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Ustanovni očetje Evropske unije
Pred več kot pol stoletja je iz zamisli vizionarnih
voditeljev nastala Evropska unija, v kateri danes
živimo. Njihovi energičnosti in navdušenju se lahko
zahvalimo, da se nam zdita mir in stabilnost v
Evropi samoumevna. Čeprav so bili med
ustanovnimi očeti različni ljudje, od pripadnikov

odporniškega gibanja do odvetnikov, so imeli
enake vrednote: mir, enotnost in blaginjo Evrope.
To je zgodba o enajstih ustanovnih očetih EU.
Seveda so si za evropski projekt neutrudno
prizadevali tudi številni drugi.
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Konrad Adenauer: pragmatični demokrat
in vneti zagovornik združevanja Evrope
Prvi kancler Zvezne republike Nemčije, ki je vodil novoustanovljeno državo v
obdobju med letoma 1949 in 1963, je bolj kot kdor koli drug spremenil videz
povojne Nemčije in evropsko zgodovino.
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Konrad Adenauer je kot mnogi politiki njegove generacije že po prvi svetovni vojni
ugotovil, da je trajen mir mogoče doseči samo z združeno Evropo. To mnenje so
še potrdile njegove izkušnje s tretjim rajhom, ko so ga nacisti odstavili s položaja
župana Kölna.

Konrad Adenauer 1876 – 1967

V samo šestih letih od leta 1949 do leta 1955 je Adenauer uresničil daljnosežne
zunanjepolitične cilje, ki so Nemčijo povezali z zahodnoevropskimi državami:
članstvo v Svetu Evrope (1951), ustanovitev Evropske skupnosti za premog in
jeklo (1952) in vstop Nemčije v zvezo NATO (1955).

Temeljni kamen Adenauerjeve zunanje politike je bila sprava s Francijo. S francoskim predsednikom
Charlesom de Gaullom sta dosegla zgodovinsko prelomnico: leta 1963 sta veliki zgodovinski sovražnici
Nemčija in Francija podpisali pogodbo o prijateljstvu, ki je postala mejnik evropskega povezovanja.

Nemška politika
Konrad Adenauer se je rodil 5. januarja 1876 v katoliškem mestu
Köln. V njegovi družini, ki ni bila premožna, sta vladala red in
disciplina, ki ju je zahteval oče. Leta 1904 se je poročil, in ker je
bila njegova žena iz vplivne kölnske družine, je spoznal lokalne
politike, ki so ga spodbudili k političnemu udejstvovanju. Pridružil
se je katoliški stranki Zentrum, kjer je dobro uporabil svoje politične
sposobnosti in si hitro ustvaril ugled, leta 1917 pa je postal župan
Kölna. Med svojim mandatom je izvedel velike projekte, denimo
izgradnjo prve avtoceste v Nemčiji, ki je povezala Köln in Bonn, ter
postal znan kot odločen in prepričljiv politik. Adenauer ni zavzemal
skrajnih političnih stališč kot številni politiki njegove generacije,
ampak si je prizadeval, da bi bili državljani delavni in bi spoštovali
red ter krščanske nauke in vrednote.

Konec 20. let prejšnjega stoletja je nacistična stranka proti
Adenauerju začela žalitveno kampanjo. Obtožili so ga protinemške
usmeritve, nepremišljene porabe javnih sredstev in naklonjenosti
sionizmu. Leta 1933, ko so nacisti prevzeli oblast, Adenauer pred
Hitlerjevim obiskom ni želel okrasiti mesta s kljukastimi križi, zato je
bil odstavljen s položaja, njegovi bančni računi pa so bili zamrznjeni.
Ostal je brez službe, doma in dohodkov ter postal popolnoma
odvisen od dobrote svojih prijateljev in cerkve. Čeprav se med
vojno ni izpostavljal, je bil večkrat aretiran. Po neuspelem poskusu
atentata na Hitlerja leta 1944 so Adenauerja zaprli v zloglasni
gestapovski zapor Brauweiler v Kölnu.
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Američani so Adenauerja po vojni ponovno postavili na položaj
župana Kölna, vendar so ga kmalu spet odstavili Britanci, ko je
Köln postal del britanske zasedbene cone. Adenauer se je tako
lahko popolnoma posvetil ustanovitvi Krščansko-demokratske unije
(CDU), za katero je upal, da bo v eni stranki združila protestantske in
katoliške Nemce. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike
Nemčije (Zahodne Nemčije). Sprva je kazalo, da bo Adenauer kancler
le kratek čas, saj je imel takrat že 73 let. Vendar je Adenauer (ki
so ga klicali „Der Alte“ ali „starosta“) na tem položaju ostal kar 14
let, tako da ni bil le najmlajši župan Kölna, ampak tudi najstarejši
kancler Nemčije v njeni zgodovini. Pod njegovim vodstvom je
Zahodna Nemčija postala trdna demokracija in dosegla trajno
spravo s sosednjimi državami. Uspelo mu je obnoviti določeno
stopnjo suverenosti Zahodne Nemčije, tako da jo je povezal z
nastajajočo evro-atlantsko skupnostjo (NATO in Organizacijo za
evropsko gospodarsko sodelovanje).

Prispevek k evropskemu povezovanju
Adenauer je bil zaradi svojih izkušenj iz druge svetovne vojne
politični realist. Na njegova stališča o vlogi Nemčije v Evropi so
zelo vplivali obe svetovni vojni ter stoletje trajajoče sovraštvo
med Nemčijo in Francijo, zato se je osredotočil na prizadevanja
za vseevropsko sodelovanje.
Adenauer je bil glavni podpornik Evropske skupnosti za premog
in jeklo, ki je bila predlagana v Schumanovi deklaraciji z dne
9. maja 1950, in poznejše Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti iz marca 1957.
Adenauerjeva vizija o Evropi je temeljila na prepričanju, da je
za trajen mir in stabilnost potrebna združena Evropa. Zato si je
neutrudno prizadeval za spravo Nemčije z njenimi nekdanjimi
sovražnicami, zlasti Francijo. Leta 1963 je bila ta sprava potrjena
z Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba o prijateljstvu. Z njo
sta Nemčija in Francija vzpostavili trden temelj svojih odnosov in
končali stoletja dolgo rivalstvo.

© Evropska unija

Adenauer je s svojimi političnimi sposobnostmi, odločnostjo,
pragmatizmom in jasno vizijo o vlogi Nemčije v združeni Evropi
Nemčiji omogočil, da je postala svobodna in demokratična
družba, kar je še danes. Te vrednote v današnji Nemčiji niso
samo samoumevne, ampak tudi globoko zakoreninjene v sodobni
nemški družbi.
Konrad Adenauer je ena najpomembnejših osebnosti v evropski
zgodovini. Združena Evropa zanj ni pomenila samo miru, ampak tudi
način ponovne vključitve ponacistične Nemčije v mednarodno okolje.
Evropa, kakršno poznamo danes, ne bi bila mogoča brez zaupanja
drugih evropskih držav, ki si ga je pridobil z dosledno zunanjo
politiko. Nemci se še vedno spominjajo njegovih dosežkov, saj so
ga leta 2003 izbrali za „najpomembnejšega Nemca vseh časov“.

Konrad Adenauer in Charles de Gaulle, 1961.
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Joseph Bech: vidna vloga majhne države
v evropskem povezovanju
Joseph Bech je bil luksemburški politik, ki je sodeloval pri ustanovitvi Evropske
skupnosti za premog in jeklo na začetku 50. let 20. stoletja, ter vodilni pobudnik
evropskega povezovanja konec 50. let prejšnjega stoletja.
Konferenca v Messini, ki je potekala junija 1955 in je omogočila ustanovitev Evropske
gospodarske skupnosti, je bila organizirana na podlagi skupnega memoranduma držav
Beneluksa.
© Evropska unija

Zaradi svojih izkušenj, ki jih je pridobil med obema svetovnima vojnama v
Luksemburgu, je Bech spoznal, kako nemočna je lahko majhna država med dvema
pomembnima sosedama. Zato se je zavedal, kako pomembno je povezovanje na
mednarodni ravni in sodelovanje med državami za stabilno in uspešno Evropo.
Joseph Bech 1887- 1975
Sodeloval je pri ustanovitvi zveze držav Beneluksa, tj. Belgije, Nizozemske in
Luksemburga, pri čemer je pridobil izkušnje, ki so bile zelo koristne pri ustanavljanju evropskih institucij. Postopek
povezovanja teh treh majhnih držav je obveljal za prototip same Evropske unije.

Zgodnja leta in začetek politične poti

Druga svetovna vojna

Joseph Bech se je rodil 17. februarja 1887 v Diekirchu
(Luksemburg). Študiral je pravo v Fribourgu v Švici in v Parizu
(Francija). Po diplomi leta 1914 je odprl odvetniško pisarno, še
isto leto pa je bil izvoljen v luksemburško poslansko zbornico kot
poslanec novoustanovljene krščanske stranke.

Ko je nacistična Nemčija 10. maja 1940 zasedla Luksemburg,
so bili Bech, nekateri drugi ministri in velika vojvodinja Charlotte
prisiljeni poiskati zatočišče v Londonu, kjer so ustanovili vlado v
izgnanstvu. Tako je Bech kot minister za zunanje zadeve leta 1944
podpisal Beneluško pogodbo. Njegove izkušnje pri ustanavljanju
regionalne gospodarske zveze, v kateri poteka prosti pretok
delavcev, kapitala, storitev in blaga, so se izkazale za zelo koristne
pri poznejšem ustanavljanju Evropske gospodarske skupnosti.

