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Съюзът на европейските федералисти
е основан през декември 1946 г. в
Париж. Докато в Европа все още
бушува жестока война, в различни
държави – особено в Италия, Франция,
Германия и Белгия – се появяват групи,
призоваващи за европейско политическо
единство. Обединяват ги отхвърлянето
на национализма и убеждението, че
единственият начин за постигане на
мир, демокрация и по-добро бъдеще е
европейските държави да се обединят в
Европейска федерация. Скоро след края
на войната те се обединяват и формират
нашата организация.
В продължение на седемдесет години
Съюзът на европейските федералисти
е неуморен борец за европейско
обединение. Никога не сме преставали
да вярваме в крайната цел – Съединени
европейски щати – и да я популяризираме.
Едновременно
с
това
сме
били
прагматични застъпници на всички
важни междинни стъпки в изграждането
на днешния Европейски съюз, които
един ден ще доведат до крайната ни
цел. Ние бяхме първите, провели
кампания за Европа без национални
граници, за преки избори за Европейски
парламент, за европейска валута, за
Европейска конституция. Често нашите
искания предшестват с десетилетия
постигането им в бъдеще. Често сме
били сурови критици на ограниченията
на Европейските общности, а след това
и на Европейския съюз, но винаги сме
били положително настроени и сме
защитавали европейския проект. В
много държави сме били основна сила в
мобилизирането на политиците, лицата,
формиращи
общественото
мнение,
гражданското общество и гражданите на
всеки от основните етапи на европейската
интеграция.
Днес федерализмът и проектът за
федерална Европа често са погрешно
разбрани или представени. Въпреки
това федерализмът е единственият
начин Европа да се обедини. Само в
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рамките на федерална Европа толкова
много и различни държави членки могат
да вървят ръка за ръка и да постигат
единство, като същевременно запазват
своето многообразие. Само в рамките на
федерална Европа по-малките държави
са защитени и европейските граждани
могат да изразяват мнението си чрез
своите пряко избрани представители.
Само с федерална Европа могат да
бъдат преодолени ограниченията на
междуправителственото сътрудничество.
В една федерална Европа държавите
членки няма да загубят суверенитета си,
а ще допринасят за създаването на поголям европейски суверенитет в един свят
на континентални сили и мощни световни
пазарни сили.
Никога не сме били толкова близо до
обединена и федерална Европа и при
все това остава да се направи още
много за завършването на този проект.
Европейският съюз преживява критичен
момент и следващите няколко години
ще бъдат от решаващо значение за
дългосрочното бъдеще на европейския
проект. Продължителната финансова
и икономическа криза отслаби някои
държави членки и разклати доверието
на много европейски граждани в еврото
и Европейския съюз. Безпрецедентното
предизвикателство,
пораждано
от
миграцията,
излага
на
опасност
Шенгенското пространство и свободното
движение
на
хората.
Сериозни
предизвикателства
за
сигурността
ограждат Европейския съюз. Необходими
са европейски решения, и то много
бързо, за да се възстановят доверието
и надеждите на европейските граждани
и да се създадат условия за даването на
нов тласък на европейския политически
проект. Една устойчива единна валута
изисква
фискален
и
икономически
съюз. Вътрешната свобода на движение
през националните граници изисква
европейско управление на общата
европейска външна граница. Общите
заплахи за нашата сигурност изискват
европейски капацитет. Европа следва да
разполага с правомощия и ресурси, за
да действа като едно цяло на световната
сцена. Европейските институции не следва
да бъдат заложник на разнородните

интереси на държавите членки. Едно
истинско европейско правителство ще
се справи по-добре от всяка форма на
междуправителствено сътрудничество.
Днес е по-необходима от всякога една
убедена и убедителна федералистка
организация,
за
да
стимулира
националните правителства и политици
да действат, за да противодейства на
отрицателните сили на национализма и
популизма и да обединява политиците
и гражданите около една положителна
визия за европейския проект, за
федерална Европа.

Раждането
на Съюза на
европейските
федералисти
15 декември 1946 г., ул. „Обер“ № 9 в
квартала на Операта в Париж: учреден
е Съюзът на европейските федералисти
(СЕФ) в седалището на „Ла федерасион“
(La Fédération), основното френско
федералистко движение по това време.

