Adonnino comme des années ’80. Pourquoi est-ce que 

tu penses que ça a changé ? Parce que maintenant on se réalise que l’histoire est plus compliqué que 

ça, de seulement lancer des propositions ? 

Parce que peut être on a rêvé à l’époque que l’europe devient les Etats Unis d’Europe, comme le disait le 

livre de Monsieur Verhofstadt.  

Donc la dominance des idées fédéralistes. 

Sans doute. Aujourd’hui on voit plutôt un logique d’Etats membres, ce qu’on appelle la méthode 

intergouvernementale. C'est-à-dire les gouvernements s’arrange entre eux pour trouver des équilibres… 

Garder la souveraineté… 

Voilà garder leur souveraineté…Et donc, trente ans après on se rend compte que c’est un rêve et n’a pas 

pu le réaliser et ça ne va pas progresser dans ce sens pour le moment. Même si on a besoin de plus de 

fédéralisme pour résoudre toute une série de problèmes. Mais en termes de l’image par des 

combinaisons sportives, je pense que garder, en guillemets, sa fierté nationale reste quelque chose de 

très encré, quoi. 

Un autre rapport que j’ai trouvé intéressant c’est le rapport sur la diplomatie du sport. Parce que là les 

experts du HLG on vraiment fait une connection les valeurs du sport et les valeurs de l’union 

européenne en fait. Et monsieur Navracsics, le commissaire, il dit aussi toujours que le sport est une 

manière pour promouvoir les valeurs européennes. Est-ce que vous pensez qu’ils ont raison de dire ça ? 

Oui, je pense que quand le sport est pratiqué dans un manière saine et quand il n’y a pas tous ces effets 

pervers de mal gouvernance, de manque de transparence, de tricherie, le sport véhicule des valeurs qu’on 

peut X soit le gout de l’effort, soit le fraternité, soit le respect pour l’autorité de l’arbitre que ce soit la 

solidarité et étant membre d’une équipe, le support pour l’équipe, les rencontres qui doivent se passer 

d’une manière pacifique je dirai avec vainqueurs et vaincus et puis une fraternité, comme ça veut bien le 

faire les joueurs de rugby. Clairement le sport est une véhicule intéressant pour ça. Tout en gardant les 

équipes et l’esprit nationale qui peuvent étre peut-être un frein. Mais ça n’empêche pas que le sport est 

un excellent vecteur de relations entre les peuples entre les gens. Quand une compétitions des gens … 
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malheureusement le football a eu une très mauvaise image des années ’80 justement parce que on a 

connu les victimes d’Heizel chez nous, le 20 mai 1985, Mais il y a eu Bradford en Angleterre 

L’Hooliganisme en général. 

L’hooliganisme en général, qu’on retrouve encore aujourd’hui. Car les matchs du foot, même chez nous 

dans des division inférieures les gens se tappent dessus, des rendez vous dans des parkings pour se 

tapper. Mais c’est le contre-example. Je dirais la valeur normalement cardinale du sport c’est le respect 

de certains valeurs intéressants pour la société et donc le sport reste une véhicule qui peut être 

intéressant. 

Dans le rapport ils vraiment disent que ce sont les valeurs européennes, mais on peut dire aussi que ce 

sont les valeurs universelles. 

Oui, je pense…bien sûr 

Une legitimation qu’ils disent dans le rapport c’est que les racines du sport se trouvent dans l’europe. 

Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? Où c’est exagéré ? 

Moi je pense que… Oui les Jeux Olympiques ont été inventé à l’Olympie, mais non, le sport est universel. 

Si on parle du sport aujourd’hui, c’est plutôt plus pratiqué au Vietnam qu’on Europe. Au Vietnam, quand 

vous vous levez à cinq heure du matin sur une esplanade à Hanoi vous voyez tous les adultes qui font du 

sport, soit du Tai Chi soit de la Gym, donc le sport est beaucoup plus encré dans autres cultures que dans 

notre culture européenne. Et au niveau européen il y a des pays où on pratique mieux le sport que dans 

d’autres. Et des régions…si on pense à l’éducation. Ben, certains pays comme l’Allemagne par exemple on 

a ob trois plus de possibilités de faire du sport au jeunes étudiants ou élèves , même depuis la primaire ou 

secondaire et après que le programme scolaire chez nous ou en France que sais-je il y a un appréhension 

de sport qui n’est pas la même en toute l’Europe. Et donc, quelque part… Et puis il y a des traditions 

sportives aussi qui sont différentes, mais s’arroger le monopole de dire ‘on a inventé le sport’, je dirais 

non. Et aujourd’hui, je suis émerveille de ce qui se passe dans certains pays notamment en Asie, par 

rapport à la pratique physique qui est beaucoup plus en vogue que chez nous. 

Je suis d’accord parce que je le trouvais un peu bizarre de dire ça dans l’introduction du rapport comme 

légitimation pour faire une diplomatie du sport. Vous êtes co-président de l’intergroupe sport. Est-ce 

qu’on parle des idées comme ça, que j’ai expliqué ? Comme la connexion entre le sport et identité, c’est 

quelque chose que vous discutez là ? 