Leta 1921 je bil Bech imenovan za ministra za notranje zadeve in
izobraževanje. Leta 1926 je postal predsednik vlade ter minister
za zunanje zadeve in kmetijstvo. Prav čas njegovega mandata
predsednika vlade (1926–1936) je bilo obdobje svetovne finančne
krize. Bech se je zavedal pomena izvoza za gospodarstvo države,
zato je želel zmanjšati enostransko gospodarsko odvisnost
Luksemburga od Nemčije, glavne trgovinske partnerice te male
države. V okviru iskanja novih trgov za luksemburško jeklarsko
industrijo je tako okrepil gospodarsko sodelovanje in uvedel
carinsko unijo z Belgijo, pozneje pa še z Nizozemsko. To so bili
temelji ustanovitve zveze Beneluks med drugo svetovno vojno.

Becha so celotno poklicno pot spremljali spomini na prvo svetovno
vojno in krizo po njej, ko je bil Luksemburg v nevarnosti, da ga
prevzamejo sosednje države. Zaradi tega občutka nemoči je
podpiral intenzivno povezovanje na mednarodni ravni.
Med drugim je Luksemburg zastopal na vseh večstranskih
pogajanjih med drugo svetovno vojno in po njej ter svoje rojake
spodbujal, naj podprejo pristop Velikega vojvodstva k novim
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mednarodnim organizacijam: Beneluks leta 1944, Združeni narodi
leta 1946 ter NATO leta 1949.

Evropska skupnost za premog in jeklo
Bech je bil leta 1950 luksemburški zunanji minister. Ker se je
zavedal, da se mora Luksemburg z gospodarskimi in političnimi
sporazumi tesneje povezati s sosedami, je z navdušenjem podprl
predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana o
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, predstavljen
9. maja 1950. Vedel je, da bo Luksemburg na ta način dobil
potrebne priložnosti, država pa bo dobila svoje zasluženo mesto in
glas v Evropi. Položaj Luksemburga je Bech še okrepil, ko je uspel
druge voditelje prepričati, naj za sedež Visoke oblasti Evropske
skupnosti za premog in jeklo izberejo mesto Luxembourg.

so trije zunanji ministri predložili načrt, ki je temeljil na zamisli
Nizozemca Wima Beyena o gospodarskem sodelovanju kot načinu
povezovanja Evrope. Spaakovo poročilo, imenovano po belgijskem
ministru Paulu-Henriju Spaaku, ki je bil predsednik odbora za
pripravo poročila, je bilo podlaga za medvladno konferenco, na
kateri sta bili pripravljeni pogodbi o skupnem trgu in sodelovanju
na področju atomske energije, pozneje podpisani v Rimu
25. marca 1957.
Bech je s položaja ministra za zunanje zadeve, na katerem je bil
od leta 1929, odstopil leta 1959. Od leta 1959 do leta 1964 je
vodil predstavniški dom, pri 77 letih pa je končal svojo politično
pot. Umrl je 11 let pozneje, leta 1975. Zaradi svoje vloge pri
povezovanju Evrope danes velja za enega od ustanoviteljev
Evropske unije. Dokazal je, da ima lahko tudi majhna država, kot
je Luksemburg, pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču.

Joseph Bech je podprl tudi načrte za Evropsko obrambno skupnost.
Leta 1954 jih je Francija zavrnila, vendar se s tem evropsko
povezovanje še zdaleč ni končalo.

Konferenca v Messini

© Evropska unija

Joseph Bech je od 1. do 3. junija 1955 predsedoval konferenci
v Messini, na podlagi katere je bila pozneje sprejeta Rimska
pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska
skupnost. V središču razprav na konferenci je bil memorandum,
ki so ga predložile tri države Beneluksa, vključno z Josephom
Bechom kot predstavnikom Luksemburga. Memorandum je povezal
francoske in nizozemske načrte za nove dejavnosti na področjih
prevoza in energije, zlasti jedrske, ter skupni trg pod vodstvom
skupnega organa z ustreznimi pooblastili. Na podlagi izkušenj pri
ustanavljanju Beneluksa ter Evropske skupnosti za premog in jeklo
Joseph Bech s filmsko kamero med odmorom na konferenci v Messini
leta 1955.
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Johan Willem Beyen: načrt za skupni trg

© Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

Johan Willem Beyen je bil mednarodni bančnik, podjetnik in nizozemski politik,
ki je s t.i. Beyenovim načrtom procesu evropskega povezovanja sredi 50. let
prejšnjega stoletja dal nov zagon.

Johan Willem Beyen 1897- 1976

Beyen je eden od manj znanih ustanoviteljev EU. Tisti, ki so ga poznali, so ga
občudovali zaradi njegove očarljivosti, mednarodnega duha in družabnosti.
Beyen je kot nizozemski minister za zunanje zadeve pomembno prispeval k
procesu združevanja Evrope. Nasprotnike na Nizozemskem in tudi v Evropi je
uspel prepričati, da so sprejeli evropsko povezovanje. Beyenov načrt je vseboval
predlog o vzpostavitvi carinske unije in obsežnega gospodarskega sodelovanja
v okviru skupnega evropskega trga. Bistveni elementi njegovega predloga so bili
vključeni v Rimsko pogodbo leta 1957 in so še danes temelj Evropske unije.

Zgodnja leta
Johan Willem (Wim) Beyen se je rodil 2. maja 1897 v Utrechtu
na Nizozemskem. Rodil se je v premožni družini, zato je imel
brezskrbno otroštvo in bil deležen vzgoje v mednarodnem okolju s
poudarkom na literaturi in glasbi. Po diplomi na Univerzi v Utrechtu
leta 1918 je začel delati na področju nacionalnih in mednarodnih
financ. Najprej se je zaposlil na nizozemskem ministrstvu za
finance, leta 1924 pa se je preusmeril v podjetništvo in bančništvo.
Pozneje je postal predsednik Banke za mednarodne poravnave
in direktor britansko-nizozemske družbe Unilever, ki se ukvarja s
proizvodnjo potrošniškega blaga.

Druga svetovna vojna
Beyen je med drugo svetovno vojno delal v izgnanstvu v Londonu,
saj je Nizozemsko okupirala nacistična Nemčija. Leta 1944 je imel
pomembno vlogo na mednarodni konferenci v Bretton Woodsu,

na kateri so oblikovali temelje povojne mednarodne finančne
ureditve. Od leta 1946 je Nizozemsko zastopal v upravi Svetovne
banke, od leta 1948 pa v upravi Mednarodnega denarnega sklada.

Minister za zunanje zadeve
Beyen je bil med povojno obnovo nizozemski minister za zunanje
zadeve. Med vojno je spoznal, da je za preprečitev finančne
krize, kakršna je bila v 30. letih 20. stoletja, potrebno celostno
regionalno gospodarsko sodelovanje. Voditelji povojne Evrope so
se začeli zavedati, da je mogoče vojne grozote in gospodarske
krize preprečiti le z mednarodnim sodelovanjem. Čeprav so bile
nekatere pobude osredotočene na sodelovanje na svetovni ravni,
je bil Beyen prepričan, da je mogoče več doseči z regionalnim
sodelovanjem. Prve ukrepe za vzpostavitev gospodarskega
sodelovanja so začeli izvajati leta 1948 z Marshallovim načrtom,
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obsežnim ameriškim paketom pomoči Evropi, ki je od evropskih
držav zahteval usklajevanje gospodarskih vprašanj v okviru
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Po
sprejetju Schumanove deklaracije 9. maja 1950 je bila leta 1952
ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, katere cilj je
bil preprečiti nevarnost novih vojn v Evropi.

ekonomskih vprašanj, kot so trgovinske ovire in brezposelnost,
ni mogoče enostavno rešiti na nacionalni ravni in da je potreben
mednarodni pristop. Kljub določeni stopnji nenaklonjenosti in
celo popolnega nasprotovanja v nizozemski vladi je uspel načrt
predlagati med pogajanji o Evropski obrambni skupnosti in tudi
med razpravami o Evropski politični skupnosti na začetku 50. let
prejšnjega stoletja.

© Evropska unija

Skupni trg

Wim Beyen na konferenci v Messini, na kateri je predstavil svoj načrt za
gospodarsko sodelovanje v Evropi.

Beyenov načrt
Beyen je menil, da je mogoče sodelovanje med evropskimi narodi
še okrepiti. Zavedal se je, da bi bilo politično povezovanje v tedanjih
razmerah skorajda nemogoče, zato je svoje kolege v nacionalnem
in mednarodnem okolju prepričal, da je večji napredek možen
samo z okrepljenim gospodarskim sodelovanjem. Menil je, da bo
gospodarskemu povezovanju sledilo tudi politično združevanje.
To je bila podlaga Beyenovega načrta. Zaradi svojih izkušenj na
področju mednarodnih financ in bančništva se je zavedal, da

Na začetku njegov načrt ni dobil veliko podpore, zlasti ker
francoske vlade obsežnejše gospodarsko sodelovanje takrat ni
zanimalo. S propadom zamisli o Evropski obrambni skupnosti,
ki ni uspela pridobiti podpore v francoskem parlamentu, so se
razmere spremenile. Zaradi nasprotovanja obrambni skupnosti in
politični skupnosti so razprave o povezovanju ostale na mrtvi točki,
kar je obudilo zanimanje za Beyenov načrt. Bistvo načrta je bilo
prepričanje, da je potrebno celostno gospodarsko sodelovanje, tj.
ne le na področju premoga in jekla, ampak na področju celotnega
gospodarstva, z vzpostavitvijo skupnega trga za vse proizvode,
podobnega sporazumu držav Beneluksa (Belgije, Nizozemske in
Luksemburga), podpisanemu leta 1944. Države Beneluksa so pod
vodstvom belgijskega ministra Paula Henrija Spaaka Beyenove
zamisli združile s francoskim načrtom za skupnost za atomsko
energijo, zato je Beyen dobil priložnost, da svoj načrt predstavi na
konferenci v Messini leta 1955. Pojasnil je, da politično združena
Evropa ni mogoča brez skupnega trga s skupno odgovornostjo za
gospodarsko in socialno politiko ter nadnacionalnim organom. S
tem so strinjali tudi drugi udeleženci konference. Na podlagi tega
je marca 1957 šest držav podpisalo Rimski pogodbi ter ustanovilo
Evropsko gospodarsko skupnost in skupnost Euratom.
Beyenova vloga je bila pozneje pogosto spregledana, čeprav je
njegovo delo prispevalo k procesu evropskega povezovanja v
50. letih prejšnjega stoletja, zaradi česar si zasluži mesto med
ustanovitelji Evropske unije. Še dolgo se ga bomo spominjali kot
človeka, ki je evropskemu projektu dal nov zagon, ko ga je ta
najbolj potreboval.