Жан-Пиер Гузи
Бивш генерален секретар на СЕФ-Франция
Бивш член на федералния комитет на СЕФ

Този паметен момент не е следствие
на случайност; той вероятно не би
бил осъществен без въздействието
на Манифеста от Вентотене от 1941 г.,
без европейската съпротива на хора
като Хендрик Брюхманс, Анри Френе и
Алтиеро Спинели, бъдещи лидери, наред
с другото, на СЕФ; без срещи като тази
на „Европейските социалисти“ в Монруж
през юни 1946 г.; срещата в Женева на
интелектуалци като Ясперс, Спендър, Дьо
Ружмон, Лукач през септември 1946 г.; и
разбира се, без срещата в Хертенщайн
на брега на езерото на четирите кантона
(Люцернското езеро), проведена от 15
до 22 септември 1946 г. – същата година,
когато Чърчил произнася прословутата си
реч на 19 септември в Цюрих, в която гордо
заявява: „Изправи се, Европа! Трябва да
създадем Съединени европейски щати.“
СЕФ започва да се оформя още в
Хертенщайн, но ще бъде необходима
друга среща, по призива на британските
лидери на Федералния съюз, месец
по-късно в Люксембург, за да се вземе
решение за създаването на Европейски
федералистки секретариат в Париж и
друг в Ню Йорк за глобални федералисти.
В Париж през декември 1946 г., след
последна подготвителна конференция
през ноември в Базел, е взето решение
за създаване на Съюз на европейските
федералисти,
но
много
членове
продължават да са запленени от идеята
за глобален федерализъм. Оттук идва и
първото мото на СЕФ: „Обединена Европа
в обединен свят“.
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Освен това някои групи са заинтересовани
само от създаването на европейска
федерация в политически план, други
искат най-вече учредяването на нова
организация, трети мислят как да бъде
организиран мирът, а четвърти все още
мечтаят за глобален федерализъм. Някои
призовават за англосаксонски модел
на федерализъм; други, по-конкретно
френско говорещите, се позовават на
Прудон и либертарианците от предишния
век
или
на
индивидуалистичното
мислене, резултат от дискусии и идеи през
30-те години на двадесети век. За трети
отправната точка все още е Хамилтън.
Тази смес от идеи е твърде учудваща.
Идеите трябва да бъдат ориентирани
в определена посока. Тази смес е
богатството на СЕФ, но в много отношения
тя усложнява нещата за движението през
50-те и дори 60-те години на двадесети
век.
Можело ли е събитията да се развият по
различен начин в началото на нашето
голямо приключение в тази опустошена
Европа, където всичко трябваше да се
преосмисли и изгради наново?
Във Великобритания например г-ца
Джозефи, бивш заместник-председател
на Либералните демократи и една
от
най-активните
федералистки
на
времето, е въплъщение на тази смес
от глобалистки, евроатлантически и
европейски перспективи, представляваща
една от най-симптоматичните изяви на
федералистката традиция отвъд Ламанша.
Учредителното събрание на СЕФ се
състои на 15 декември 1946 г. под
председателството на човек, който
въплъщава дебатите на Третата френска
република. Бивш депутат от Ардеш, Гастон
Риу е председател на група, наречена
„Европейски икономически и митнически
съюз“ (Union économique et douanière
européenne). През 1929 г. той публикува
пророческо произведение, наречено
„Европа, моята родина“, което включва
декларация от Аристид Бриан. Бих искал
да напомня, че Аристид Бриан, от името
на тогавашното френско правителство
и с подкрепата на Густав Щреземан,