On a pas consacré des hearings à ça. Mais effectivement, depuis le début de la législature on est un peu 

enfermé dans un type de débat qui concernait,  trop à mon sens mais l’actualité était là, la gouvernance 

du sport, la mauvaise gouvernance. La FIFA. Les grand évènements sportives, que ce soit le coup du 

monde football à Qatar et Russie et le conditions dans lesquelles ça s’est fait. Mais aussi les Jeux 

Olympiques. Les Jeux Olympiques d’Hiver à Sochi. Il fallait amener de la neige, c’est pas très normal. On 

s’est beaucoup focalisé dans ce course là mais on veut surtout pas négliger tous les aspects du sport. 

Sport et santé, sport et éducation, sport et activité physique aussi, pour la lutte contre l’obésité infantile. 

Ça serait une alliance d’objectifs entre la nutrition, hydratation et la pratique d’exercices physiques. Donc 

on a eu pas mal d’auditions qui ont justement abordé toute un série de thématiques, mais ce n’est pas 

fini. On n’est qu’à la moitié de la législature. Et donc c’est vrai que sport et identité… on a aussi parlé de 

‘dual career’, pour les sportifs la difficulté de mener à bien des études et puis faire la carrière sportive qui 

est courte et puis après switcher vers une activité, une reconversion. Donc tous les thèmes sont abordés. 
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Peut-être je peux commencer avec une question générale. Pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé 

dans le sport ? d’où vient ça ? 

Oh, il y a plusieurs choses. C’est par intérêt personnel dans la pratique du sport. Et puis moi je suis venu 

par les matchs de judo et c’est vrai que c’est un sport dans lequel on a un fort attachement à la… au fait 

d’avoir…. Une approche un peu éthique du sport avec des principes qui sont mis en avant : de respect de 

l’adversaire, justement de gouter la défaite comme la victoire, de negotiations, d’engagement, aussi 

beaucoup de respect de l’autre. C’est important dans un sport de combat justement d’emmener car on 

est dans l’affrontement, ça c’est quelque chose qui est charactéristique du côté sportive, car il y a 

seulement l’aspect physique. Il n’y a pas d’intermediation comme dans les autres sports. Il n’y a pas de 

ballon. Du coup l’importance d’ammener cette éthique du sport, aussi pour contrebalancer ce côté 

d’engagement dans l’affrontement. Et c’est vrai que … on voit bien que  comme quelque part l’art peut 

revêtir une forme de lieu de symbolique des antagonismes, des passion humaines, le sport de la même 

manière est aussi un moyen d’intermedier, de sortir en dehors de soi, de pulsion de violence, de 

confrontation, d’agressivité justement dans un but pacificateur, dans un but qui crée des liens, qui x les 

affrontements pour créer des liens au lieu des affrontements. Donc politiquement c’est aussi un objet 

intéressant et donc voilà je trouve que c’est un élément de cohésion, d’insertion,  de creation de liens 

sociales, pour ça c’est intéressant et utile. 

Vous êtes aussi membre de l’intergroupe. Est-vous pouvez parler un peu plus de ça ? 

Le parlement européen effectivement pour avoir des certains problématiques transversales, qui ne 

peuvent pas, qui ne correspondent pas aux commissions spécifiques sectorielles comme on peut les avoir 

chez les affaires économiques, le marché intérieur,… ça sont des commissions permanentes. Mais on a 

des thématiques qui sont des thématiques transverses qui se retrouvent dans des différentes 

commissions, mais pour les traiter dans une manière globale et cohérente on organise des intergroupes. 

C'est-à-dire, un intergroupe a l’objectif de rassembler des gens des différents groupes politiques pour 

aborder des questions là dans leur transversalité avec une approche transpartisane aussi. Et donc le but 

de cet intergroupe autour de la question sportive c’est ‘comment faire vivre les questions sportives dans 

les politiques européennes et dans la politique du parlement’ 

Justement de rendre compte cette aspect culturelle, le lien sociale, aussi de levier sur la politique 

éducative et d’insertion… 

Donc la thème centrale de ma thèse c’est l’identité européenne et pensez-vous si l’identité européenne 

est quelque chose qu’on peut construire ou est-ce que c’est quelque chose donné ? 