Ustanovni očetje EU

Winston Churchill: poziv k ustanovitvi
Združenih držav Evrope

© J.Russell & son/CORBIS

Winston Churchill je bil oficir, vojni poročevalec in britanski premier (1940–1945
in 1951–1955). Med prvimi je pozval k ustanovitvi „Združenih držav Evrope“. Po
drugi svetovni vojni je bil prepričan, da lahko mir zagotovi samo združena Evropa.
Enkrat za vselej je želel odpraviti zlo nacionalizma in vojnega hujskaštva v Evropi.

Winston Churchill 1874 - 1965

Svoja spoznanja o naukih zgodovine je študentom na Univerzi v Zürichu predstavil
v svojem znamenitem govoru leta 1946: „Poznamo sredstvo, ki bi lahko … v
nekaj letih omogočilo, da po vsej Evropi zavladata … svoboda in … sreča. Treba
je ponovno oblikovati evropsko družino oziroma po najboljših močeh oblikovati
prostor, v katerem prebivajo mir, varnost in svoboda. Zgraditi moramo nekakšne
Združene države Evrope.“
Churchill je bil gonilna moč zavezništva proti Hitlerju, nato pa je postal dejaven
borec za Evropo.

Bil je tudi priznan slikar in pisatelj, leta 1953 je prejel Nobelovo nagrado za literaturo.

Zgodnja leta

Politična pot

Winston Churchill se je rodil 30. novembra 1874 v aristokratski
družini Spencer-Churchill. Njegov oče je bil potomec vojvode
Marlboroughskega, njegova mati pa je bila rojena v Združenih
državah. Churchill je imel privilegirano otroštvo, njegovo
izobraževanje pa se je začelo leta 1888 na Harrowu, najboljši
londonski zasebni deški šoli. V šoli ni najbolj blestel, zato je tudi
ni rad obiskoval.

Churchill je bil med služenjem v britanski vojski tudi vojni dopisnik.
Ko je bil med poročanjem o burski vojni v Južni Afriki zajet, je
prišel na naslovnice časopisov, saj mu je uspelo pobegniti iz
vojaškega taborišča. Leta 1900 se je vrnil v Anglijo, kjer se
je začel ukvarjati s politiko. Bil je izvoljen v parlament in je v
različnih vladah opravljal številne funkcije, bil je denimo notranji
minister in prvi lord admiralitete (minister za vojno mornarico).
Leta 1915 je moral odstopiti zaradi neuspeha ene od vojaških
akcij. Odločil se je, da se ponovno pridruži vojski, kjer je v strelskih
jarkih v Franciji vodil 6. bataljon kraljevih škotskih strelcev (Royal
Scots Fusiliers). Ko je bila leta 1917 oblikovana nova vlada, je bil
imenovan za ministra za oborožitev. V obdobju do leta 1929 je
Churchill opravljal skoraj vse najpomembnejše ministrske funkcije,
razen funkcije zunanjega ministra.

Po koncu šolanja leta 1893 je želel izobraževanje nadaljevati
na Kraljevi vojaški akademiji Sandhurst, kjer je sprejemne izpite
uspešno opravil šele v tretjem poskusu. Po diplomi se je začela
njegova vojaška poklicna pot, v okviru katere se je v naslednjih
petih letih bojeval na treh celinah, prejel štiri medalje, bil odlikovan
z redom za zasluge, napisal pet knjig ter bil izvoljen v parlament
– in to vse pred svojim 26. rojstnim dnem.
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Leta 1929 se je začel oddaljevati od svoje stranke, tj.
konservativcev. To je bil začetek obdobja v njegovem življenju,
znanega kot „leta izobčenosti“ (Wilderness Years). V tem času se
je ponovno posvetil pisanju in napisal veliko število člankov in
knjig. Churchill je bil med prvimi, ki so se že precej pred začetkom
druge svetovne vojne zavedali grožnje, ki jo je predstavljal Hitler,
in je tudi prvi izrazil svojo zaskrbljenost.

Združene države Evrope
Leta 1946 je imel Churchill na Univerzi v Zürichu še en slaven
govor, v katerem se je zavzel za „Združene države Evrope“ in
Evropejce pozval, naj pozabijo na grozote iz preteklosti in svojo
pozornost usmerijo v prihodnost. Dejal je, da si Evropa ne more
privoščiti sovraštva in maščevanja zaradi zamer iz preteklosti ter
da moramo kot prvi korak pri ponovnem oblikovanju „evropske
družine“, ki bo pravična, sočutna in svobodna, ustvariti „nekakšne
Združene države Evrope“. „Samo tako bo lahko na stotine milijonov
delavcev spet uživalo v preprostih radostih in upanju, zaradi
katerih je vredno živeti.“

© Evropska unija

Svet Evrope

Winston Churchill na Evropskem kongresu v Haagu leta 1948 z dvignjenima
prstoma v znak zmage.

Druga svetovna vojna
Leta 1939 so se ob izbruhu druge svetovne vojne Churchillove
napovedi uresničile. Leta 1940 je postal premier, Veliko Britanijo
pa je vodil v težkem obdobju vojnih časov, v katerem je s svojimi
govori Britance navdihoval z upanjem in odločnostjo. Njegovo
odločno zavračanje možnosti poraza ali pogajanj z nacisti je
Britance spodbudilo k odporu proti nacizmu, zlasti na začetku
vojne, ko je bila Velika Britanija edina javna nasprotnica Hitlerja.
Kljub temu je po koncu vojne na volitvah izgubil. Ni pa izgubil
svoje sposobnosti predvidevanja političnega razvoja sveta, kar je
dokazal s svojim slavnim govorom v Fultonu v Missouriju (ZDA)
o grožnji sovjetskih komunistov, v katerem je skoval znan izraz
„železna zavesa“.

Churchill je bil s svojim pozivom k ustanovitvi „Združenih držav
Evrope“ eden prvih državnikov, ki so se zavzemali za evropsko
povezovanje, s katerim bi preprečili ponovitev grozot obeh
svetovnih vojn. Prvi korak pa naj bi bila ustanovitev Sveta
Evrope. Leta 1948 se je v Haagu na velikem kongresu Evrope
sestalo 800 delegatov iz vseh evropskih držav, Churchill pa je bil
častni predsednik.
Po tem kongresu je bil 5. maja 1949 ustanovljen Svet Evrope,
njegovega prvega zasedanja pa se je udeležil tudi Churchill. Njegov
poziv k združevanju predstavlja del prizadevanj za nadaljnje
povezovanje, o katerem so se dogovorili na konferenci v Messini
leta 1955, kar je vodilo v podpis Rimskih pogodb. Churchill je
tudi prvi sprožil razpravo o „evropski vojski“, ki naj bi varovala
evropsko celino ter evropski diplomaciji zagotovila večjo moč in
vpliv. Poleg tega je bilo leta 1959 ustanovljeno Evropsko sodišče
za človekove pravice – deset let po tem, ko se je Churchill začel
zavzemati za ustanovitev te institucije.
Winston Churchill je sprva navdihoval evropske prebivalce in jih
povezal v boju proti nacizmu in fašizmu, nato pa je postal tudi
gonilna sila evropskega povezovanja in njegov dejaven zagovornik.

Ustanovni očetje EU

Alcide de Gasperi: prepričljivi zagovornik
demokracije in svobode v Evropi
Med letoma 1945 in 1953 je bil Alcide de Gasperi kot italijanski predsednik vlade
in minister za zunanje zadeve odgovoren za usodo Italije po drugi svetovni vojni.

Alcide de Gasperi 1881 - 1954

Vedno znova je podpiral pobude za združitev Zahodne Evrope, prispeval k
izvajanju Marshallovega načrta in oblikovanju tesnih gospodarskih vezi z
drugimi evropskimi državami, zlasti Francijo. Podprl je tudi Schumanov načrt za
ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo ter pomagal pri oblikovanju
pobude za skupno evropsko obrambno politiko.

Zgodnja leta

Izkušnje iz prve svetovne vojne in „Idee
Ricostruttive“

Alcide de Gasperi se je rodil 3. aprila 1881. Njegov oče je bil policist
s skromnimi dohodki. Odrasel je v pokrajini Trento, ki je bila takrat
eno od italijansko govorečih območij znotraj velike večnacionalne
in večkulturne skupine narodov avstroogrskega cesarstva. Ker na
italijanskih univerzah ni imel možnosti za štipendijo, se je leta
1900 odločil za študij filologije na Dunaju. Tam se je udejstvoval
v gibanju katoliških študentov. Med študijem je razvil spretnosti
posredovanja v sporih, ki jih je pozneje koristno uporabil na
svoji politični poti. Tako je spoznal, da je iskanje rešitev težav
pomembnejše od gojenja zamer ter da je pomembna vsebina in
ne oblika. Po diplomi se je leta 1905 vrnil v Trentino, kjer je delal
za časopis La Voce Cattolica. Postal je tudi politično aktiven v
stranki Unione Politica Popolare del Trentino, leta 1911 pa je bil
izvoljen v avstrijski državni zbor, v katerem je zastopal Trentino. Na
tem položaju se je zavzemal za večje pravice italijanske manjšine.