призовава гражданите на Европа – от
трибуната на Обществото на народите –
да сключат „федерален съюз“.
„Конспираторите“ от ул. „Обер“, въпреки
различията си, решават единодушно да
свикат първи конгрес, който се провежда
в Монтрьо от 27 до 31 август 1947 г. Те
също така решават новият СЕФ, който
още няма правен статут, да получи такъв
съгласно швейцарското законодателство.
Процесът приключва с установяването
на седалището му в двореца „Уилсън“ в
Женева. След това те канят Александър
Марк, журналист и авангардист от 30те години на двадесети век, за първи
секретар на новата организация, а
Хендрик Брюхманс, бъдещ декан на
Колежа на Европа, за неин първи
председател. Първата задача е да се
овладеят множащите се следвоенни
федералистки структури: около петдесет
клубове, кръжоци и различни движения
в около десет държави. Например само
във Франция те са не по-малко от около
петнадесет, а в Белгия са около дванадесет.
Ще посоча в заключение, че като
младеж аз лично участвах в движението
на федералистите в продължение на
няколко месеца. Шест години по-късно
станах генерален секретар за Франция.
Ето защо познавам лично свидетелите и
действащите лица, участвали в събитията,
за които току-що разказах. Това ми дава
правото да свидетелствам за случилото се.
Когато делегатите на тази паметна среща
се разотиват в ужасно студената парижка
нощ, безкрайно тъмна и печална, лишена
от всичко (поради дажбите, които бяха
премахнати окончателно през 1949 г.),
най-накрая се появява първият след
войната знак на надежда за Европа: роден
е Съюзът на европейските федералисти

Въведение

Андрей Ковачев
Зaместник-председател на Съюза на европейските федералисти

Предговор
Преди
70
години
под
силното
въздействие на ужасите на Втората
световна война и като демократичен
отпор на настъпващия в източната
част на континента тоталитаризъм,
в Париж се ражда една надпартийна
проевропейска организация - Съюзът
на европейските федералисти. Тогава,
както и днес, нашата организация се води
от разбирането, че мирът, свободата и
просперитетът в Европа могат да бъдат
съхранени единствено чрез постепенното
изграждане на Европейска Федерация, в
която европейските народи ще работят
заедно, запазвайки своята идентичност.
През изминалите повече от шест
десетилетия на европейска интеграция
европейските федералисти непрестанно
отстояват идеята за повече Европа и
призовават за европейска демокрация,
при която гражданите, а не само
националните правителства, определят
политиките на наднационално ниво.
Федералистите са визионери и имат
смелостта да мечтаят и мислят за
бъдещето в дългосрочен план. Макар
сегашната
българска
секция
на
организацията да е сравнително млада,
наскоро разкрити архивни материали
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показват, че по време на комунистическия
терор в България през 1949 г. копнеещи
за свободата на родината си българи във
Франция
са
основали
„Българско
федералистко движение“ в изгнание и са
се присъединили към усилията за
обединение на Европа. Посланието, което
тези
пионери
на
европейското
обединение са ни завещали, звучи
актуално и днес, когато сме изправени
пред глобални предизвикателства, които
също не могат да бъдат решени на
национално ниво.
Днес
виждаме
възраждането
на
призраците от миналото – национализъм
и популизъм, които искат да заличат
постиженията на няколко десетилетия
мирно
сътрудничество
на
нашия
континент и предлагат лесни решения
на комплексни проблеми. Европейският
съюз, както и демокрацията, има
своите несъвършенства и това създава
плодородна почва за популизъм. Но
Европа е такава, каквито ние самите я
съградим! Един солидарен, дееспособен
и демократичен Европейски съюз остава
най-добрият начин да гарантираме мира
и просперитета на нашия континент!

Съюз на европейските федералисти: 70 години кампании за обединена и федерална Европа

Европейският федерализъм се корени
на първо място в Просвещението и в
идеите на Имануел Кант, а по-късно
в тези на Пиер-Жозеф Прудон. Той
се вдъхновява от основаването на
Съединените американски щати и от
есетата на Александър Хамилтън, Джеймс
Мадисън и Джон Джей от поредицата
„Федералистът“, където те пропагандират
приемането на първата федерална
конституция в историята. При все това,
едва в началото на 40-те години на
двадесети век федерализмът се превръща
във вдъхновение за нови движения,
призоваващи за европейско политическо
единство.
През 1795 г., по-малко от десет години след
написването на конституцията, от която
се раждат Съединените американски
щати, философът Имануел Кант описва
как войната може да бъде избегната и
да бъде осигурен „постоянен мир“ от
националните държави, обединени във
федерация и поверяващи своя суверенитет
на по-висша публична власт. Половин век
по-късно, през 1851 г., Прудон критикува
националната държава като форма на
политическа организация и призова за
федерализъм като начин за упражняване
на властта на различни равнища на
управление.
През
същата
година
призивите на Виктор Юго за Съединени
европейски щати намират широк отзвук
сред
европейските
интелектуални
среди. Въпреки това, в момент, когато
европейските национални държави и
национализмът са на върха и са считани
за гаранти на свободата, демокрацията
и социалното благосъстояние на своите
народи и на своята сила в чужбина, идеята
за обединена Европа изпреварва с години
своето време.
В началото на 30-те години на двадесети
век
разделението
на
Европа
на
национални държави разкрива всички
свои слабости и води континента до
икономическа депресия и до появата на
нацизма и фашизма. Точно по това време
във Великобритания възниква т.нар.