La question effectivement ça se matérialise autour du sport, mais c’est aussi vrai pour la culture en 

manière générale. C’est toute la difficulté, le paradoxe sur le sport car c’est une facteur de cohésion, à la 

fois dans les rencontres, dans l’échange… ça permet de créer des liens avec l’autre. Mais c’est aussi un 

levier de renforcement de cohésion interne autour d’un sentiment d’appartenance, du fait de soutenir 

son équipe, un sportif et ça c’est vrai est beaucoup…Avec quelque part un renforcement d’antagonismes 

nationaux. Et c’est vraiment beaucoup articulé sur la notion des pays, des équipes nationales. Donc, il y a 

quelque part une forme d’antagonisme , de l’opposition avec une idée d’une identité européenne, même 

si on voit bien que un certain nombre de compétitions à l’échelle… à première x je dirais non, le sport ne 

permet pas de créer une identité européenne, il exalte les identités nationales et les confronte et les 

oppose. Mais maintenant c’est tout l’objet du sport aussi c’est de créer  justement des conditions qui 

soient appaisées, intermédiées, qui soient dans le jeu, de déplacement dans le jeu et pas dans 
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l’affrontement brutale. Donc ça permet  d’ammener justement les rencontres entre nationalités, de 

permettre de participer aux compétitions et voyager et découvrir d’autres endroits en Europe et 

d’amener à connaître des villes dans des autres pays. Vous allez connaître le nom par l’intermédiaire de 

sport et pas forcément vous le connaîtriez sans l’existence du sport. Ça crée aussi quand même de la 

curiosité vers un autre Européen, mais qui nous a rendu plus proche à cause du sport. Ça y contribue. 

Mais la question nationale est très sensible. On a vu la question pour les Jeux Olympiques où on voulait 

faire aussi, ça a été évoqué  aussi pour le mondiale de basket je crois, de faire figurer sur les maillots 

nationaux un drapeau des équipes nationales mais aussi le drapeau européen. Et ça c’est déjà quelque 

chose sensible. Il n’y a pas de consensus politique autour de ça. Parce que vous avez des groupes 

politiques qui veulent renforcer l’identité nationale au dépit de l’européen. 

Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Adonnino ? ça vient des années ’80  et là ils ont proposé des 

former des équipes européennes, des compétitions européennes, aussi l’emblème européenne à côté 

des couleurs nationales. Est-ce que vous croyez dans ces propositions ? Quel est votre idée de ça ? 

C’est un peu … Peut-être à l’époque c’était plus facile de les proposer parce que il n’y avait pas de 

compétence européenne pour le faire donc ça pouvait rester quelque chose un peu utopique. Les 

compétences de l’Union européenne dans la manière de sport sont un peu renforcé depuis Lisbonne avec 

la compétence d’appui, pas de compétence directe, ça reste le prorogatif des états-membres. Et 

aujourd’hui on voit même que le sentiment de l’appartenance européen est plutôt en recul. 

On est plus réaliste maintenant… 

Oui, je pense. Et puis, il y aurait un crainte qu’il y aurait peut- être un effet contraproductif, c'est-à-dire 

une contrainte…oui une forme de… sur quelque chose très épidermique, très sensible. Ça pourrait être 

perçu vraiment comme quelque chose d’une hégémonisme européen qui pourrait être mal perçu. Par 

contre, effectivement faire figurer le drapeau européen, je ne le trouvais pas mal, quoi. 

C’était une des propositions du rapport de 2016, 2017 et ça me ressemblait aux propositions du rapport 

Adonnino. 

Je pense qu’il y a beaucoup d’etats membres qui ne sont pas en faveur malheureusement… 

Mais c’est quand même dans le rapport, c’est un peu l’ancien esprit… 

Oui. 

Mais après on a le fait…Moi je trouve une très bonne chose le fait d’avoir aussi evolué le, on parle d’un 

sentiment européen, d’avoir intégré des projets de sport dans le programme Erasmus, maintenant 

Erasmus + , pour permettre aussi les échanges, comme le permet Erasmus, dans le monde du sport pour 

les éducateurs sportifs. 

Soutenir les rencontres par le sport en fait. 

Oui c’est ça. 

Une autre rapport que je trouvait intéressant  est celle sur le diplomatie du sport. Parce que les experts 

du HLG ont fait une connexion entre les valeurs de l’Union européenne et les valeurs du sport. Est-ce 

qu’ils ont raison de dire ça ? 

C’est sûr que le sport amène de capacités à mettre à distance l’agressivité, l’antagonisme, la 

confrontation, les conflits. Le sport est aussi une représentation d’un conflit, mais de manière symbolique 

avec le mise en distance de cela en intégrant la dimension éthique, de respect de l’adversaire, de respect 

des règles. Quelque part une compétition sportive est une … de droit, qui a une cadre, qui a des règles et 

que on admet de l’expression de l’agressivité, de la violence  et les canaliser et doit se plier au règles et ça 
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on est effectivement dans une conception qui nous permet d’accepter l’autre dans sa différence, dans le 

meilleurs des camps. Ça dépend en tout cas d’utiliser… 

En ça on peut établir certaines parallèles avec les valeurs humanistes qui font l’union européenne et celles 

qui se retrouvent incarnés dans le sport, quand ils ne sont pas instrumentalisé de ressort nationaliste… 

Donc c’est plutôt de promouvoir les valeurs par le sport ? 

Oui 

Parce que Monsieur Navracsics a dit ça beaucoup dans ces speechs. 

Ah oui. 

 

 

 

 

 

 