Čeprav je bil de Gasperi med prvo svetovno vojno politično
nevtralen, je podpiral prizadevanje Vatikana, da bi se vojna končala.
Po koncu prve svetovne vojne leta 1918 je de Gasperijeva rojstna
regija postala del Italije. Leto pozneje je soustanovil italijansko
ljudsko stranko (Partito Popolare Italiano – PPI), leta 1921 pa
je postal eden od predstavnikov te stranke v parlamentu. Pod
Mussolinijevim vodstvom so se okrepile fašistične sile v italijanski
vladi, ki so z odkritim nasiljem in ustrahovanjem nasprotovale
PPI, leta 1926 je bila stranka celo prepovedana z zakonom in
razpuščena. De Gasperi je bil leta 1927 aretiran in obsojen na štiri
leta zapora. S pomočjo Vatikana je bil po 18 mesecih izpuščen.
Zatočišče je našel v Vatikanu, kjer je 14 let delal kot knjižničar.
Med drugo svetovno vojno je napisal delo „Idee ricostruttive“
(zamisli za rekonstrukcijo), ki je leta 1943 postalo manifest tajno
ustanovljene Krščanske demokratske stranke. Po padcu fašizma

Ustanovni očetje EU

SL

© Evropska unija

Rojen je bil v regiji Trentino – Zgornje Poadižje (Južna Tirolska), ki je do leta 1918
pripadala Avstriji. Kot drugi izjemni državniki tistega časa si je tudi on dejavno
prizadeval za evropsko združevanje. Fašizem in vojna – med letoma 1927 in
1929 je bil v zaporu, nato pa mu je Vatikan ponudil zatočišče – sta utrdila njegovo
prepričanje, da lahko samo združena Evropa prepreči ponovni izbruh vojne.

je de Gasperi vodil stranko, v obdobju med letoma 1945 in 1953
pa je bil osemkrat zaporedoma predsednik italijanske vlade. Vse
do danes v zgodovini italijanske demokracije noben politik ni bil
na oblasti toliko časa.

Vloga v evropskem povezovanju
V tako imenovanem „de Gasperijevem obdobju“ je potekala
povojna obnova Italije: sprejem republikanske ustave, utrditev
notranje demokracije in prvi koraki h gospodarski obnovi. De
Gasperi je bil vnet zagovornik mednarodnega sodelovanja. Kot
vodja povojne obnove v Italiji je bil prepričan, da mora Italija
ponovno pridobiti svojo vlogo v mednarodnem okolju. Zato je
sodeloval pri ustanovitvi Sveta Evrope ter Italijo prepričal, da je
sprejela Marshallov načrt in se pridružila zvezi NATO. Hkrati je v
času, ko je v Italiji delovala ena največjih komunističnih strank v
zahodni Evropi, tesno sodeloval z Združenimi državami Amerike.

Evropska gospodarska skupnost
De Gasperi je imel v prvih letih evropskega povezovanja vlogo
posrednika med Nemčijo in Francijo, ki sta bili zaradi skoraj
stoletje trajajočih spopadov veliki nasprotnici. V zadnjih letih
svojega življenja je bil tudi gonilna sila ustanavljanja Evropske
gospodarske skupnosti. Čeprav žal ni doživel uresničitve svojih
prizadevanj (umrl je avgusta 1954), je bila ob podpisu Rimske
pogodbe leta 1957 splošno priznana njegova vloga v procesu
evropskega povezovanja.
Alcide de Gasperi se je zaradi svojega porekla, izkušenj iz vojnih
časov, življenja pod fašizmom in pripadnosti manjšini močno
zavedal, da je za celjenje ran, ki sta jih povzročili obe svetovni
vojni, in preprečitev ponovnega izbruha sovraštva iz preteklosti
potrebna združitev Evrope. Imel je jasno vizijo o združeni Evropi,
ki ne bi nadomestila posameznih držav, ampak bi jim omogočala
medsebojno dopolnjevanje.

De Gasperi je bil prepričan, da so med drugo svetovno vojno vsi
Evropejci spoznali naslednje: „Prihodnosti ni mogoče graditi s
silo ali željo po osvajanju, ampak z vztrajanjem pri demokraciji,
konstruktivnim duhom dogovora in spoštovanjem svobode“ (govor
leta 1952 ob podelitvi nagrade Karla Velikega za prispevek h
krepitvi evropskega povezovanja). Zato se je tudi hitro odzval
na poziv Roberta Schumana z dne 9. maja 1950 k oblikovanju
združene Evrope, na podlagi katerega je bila leto pozneje
ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ). Leta
1954 je Alcide de Gasperi postal prvi predsednik parlamentarne
skupščine ESPJ. De Gasperi je bil tudi zagovornik in pobudnik
skupne evropske obrambne politike, čeprav na koncu ta projekt
ni bil uresničen.

© Bettmann/CORBIS

Demokracija, dogovor in svoboda

Alcide De Gasperi med rokovanjem z nemškim kanclerjem Konradom
Adenauerjem leta 1953 v Rimu.
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Walter Hallstein: diplomatski zagovornik
hitrega evropskega povezovanja
Walter Hallstein je bil prvi predsednik Evropske komisije (od leta 1958 do leta 1967),
zaprisežen Evropejec in odločen zagovornik evropskega povezovanja.

© Evropska unija

Kot predsednik Evropske komisije si je prizadeval za hitro oblikovanje skupnega
trga. S svojo veliko zavzetostjo in sposobnostjo prepričevanja je vplival na nadaljnje
povezovanje še po koncu svojega predsedovanja. V njegovem mandatu se je
evropsko povezovanje zelo pospešilo.

Walter Hallstein 1901 - 1982

Walter Hallstein si je ime na mednarodnem področju ustvaril že kot državni
sekretar nemškega ministrstva za zunanje zadeve s t.i. Hallsteinovo doktrino iz
50. let 20. stoletja, ki je dolga leta oblikovala nemško zunanjo politiko in je temeljila
na povezovanju mlade demokracije z zahodno Evropo.

Zgodnja leta in izkušnje iz vojnih časov
Walter Hallstein se je rodil 17. novembra 1901 protestantskemu
gradbenemu inšpektorju v mestu Mainz v jugozahodni Nemčiji.
Po koncu šolanja na lokalni gimnaziji je študiral pravo in politične
vede v Bonnu, Berlinu in Münchnu. Leta 1925 je diplomiral in se
zaposlil kot asistent na Univerzi v Berlinu. Leta 1927 je postal
izpraševalec na Univerzi v Rostocku v severni Nemčiji, na kateri
je leta 1929 izpolnil pogoje za predavatelja. Leto pozneje je
bil imenovan za profesorja zasebnega prava in prava družb. V
desetih letih dela na tem položaju se je uveljavil kot strokovnjak
na svojem področju, spoštovani akademik in mednarodno priznani
univerzitetni predavatelj. Pozneje je bil imenovan za profesorja
na Univerzi v Frankfurtu, nato pa je bil leta 1942 kljub svojemu
nasprotovanju nacizmu vpoklican v nemško vojsko. Po okupaciji
zavezniških sil leta 1944 je bil Hallstein kot vojni ujetnik zaprt
v taborišču v Združenih državah Amerike, kjer je organiziral
neformalna izobraževanja, na katerih je sojetnike poučeval o
pravu in njihovih pravicah.

Po vojni je bil imenovan za prorektorja Univerze v Frankfurtu,
leta 1948 pa je bil kot gostujoči profesor povabljen na Univerzo
v Georgetownu (ZDA). Bil je eden prvih nemških akademikov,
povabljenih na ameriške univerze, in izkušnje iz Združenih
držav so še okrepile njegovo prepričanje, da se mora Nemčija
pridružiti mednarodnim pobudam, namenjenim krepitvi vezi med
demokratičnimi državami po drugi svetovni vojni. Menil je, da je
pridružitev mednarodnim zvezam, kot so Združeni narodi in NATO,
ključna za vrnitev Nemčije na mednarodno prizorišče.

Evropska skupnost za premog in jeklo
Nemški kancler Konrad Adenauer je Hallsteina zaradi njegovih
izjemnih diplomatskih sposobnosti, zavedanja potrebe po
združitvi Evrope ter strokovnega znanja in izkušenj leta 1950
imenoval za vodjo delegacije, ki je na Schumanovi konferenci
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Adenauer je leta 1951 Hallsteina imenoval na položaj državnega
sekretarja na zveznem ministrstvu za zunanje zadeve, v okviru
katerega je sodeloval pri ustanavljanju ESPJ in tudi pri poskusu
ustanovitve Evropske obrambne skupnosti, ki naj bi povezala
proračunske, vojaške in oboroževalne politike zahodnih evropskih
držav. Hallstein je sodeloval tudi v pogajanjih z Izraelom o
povrnitvi škode judovskemu prebivalstvu in imel pomembno
vlogo pri oblikovanju nemške strategije za zunanje odnose. Strog
politični dogovor iz leta 1955, da Zahodna Nemčija ne bo imela
diplomatskih odnosov z državami, ki priznavajo Vzhodno Nemčijo
(DDR), je postal znan kot Hallsteinova doktrina.

Evropska gospodarska skupnost
Za Hallsteina je neuspeh ustanovitve Evropske obrambne skupnosti
leta 1954 pomenil hudo grožnjo za varnost Nemčije in zahodne
Evrope, saj se je bal, da bi Sovjetska zveza v razdeljeni Evropi lažje
povečala svoj vpliv. Zato je vso svojo energijo s procesa političnega
povezovanja preusmeril v proces gospodarskega povezovanja.
Postal je vnet zagovornik združitve Evrope z oblikovanjem Evropske
gospodarske skupnosti. Prvi koraki pri uresničevanju gospodarskega
povezovanja, ki bi omogočalo prosti pretok oseb, storitev in blaga,
so bili sprejeti na konferenci v Messini leta 1955. Čeprav si je
Hallstein sprva prizadeval za obsežno in hitro povezovanje, je
kmalu spoznal, da je v tedanjih političnih razmerah postopno
združevanje trgov držav članic najboljša rešitev. Leta 1958 je
začela veljati Rimska pogodba in Hallstein je bil imenovan za
prvega predsednika Komisije Evropske gospodarske skupnosti.

Predsedovanje Komisiji
Čeprav je Hallstein spoznal, da povezovanje ne bo potekalo
tako hitro, kot bi si želel, je kot predsednik Komisije postal
gonilna sila hitrega povezovanja. Tako je na primer med svojim
mandatom, t.i. Hallsteinovem obdobjem, začel konsolidacijo
evropskega prava, kar je imelo velik vpliv na zakonodajo držav
članic. Bil je zagovornik združene Evrope z močno Komisijo in
Parlamentom (kar bi preprečilo podrejanje Evrope nacionalnim
parlamentom) in imel za Evropsko skupnost en cilj: vizijo združene
Evrope, kot je bila opredeljena v Schumanovi deklaraciji z dne
9. maja 1950. Vendar je imel francoski predsednik Charles De
Gaulle takrat drugačno stališče: za razliko od Hallsteina, ki je
zagovarjal tesnejše povezovanje držav oz. prenos velikega dela
nacionalnih pristojnosti in pooblastil na Unijo, je bil De Gaulle
prepričan, da bi morala biti Evropa bolj konfederativna, „Evropa
držav“, v kateri bi države članice obdržale več pristojnosti.
Vse večje razlike med Francijo in drugimi državami članicami
pri različnih vprašanjih, povezanih z nestrinjanjem glede teh
temeljnih usmeritev, so leta 1965 vodile v „krizo praznega stola“,
ko je Francija začasno odpoklicala vse svoje predstavnike v
evropskih institucijah, dokler države niso sklenile kompromisa.
Brez Hallsteinove velike predanosti, diplomatske pogajalske
spretnosti in sposobnosti prepričevanja hitrost evropskega
povezovanja, značilna za njegov mandat, ne bi bila mogoča.
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sodelovala v pogajanjih o ustanovitvi Evropske skupnosti za
premog in jeklo (ESPJ). V tem času je tesno sodeloval z Jeanom
Monnetom, ki je vodil francosko delegacijo, s katerim ga je
povezovalo trdno prepričanje, da je evropsko povezovanje nujno
za ponovno oživitev Evrope.

Walter Hallstein kot predsednik Evropske komisije med govorom na
Nizozemskem leta 1965.
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Sicco Mansholt: kmetovalec, član
odporniškega gibanja in pravi Evropejec
Sicco Mansholt je bil kmetovalec, član nizozemskega odporniškega gibanja med
drugo svetovno vojno, nacionalni politik in prvi evropski komisar za kmetijstvo.
Njegove zamisli so temelj skupne kmetijske politike Evropske unije, ki je vse od
ustanovitve EU ena njenih najpomembnejših politik.
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Mansholt, ki je bil ob koncu druge svetovne vojne priča posledicam hude lakote na
Nizozemskem, je bil prepričan, da mora Evropa postati prehransko samozadostna
in da je treba zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano po dostopnih cenah za vse.
Najpomembnejši del Mansholtovega načrta za skupno kmetijsko politiko je bil
spodbujanje produktivnosti v kmetijstvu. Del načrta je bil tudi sistem, ki je kmetom
zagotavljal določeno najnižjo ceno za njihove proizvode in jih tako spodbujal k
Sicco Mansholt 1908 - 1995
povečanju proizvodnje. Mansholt je zaradi svoje evropske usmerjenosti in močne
vizije o prihodnosti ter pripravljenosti za oblikovanje skupne prihodnosti obveljal za prepričanega Evropejca.

Zgodnja leta

Druga svetovna vojna

Sicco Mansholt se je rodil 13. septembra 1908 v družbeno
angažirani družini, ki je imela uspešno kmetijo v Groningenu,
provinci na severu Nizozemske. Njegov oče je bil aktiven član
nizozemske socialistične stranke, v kateri je bil tudi pomemben
svetovalec za kmetijske zadeve. Njegova mati je bila hči sodnika
in ena od prvih Nizozemk, ki so na univerzi študirale politične vede.
Redno je organizirala politična srečanja za ženske.

Med vojno se je Mansholt kot član nizozemskega odporniškega
gibanja boril proti nemškim okupatorjem. V prvih letih je skrival
ljudi na svoji kmetiji in sodeloval v obveščevalni mreži, pozneje
pa je vodil obsežno distribucijsko mrežo za razdeljevanje hrane
vsem, ki so se skrivali v zahodnih delih države. Po vojni so mu na
podlagi njegovih izkušenj, poguma in organizacijskih sposobnosti
ponudili položaj ministra za kmetijstvo, ribištvo in distribucijo hrane
v novi vladi. Pri 36. letih je postal do takrat najmlajši minister
na Nizozemskem.

Mansholt je po koncu srednje šole želel postati kmetovalec, vendar
si njegov oče, ki je pred tem že najel kmetijo za njegovega brata,
ni mogel privoščiti, da bi najel kmetijo še zanj. V upanju, da se bo
vseeno lahko posvetil kmetijstvu, je Mansholt odšel v takratno
Nizozemsko vzhodno Indijo (zdajšnjo Indonezijo) in začel delati na
plantaži čaja. Vendar se ni mogel navaditi na tamkajšnji kolonialni
sistem, zato se je leta 1936 vrnil na Nizozemsko. Leto pozneje
je kupil parcelo v polderski regiji Wieringermeer, se poročil in se
do začetka druge svetovne vojne preživljal kot kmet.

Obnova kmetijstva
Čas po koncu vojne sta zaznamovala veliko pomanjkanje hrane
in nevarnost krize, zato je bil Mansholt na izredno pomembnem
položaju. Sprejel je številne ukrepe za hitro obnovo preskrbe s
hrano, hkrati pa se je zavedal potrebe po temeljitejši posodobitvi

SL

Ustanovni očetje EU

kmetijstva, s čimer bi preprečili pomanjkanje hrane v prihodnosti in
okrepili učinkovitost. Določil je najnižje cene za najpomembnejše
kmetijske proizvode ter jih dopolnil z uvoznimi davki in izvoznimi
spodbudami. Za povečanje produktivnosti je spodbujal naložbe
v raziskave, izobraževanje ter združevanje kmetij v večje in
učinkovitejše enote.

Skupna kmetijska politika za Evropo
Mansholt je bil vnet evropski federalist, ki je sanjal o skupni
kmetijski politiki za Evropo. Leta 1950 je pripravil načrt za skupni
trg kmetijskih proizvodov v Evropi pod nadzorom nadnacionalnega
upravnega organa. Vendar je bil načrt za tiste čase preveč
ambiciozen, zato ni uspel. Načrt so pozneje obudili in uporabili
kot osnovo kmetijske politike Evropske gospodarske skupnosti.

Mansholtov načrt je naletel na močno nasprotovanje kmetov
in njihovih političnih predstavnikov, ki so bili prepričani, da bi
skupni pristop ogrozil njihov obstoj in preživetje omogočil samo
velikim kmetijam. Med pogajanji o skupni evropski politiki je bilo
treba premagati veliko ovir, a Mansholt je vztrajal in leta 1968
je Komisija objavila „Memorandum o reformi skupne kmetijske
politike“, imenovan tudi Mansholtov načrt. Temelj načrta je
bila teza, da je za razcvet kmetijstva potrebna posodobitev
kmetovanja. Tako naj bi zagotovili produktivnost, evropskim
kmetom pa omogočili, da postanejo samozadostni.
Evropska kmetijska politika je bila zelo uspešna pri uresničevanju
svojega prvotnega cilja, tj. povečanje samooskrbe s hrano v Evropi.
Vendar pa se je v 50 letih obstoja morala redno prilagajati novim
razmeram. Kmetijska politika je bila tako uspešna, da je imela
EU v 70. letih prejšnjega stoletja pogosto presežno proizvodnjo
kmetijskih izdelkov. Mansholt se je od 70. letih 20. stoletja tudi
neutrudno zavzemal za vključevanje ukrepov za varstvo okolja v
kmetijsko politiko. Od leta 1958 do leta 1972 je bil podpredsednik
Komisije, od leta 1972 do 1973 pa njen četrti predsednik.
Mansholt je želel preprečiti, da bi se v Evropi ponovila lakota iz prve
zime po drugi svetovni vojni. Z njegovim načrtom sta bila v izjemno
kratkem času ponovno zagotovljena prehranska samozadostnost
Evrope in uspešno delovanje evropskega kmetijstva.

© Evropska unija

Po dvanajstih letih in pol ministrske službe se je Mansholtu leta
1958 ponudila priložnost za uresničitev svojih načrtov, ko je postal
prvi evropski komisar za kmetijstvo. V Rimski pogodbi, s katero je
bila leta 1957 ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, je
bilo določeno, da se skupni evropski trg vzpostavi v treh štiriletnih
obdobjih. Po mnenju mnogih je bil ta dvanajstletni načrt preveč
ambiciozen, zato niso verjeli v njegov uspeh, zlasti kar zadeva
ukrepe za kmetijski sektor, ki so bili zelo nepriljubljeni. Vendar se
je Mansholt optimistično lotil dela. Njegov načrt je predvideval
kombinacijo neposrednih subvencij za pridelke in zemljišča,
ki se lahko obdelujejo, in mehanizmov zaščite cen, vključno z
zagotovljenimi najnižjimi cenami ter tarifami in kvotami za uvoz
nekaterih vrst blaga iz držav zunaj EU. Tako naj bi spodbudili
produktivnost kmetijstva, kar naj bi zagotovilo neprekinjeno
preskrbo s hrano za potrošnike po dostopnih cenah in donosnost
kmetijskega sektorja v tedanji EU.

Mansholtov načrt

Sicco Mansholt je bil komisar za kmetijstvo in navdušen kmetovalec, ki je
začrtal temelje skupne kmetijske politike.
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Jean Monnet: gonilna sila
povezovanja Evrope
Francoski politični in gospodarski svetovalec Jean Monnet je bil predan
evropskemu povezovanju. Navdihnil je Schumanov načrt o združitvi
zahodnoevropske težke industrije.

© Evropska unija

Monnet je bil doma iz francoske pokrajine Cognac. Pri 16 letih je končal šolo,
potem je veliko potoval po svetu kot trgovec za konjak in pozneje tudi kot
bankir. Med obema svetovnima vojnama je zasedal visok položaj na področju
usklajevanja industrijske proizvodnje v Franciji in Združenem kraljestvu.

Jean Monnet 1888 - 1979

Kot najpomembnejši svetovalec francoske vlade je vplival na znamenito
Schumanovo deklaracijo z dne 9. maja 1950, ki je bila temelj Evropske skupnosti
za premog in jeklo ter velja za rojstno listino Evropske unije. Med letoma
1952 in 1955 je bil prvi predsednik njenega izvršilnega organa.

Zgodnja leta
Jean Omer Marie Gabriel Monnet se je rodil 9. novembra 1888 v
mestu Cognac v Franciji. Ko je pri 16 letih končal šolanje, ga je oče,
ki je menil, da je Monnet zaradi izredne spretnosti v medosebnih
odnosih zelo primeren za poklicno pot v mednarodni trgovini, poslal
v London na delo v družinsko podjetje, ki je trgovalo s konjakom.
To je bil začetek uspešne poklicne poti mladega Monneta, ki se
je uveljavil kot spoštovan mednarodni poslovnež.

Prva svetovna vojna
Leta 1914 se je želel vpisati v vojsko, vendar so ga zaradi
zdravstvenih razlogov zavrnili. Ker je vseeno želel služiti svoji
državi, se je na francosko vlado obrnil s predlogom za boljše
usklajevanje vojnih zalog z Veliko Britanijo. Njegov predlog je
bil pozitivno sprejet in francoski predsednik ga je imenoval za
gospodarskega posrednika med Francijo in njenimi zavezniki.

Ker je med vojno pokazal izjemno strokovnost, je bil ob ustanovitvi
Društva narodov leta 1919 pri 31 letih imenovan za namestnika
generalnega sekretarja Društva narodov. Ko je leta 1923 umrl
njegov oče, se je Monnet vrnil v Cognac in uspešno znova postavil
na noge propadajoče družinsko podjetje. V naslednjih letih je
zaradi svojih izkušenj na področju mednarodnih financ tesno
sodeloval v reformah državnih financ različnih vzhodnoevropskih
držav, denimo Romunije in Poljske, kot svetovalec kitajske vlade
je pomagal pri reorganizaciji kitajskega železniškega omrežja ter
pomagal ustanoviti banko v San Franciscu.

Druga svetovna vojna
Ob začetku druge svetovne vojne je Monnet ponovno želel služiti
svoji državi in tako je postal predsednik francosko-britanskega
odbora, ki je bil ustanovljen z namenom združevanja proizvodnih
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zmogljivosti obeh držav. Britanskega premiera Winstona Churchilla
in francoskega voditelja Charlesa de Gaulla je prepričal, da je treba
za boj proti nacizmu oblikovati politično zvezo med državama,
vendar je ta načrt v zadnjem trenutku propadel.

Monnetov načrt
Jean Monnet je nato svoje sodelovanje ponudil britanski vladi, ki ga
je poslala v Združene države Amerike, da bi tam nadzoroval nakup
vojnih zalog. Navdušil je ameriškega predsednika Franklina D.
Roosevelta in kmalu postal eden od njegovih najbližjih svetovalcev.
Predsednika je pozval, naj razširi proizvodno zmogljivost za vojaško
opremo v Združenih državah, še preden so ZDA vstopile v vojno.

© Evropska unija

Leta 1943 je Monnet postal član Francoskega komiteja nacionalne
osvoboditve, francoske vlade v izgnanstvu v Alžiru. Takrat je
prvič izrecno izrazil svojo vizijo o enotni Evropi, ki bi vzpostavila
in ohranjala mir. Na zasedanju komiteja 5. avgusta 1943 je
Monnet izjavil: „V Evropi ne bo miru, če bodo države ponovno
vzpostavljene na podlagi nacionalne suverenosti … Evropske
države so premajhne, da bi lahko svojim narodom zagotovile
potrebno blaginjo in socialni razvoj. Zato se morajo povezati v
federacijo …“ Leta 1944 je prevzel pripravo nacionalnega načrta
za posodobitev in razvoj, namenjenega povojni obnovi francoskega
gospodarstva in države.

Schumanova deklaracija
Njegov načrt so potrdili in izvajali, vendar se je Monnet kmalu
zavedel, da obnova in povezovanje Evrope ne potekata tako
hitro, kot si je želel, in ne tako, kot se mu je zdelo ustrezno. Med
državami je znova naraščala napetost, zato je spoznal, da je treba
sprejeti konkretne ukrepe za evropsko enotnost in s svojo ekipo
začel pripravljati koncept Evropske skupnosti. Francoski minister
za zunanje zadeve Robert Schuman je 9. maja 1950 v imenu
francoske vlade predstavil t. i. Schumanovo deklaracijo. Bistvo
deklaracije, ki jo je predlagal in pripravil Monnet, je bila pobuda
o enotnem upravljanju celotne nemške in francoske proizvodnje
premoga in jekla v okviru skupne Visoke oblasti. Osnova pobude
je bilo prepričanje, da je mogoče preprečiti morebitne vojne v
prihodnosti, če proizvodnjo premoga in jekla skupaj upravljata
dve najmočnejši državi Evrope. Nemčija, Italija, Nizozemska,
Belgija in Luksemburg so deklaracijo podprle, zato je postala
temelj Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), predhodnice
Evropske gospodarske skupnosti in pozneje Evropske unije.
Po propadu ideje o Evropski obrambni skupnosti leta 1954 je
Monnet ustanovil Akcijski odbor za Združene države Evrope.
Cilj odbora je bila oživitev evropskega povezovanja, bil je tudi
najglasnejši zagovornik pomembnih mejnikov evropskega
povezovanja, kot so ustanovitev skupnega trga, evropski monetarni
sistem, zasedanja Evropskega sveta in splošne neposredne volitve
v Evropski parlament.
Čeprav je formalno izobraževanje končal že pri 16 letih, je
Jean Monnet opravljal številne poklice: mednarodni poslovnež,
finančnik, diplomat in državnik. Vendar nikoli ni bil izvoljen na javno
funkcijo, zato nikdar ni imel uradne politične moči za uresničitev
svojih zamisli. Evropske voditelje je samo s svojo sposobnostjo
argumetiranja in prepričevanja uspel prepričati, da so začeli delati
v skupno dobro in razumeli koristi sodelovanja.

Jean Monnet pri zagonu prve proizvodnje litega železa v okviru Evropske
skupnosti za premog in jeklo.
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Robert Schuman: načrtovalec projekta
evropskega povezovanja

© Evropska unija

Državnik Robert Schuman, pravnik in francoski zunanji minister med letoma 1948 in
1952, velja za enega od ustanoviteljev združene Evrope.
Schuman se je rodil v Luksemburgu, vendar njegova družina izhaja iz mejne pokrajine
Alzacija-Lorena na francosko-nemški meji. Kljub slabim izkušnjam z nacistično
Nemčijo ali morda prav zaradi njih se je zavedal, da je pogoj za združeno Evropo
lahko le trajna sprava z Nemčijo. Leta 1940 je bil izgnan v Nemčijo in ko je po
dveh letih pobegnil, se je pridružil francoskemu odporniškemu gibanju. Kljub svojim
izkušnjam do Nemčije ni gojil zamere, ko je po vojni postal francoski zunanji minister.

V sodelovanju z Jeanom Monnetom je pripravil mednarodno priznani Schumanov
načrt, ki ga je predstavil 9. maja 1950. Ta dan danes velja za rojstni dan Evropske
Robert Schuman 1886 - 1963
unije. Predlagal je skupni nadzor nad proizvodnjo premoga in jekla, najpomembnejših
surovin za proizvodnjo orožja. Temelj načrta je prepričanje, da države brez nadzora nad proizvodnjo premoga in
jekla ne morejo začeti oboroženih spopadov.
Schuman je o načrtu obvestil nemškega kanclerja Konrada Adenauerja, ki je v njem takoj prepoznal možnost
za vzpostavitev miroljubne Evrope in je z njim soglašal. Kmalu so se odzvale tudi Italija, Belgija, Luksemburg in
Nizozemska. Šest držav je aprila 1951 v Parizu podpisalo Sporazum o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in
jeklo. Začetek Evrope torej temelji na pobudi za mir.
Schuman se je zavzemal tudi za oblikovanje skupne evropske obrambne politike, med letoma 1958 in 1960 pa je
bil predsednik Evropskega parlamenta.

Zgodnja leta
Robert Schuman je imel prave evropske korenine: rojen je bil
29. junija 1886 v Luksemburgu, njegov oče je bil Francoz, ki
je postal državljan Nemčije, ko je bila regija, v kateri je živel,
priključena Nemčiji, njegova mati pa je bila Luksemburžanka.
Schuman je bil rojen kot nemški državljan. Ko je bila po prvi
svetovni vojni leta 1919 regija Alzacija-Lorena vrnjena Franciji,
je postal državljan Francije.

Pred vojno je študiral pravo, ekonomijo, politično filozofijo,
teologijo in statistiko na univerzah v Bonnu, Münchnu, Berlinu in
Strasbourgu ter z najvišjo oceno zaključil študij prava na univerzi v
Strasbourgu. Po končanem študiju je leta 1912 v Metzu odprl svojo
odvetniško pisarno. Dve leti pozneje se je začela prva svetovna
vojna. Schuman je bil iz zdravstvenih razlogov oproščen vojaške
službe. Po koncu vojne se je začel dejavno ukvarjati s politiko, pri
čemer je poklicno pot v javni službi začel kot izvoljeni predstavnik
regije Moselle v francoskem parlamentu.
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Ob začetku druge svetovne vojne je bil Schuman državni sekretar v
francoski vladi. Med vojno se je pridružil francoskemu odporniškemu
gibanju in bil tudi ujet. Komaj se je izognil koncentracijskemu
taborišču Dachau in pobegnil v vichyjsko Francijo, kjer se je po
nemški okupaciji tudi tega dela države uspešno skrival še naslednja
tri leta, ko je bila nanj razpisana nagrada 100 000 reichsmark.
Zavrnil je povabilo francoskega voditelja v izgnanstvu Charlesa
de Gaulla, naj odide v London, in je raje ostal s svojimi rojaki v
okupirani Franciji.

Njegov govor ni naletel na gluha ušesa, saj se je nanj takoj
pozitivno odzval nemški kancler Konrad Adenauer, sledili so mu
voditelji Nizozemske, Belgije, Italije in Luksemburga. Manj kot
leto pozneje, 18. aprila 1951, je šest ustanovnih držav podpisalo
Pariško pogodbo. Z njo je bila ustanovljena Evropska skupnost za
premog in jeklo, ki je bila prva nadnacionalna skupnost v Evropi.
Ta takrat edinstvena organizacija je postavila temelje Evropske
gospodarske skupnosti in pozneje Evropske unije, ki jo še vedno
vodijo inovativne evropske institucije, zasnovane leta 1950.

Po vojni se je Schuman vrnil v domačo politiko in zasedal več
pomembnih položajev: najprej je postal minister za finance, leta
1947 predsednik vlade, v obdobju 1948–1952 je bil zunanji
minister in v letih 1955–1956 spet minister za finance. Bil je
glavni pogajalec pri sklepanju pomembnih pogodb in pobud, kot
so ustanovitev Sveta Evrope, Marshallov načrt in zveza NATO:
namen vseh teh pobud je bil okrepiti sodelovanje med zahodnimi
zavezniki in povezati Evropo. Robert Schuman je najbolj znan
po t. i. Schumanovi deklaraciji, v kateri je Nemčiji in ostalim
evropskim državam predlagal, naj sodelujejo pri združevanju svojih
gospodarskih interesov. Prepričan je bil, da v takem primeru vojna
„ne bo le težko verjetna, ampak dejansko nemogoča“.

Vendar se Schumanovo delo s tem ni končalo. Bil je glavni
pobudnik nadaljnjega povezovanja v okviru Evropske obrambne
skupnosti, leta 1958 pa je postal prvi predsednik institucije, ki
je bila predhodnica Evropskega parlamenta. Ob koncu mandata
mu je parlament podelil naziv „oče Evrope“. Zaradi pomembnosti
Schumanove deklaracije z dne 9. maja 1950 so ta dan razglasili za
dan Evrope. V počastitev njegovega pionirskega dela v združevanju
Evrope so po njem poimenovali bruseljsko četrt, v kateri ima sedež
več institucij Evropske unije.

Schumanova deklaracija

Z gospodarskim sodelovanjem naj bi se med evropskimi državami
oblikovali skupni interesi, iz česar bi se postopno razvilo politično
povezovanje, ki je bil pogoj za pomiritev odnosov med njimi:
„Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom.
Gradila se bo na podlagi konkretnih dosežkov, ki bodo najprej
oblikovali dejansko solidarnost. Za povezovanje evropskih narodov
je treba odpraviti prastaro nasprotovanje med Francijo in Nemčijo.“

© Evropska unija

Robert Schuman je v govoru 9. maja 1950, ki ga je zasnoval in
skoraj v celoti napisal Jean Monnet, predlagal, da bi upravljanje
francoske in nemške proizvodnje premoga in jekla prevzela
skupna Visoka oblast. K tej organizaciji bi lahko pristopile tudi
druge evropske države.

Robert Schuman med svojim znamenitim govorom 9. maja 1950 – dan, ki
ga danes praznujemo kot rojstvo EU.
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Paul–Henri Spaak: evropski vizionar in
nadarjeni retorik
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Belgijec Paul-Henri Spaak si je naziv „evropski državnik“ prislužil z dolgoletno
uspešno politično kariero.

Paul-Henri Spaak 1899 - 1972

Spaak se je zlagal o svoji starosti, da se je med prvo svetovno vojno lahko pridružil
belgijski vojski. Nato je bil dve leti nemški vojni ujetnik. Med drugo svetovno vojno si
je kot zunanji minister zaman prizadeval za ohranitev belgijske nevtralnosti. Skupaj
z vlado je odšel v izgnanstvo najprej v Pariz in nato v London.
Po osvoboditvi Belgije je bil večkrat zunanji minister in predsednik vlade.
Že med drugo svetovno vojno je oblikoval načrte za združitev držav Beneluksa, takoj
po vojni pa je podprl Evropsko skupnost za premog in jeklo ter Evropsko obrambno
skupnost, saj si je prizadeval za združitev Evrope.

Spaak je menil, da je povezovanje držav z zavezujočimi pogodbami najučinkovitejše
sredstvo za zagotovitev miru in stabilnosti. Za te cilje si je prizadeval tudi kot predsednik prvega zasedanja
Združenih narodov v polni sestavi (1946) in kot generalni sekretar zveze NATO (1957–1961).
Spaak je imel vodilno vlogo pri pripravi Rimske pogodbe, saj so ga države udeleženke konference v Messini leta
1955 imenovale za predsednika delovnega odbora za pripravo besedila pogodbe.

Vzpon v belgijski politiki
Paul-Henri Spaak, ki se je rodil 25. januarja 1899 v Schaerbeeku
v Belgiji, je odraščal v ugledni politično dejavni belgijski družini.
Njegov ded Paul Janson je bil uveljavljen član liberalne stranke,
njegova mati Marie Janson pa je bila socialistka, ki je postala prva
ženska v belgijskem senatu. S politiko se je ukvarjal tudi njegov
stric Paul-Emile Janson, ki je bil predsednik belgijske vlade konec
30. let 20. stoletja.
Spaak se je med prvo svetovno vojno zlagal o svoji starosti, da
se je lahko pridružil belgijski vojski. Vendar so ga kmalu zajeli
Nemci, zato je naslednji dve leti preživel vojaškem taborišču. Po

vojni je študiral pravo. Takrat se je začel ukvarjati tudi s športom
in leta 1922 je kot član belgijske teniške ekipe celo sodeloval na
tekmovanju za Davisov pokal.
Po diplomi je Spaak delal v odvetniški pisarni v Bruslju. Leta 1920
je postal član belgijske socialistične delavske stranke. V domači
politiki se je hitro povzpel in leta 1938 postal predsednik vlade.
Med drugo svetovno vojno je bil zunanji minister belgijske vlade v
izgnanstvu v Londonu. Ko se je leta 1944 vrnil v Bruselj, je v več
povojnih vladah sodeloval kot zunanji minister in predsednik vlade.
Spaak se je mednarodno uveljavil, ko je bil leta 1945 izvoljen za
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Prispevek k Evropi
Spaak je bil znan kot nadarjen retorik: znal je doseči, da mu ljudje
prisluhnejo, in bil je zelo prepričljiv. Zaradi svojih sposobnosti in
vizije o evropskem sodelovanju je postal eden vodilnih oblikovalcev
evropskega povezovanja.

Nastanek Beneluksa
Čeprav je bil po drugi svetovni vojni večji del Evrope v ruševinah, je
Spaak v gospodarskem in političnem sodelovanju videl priložnost
za ponovni vzpon Evrope. Zaradi izkušnje vojne je spoznal, da je
sodelovanje med državami na poti k skupnemu cilju produktivnejše
kot medsebojno spopadanje. Spaak velja za enega od ustanoviteljev
EU, ker je prepoznal potencial združevanja povojne Evrope. Dokaz
za to je nastanek Beneluksa leta 1944.
Medtem ko je Spaak delal v londonskem izgnanstvu, je na evropski
celini divjala uničujoča vojna. Vendar je skupaj s svojimi sogovorniki
z Nizozemske in iz Luksemburga pripravljal povsem nov in izredno
ambiciozen projekt. Leta 1944 je nastal Beneluks: carinska unija
med Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom. Zamisel je bila
preprosta, vendar še nikoli videna ali izvedena: znotraj meja treh
držav zagotoviti prost pretok denarja, ljudi, storitev in blaga, kar je
postalo zgled za poznejše evropsko povezovanje.

povezovanju sektorja za promet in sektorja za jedrsko energijo.
Spaakovo poročilo je bilo osnova za medvladno konferenco o
skupnem trgu in Euratomu leta 1956 ter za pripravo Rimskih pogodb,
podpisanih 25. marca 1957, o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti (1958). Spaak je podpisal pogodbo v imenu Belgije.
Spaak je v svoji celotni politični karieri vedno odločno zagovarjal
pomembnost evropskega povezovanja in neodvisnosti Evropske
komisije: „Evropa prihodnosti mora biti nadnacionalna“, je izjavil,
ko je leta 1962 zavrnil Fouchetov načrt francoskega predsednika
Charlesa de Gaulla, s katerim je de Gaulle poskušal preprečiti
vstop Velike Britanije v evropske skupnosti in ogroziti njihovo
nadnacionalno osnovo. Spaak je evropsko povezovanje videl
predvsem v gospodarskem smislu. Belgijski državnik je sicer podpiral
politično združevanje, vendar ne le v okviru držav skupnega trga.
Zato je nasprotoval vsem nadaljnjim ukrepom, dokler se Velika
Britanija ne bi gospodarsko vključila v unijo. Svojo politično pot je
končal leta 1966. Umrl je leta 1972 v Bruslju.
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predsednika prvega zasedanja Generalne skupščine Združenih
narodov. Leta 1956 ga je svet Organizacije Severnoatlantske
pogodbe (NATO) imenoval za generalnega sekretarja.

Paul-Henri Spaak med podpisovanjem evropske pogodbe v imenu Belgije
leta 1965.

Zavzet Evropejec

Konferenca v Messini
Leta 1955 so evropski voditelji na konferenci v Messini Spaaka
izbrali za predsednika odbora (Spaakov odbor), ki je bil zadolžen
za pripravo poročila o ustanovitvi skupnega evropskega trga.
Na konferenci so države Beneluksa predlagale ponoven zagon
evropskega povezovanja, ki bi temeljilo na skupnem trgu ter

Spaak se je v zgodovino zapisal kot ključen pobudnik evropskega
povezovanja. V evropski projekt je verjel že pred dejanskim začetkom
kakršnega koli evropskega gospodarskega in političnega sodelovanja.
Bil je zavzet Evropejec, ki je znal videti prek meja svoje države.
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Altiero Spinelli: neutrudni federalist
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Italijanski politik Altiero Spinelli je bil eden od ustanoviteljev Evropske unije. Pod
njegovim vodstvom je Evropski parlament pripravil predlog Pogodbe o ustanovitvi
Evropske unije, imenovan Spinellijev načrt. Načrt, ki ga je leta 1984 Parlament
sprejel z veliko večino, je pomembno vplival na krepitev pogodb EU v 80. in 90.
letih prejšnjega stoletja.

Altiero Spinelli 1907 - 1986

Spinelli je že s sedemnajstimi leti postal član komunistične partije, zato je bil pod
fašističnim režimom v Italiji med letoma 1927 in 1943 v zaporu. Ob koncu druge
svetovne vojne je v Italiji ustanovil federalistično gibanje.
Kot svetovalec vidnih zagovornikov Evrope, kot so Alcide de Gasperi, Paul-Henri
Spaak in Jean Monnet, je prispeval k združevanju Evrope. Evropsko povezovanje
je podpiral tudi na akademskem področju in ustanovil Inštitut za mednarodne
zadeve v Rimu.

Med letoma 1970 in 1976 je bil evropski komisar za notranjo politiko. Tri leta je bil poslanec komunistične
partije v italijanskem parlamentu, leta 1979 pa je bil izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu.

Zgodnja leta
Altiero Spinelli se je rodil 31. avgusta 1907 v Rimu v socialistični
družini. Že zelo zgodaj se je začel udejstvovati v italijanski
komunistični partiji. Zaradi svojih aktivnosti je bil leta 1926 priprt
in pred Mussolinijevim posebnim fašističnim sodiščem obsojen
na 16 let in 8 mesecev odvzema prostosti. Od tega je deset let
preživel v zaporu in šest let v kazenski koloniji. Ves ta čas se ni hotel
odreči svojim idealom in ni obžaloval svojih dejanj, čeprav bi mu to
zagotovilo pomilostitev. V zaporu je vestno študiral in postal vnet
zagovornik nadnacionalnega povezovanja. Kritičen je bil tudi do
nekaterih političnih stališč komunistične partije. Zaradi razočaranja
nad komunistično stranko in na podlagi znanja, ki ga je pridobil

samo vseevropsko gibanje, ki temelji na federalizmu, pripomore
k zaustavitvi uničujočega nacionalizma.

med študijem, je stranko zapustil in se pridružil federalistom.
Svoje federalistične zamisli je izoblikoval med ujetništvom na
skalnatem otoku Ventotene. Vse bolj je bil prepričan, da lahko

zagovarjal evropsko ustavo. V dokumentu, ki se je naprej imenoval
„Za svobodno in združeno Evropo“, je zapisal: vsaka zmaga nad
fašističnimi silami bo zaman, če ji bo sledila samo vzpostavitev

Ventotenski manifest
Spinelli je med ujetništvom na otoku Ventotene prebiral dela
številnih teoretikov federalizma. Na podlagi njihovih razmišljanj in
zamisli je skupaj z drugimi političnimi zaporniki spisal Ventotenski
manifest, v katerem je predstavil bistvo svoje federalistične vizije
in prihodnosti Evrope. Manifest je kot eden od prvih dokumentov
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nekoliko drugačne različice starega evropskega sistema suverenih
nacionalnih držav, ki bodo zgolj sklenile druga zavezništva. Takšen
izid bi vodil samo v novo svetovno vojno. Manifest zato predlaga
ustanovitev nadnacionalne evropske federacije držav, katere
glavni cilj bi bil evropske države tako tesno povezati, da vojna
nikoli več ne bi bila mogoča.

Federalistično gibanje
Ko je bil Spinelli leta 1943 izpuščen iz ujetništva, je njegovo delo
postalo program Federalističnega gibanja Evrope (Movimento
Federalista Europeo), ki ga je ustanovil istega leta. V 40. in 50.
letih prejšnjega stoletja je bil vnet zagovornik federalistične ideje
o združeni Evropi. V tem obdobju je tudi kritiziral pomanjkanje
napredka pri poskusih evropskega povezovanja. Menil je, da
medvladno sodelovanje s popolno nacionalno suverenostjo v
organizacijah, kot sta Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) in Svet Evrope, ni dovolj, zato si je močno prizadeval
za tesnejše povezovanje. Kot politični svetovalec takratnega
italijanskega predsednika vlade Alcida de Gasperija je dosegel
podporo Italije ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti, čeprav
ta pobuda na koncu na veliko Spinellijevo razočaranje ni uspela.

Spinellijev načrt
Evropski parlament je 14. februarja 1984 z veliko večino sprejel in
potrdil „Osnutek pogodbe o ustanovitvi Evropske unije“, imenovan
tudi Spinellijev načrt. Čeprav nacionalni parlamenti pogodbe
niso potrdili, je Spinellijev dokument postal podlaga Enotnega
evropskega akta (1986), ki je nacionalne meje odprl za skupni trg,
ter Maastrichtske pogodbe (1992), s katero je bila ustanovljena
Evropska unija. Spinellijeva zavzetost je francoskega predsednika
Françoisa Mitterranda prepričala k spremembi francoske politike,
ki je do tedaj nasprotovala vsemu, kar je presegalo medvladno
sodelovanje v Evropi. To je tudi druge evropske države spodbudilo
k poglobitvi procesa evropskega povezovanja.
Čeprav ni uspel uresničiti vseh svojih ambicioznih zamisli, si je
Altiero Spinelli neutrudljivo prizadeval za evropsko nadnacionalno
vlado, da bi tako preprečil prihodnje vojne, evropske države
pa povezal v združeno Evropo. Njegove zamisli so navdihnile
številne spremembe v Evropski uniji, zlasti veliko povečanje
pristojnosti Evropskega parlamenta. Federalistično gibanje še
vedno redno organizira srečanja na otočku Ventotene. Altiero
Spinelli je umrl leta 1986, po njem se imenuje glavna stavba
Evropskega parlamenta v Bruslju.

V 60. letih prejšnjega stoletja je bil Spinelli vladni svetovalec in
raziskovalec, ustanovil pa je tudi Inštitut za mednarodne zadeve
v Rimu. Od 1970 do 1976 je bil član Evropske komisije. Leta
1979 je bil izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu, kjer je
znova lahko javno zagovarjal svojo federalistično vizijo Evrope.
Leta 1980 je Spinelli skupaj z drugimi federalistično usmerjenimi
evropskimi poslanci ustanovil „Krokodilji klub“, ki so ga poimenovali
po strasbourški restavraciji, kamor so pogosto zahajali. Cilj kluba
je bila nova evropska pogodba. Člani kluba so v Evropskem
parlamentu vložili predlog o ustanovitvi posebnega odbora za
pripravo predloga nove pogodbe o Evropski uniji, ki bi bila dejansko
evropska ustava, čeprav ne s tem imenom.

© Evropska unija

Krokodilji klub

Altiero Spinelli v Evropskem parlamentu kmalu po sprejetju njegovega
načrta za federativno Evropo leta 1984.
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Ustanovni očetje Evropske unije
Pred več kot pol stoletja je iz zamisli vizionarnih
voditeljev nastala Evropska unija, v kateri danes živimo.
Njihovi energičnosti in navdušenju se lahko zahvalimo,
da se nam zdita mir in stabilnost v Evropi
samoumevna. Čeprav so bili med ustanovnimi očeti
različni ljudje, od pripadnikov odporniškega gibanja do
odvetnikov, so imeli enake vrednote: mir, enotnost in
blaginjo Evrope. To je zgodba o enajstih ustanovnih
očetih EU. Seveda so si za evropski projekt neutrudno
prizadevali tudi številni drugi.
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Dodatne informacije
XX Na uradnem spletišču o zgodovini EU si lahko ogledate videoposnetke o ustanovnih očetih in drugo gradivo:
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sl.htm
XX Vprašanja o Evropski uniji. Naslovite jih na službo Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu
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