„англосаксонска федералистка школа“,
а през ноември 1938 г. е създадена и
започва да пропагандира федерализъм
и европейско политическо единство
организацията „Федерален съюз“, която
години по-късно ще се превърне в
британската секция на СЕФ. Нейните
федералистки идеи се радват на широка
подкрепа от водещи вестници, политици
и представители на академичните среди.
Само две години след основаването
си Федералният съюз наброява 12 000
членове в 225 клона в цялата страна.
В края на 30-те години на двадесети век,
почти по случайност, някои от книгите
на Федералния съюз стават източник на
вдъхновение за това, което впоследствие
става първото независимо федералистко
политическо движение. През 1939 г.
журналистът и бъдещ председател
на Италианската република Луиджи
Ейнауди изпраща няколко британски
федералистки книги на Ернесто Роси,
който заедно с един млад италианец на
име Алтиеро Спинели е заточен на остров
Вентотене. Съдържащите се в тези книги
идеи ще вдъхновят т.нар. „Манифест
от
Вентотене“.
През
последните
години на Втората световна война в
много европейски държави възникват
движения, убедени в необходимостта от
политическо федериране на Европа. В
крайна сметка те се обединяват в Съюз на
европейските федералисти в Париж през
1946 г. и по този начин проправят пътя
за последвалите 70 години кампании за
федерална Европа.

40-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

НАЧАЛОТО
1940-те заварват Европа в руини след най-бруталния конфликт,
воден някога между суверенни държави. Целият континент
е осеян със смърт, опустошение и разруха. Докато войната
още бушува, започват да се оформят федералистки групи в
различни държави, особено в Италия, Германия и Швейцария.
Обединява ги вярата, че единственият начин да се избегне
повторението на ужасните грешки на войната е народите
на Европа да се обединят безвъзвратно и демократично във
федерация.

Заточени
от
фашисткия
режим
на
италианския остров Вентотене, Алтиеро
Спинели и Ернесто Роси пишат труд, който
ще стане известен като „Манифеста от
Вентотене“ от 1941 г. Авторите, антифашистки
активисти, пишат за необходимостта от
предотвратяване на бъдещи войни чрез
обединяване на Европа в демократична
федерация. Спинели вярва, че такъв проект
се нуждае от ново независимо политическо
движение, съставено от хора, които считат
създаването на европейско политическо
единство за своя основна цел и мисия. Докато
тези, с които е затворен, скоро се връщат
отново в своите национални политически
партии и националната политика, едва
няколко дни след освобождението си, на
27 и 28 август 1943 г., Спинели основава
„Европейско
федералистко
движение“
(Movimento
Federalista
Europeo,
MFE),
понастоящем италианската секция на СЕФ,
и поставя началото на нов вид политически
ангажимент. Мисията на движението е поскоро да създаде нова форма на власт на
европейско равнище, а не да заеме позиция
в националната политика.
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АЛТИЕРО СПИНЕЛИ
1907-1986 г.
Председател на СЕФ 1955-1956 г.

АЛЕКСАНДЪР МАРК
1904-2000 г.
Председател на СЕФ 1957-1959 г.

ХЕНРИ БРЮХМАНС
1906-1997 г.
Председател на СЕФ 1947-1949 г.

Алтиеро Спинели е роден на 31 август 1907 г. в Рим, Италия. На 17 години
Спинели влиза в комунистическата партия, вследствие на което фашисткият
режим го хвърля в затвора за 18 години. Докато е заточен на остров Вентотене,
заедно с Ернесто Роси написват Манифеста от Вентотене, призоваващ за
свободна и обединена Европа. През 1943 г. Спинели основава Европейско
федералистко движение в Милано. В ролята си на съветник на такива личности
като Алчиде де Гаспери, Пол-Анри Спаак и Жан Моне той работи неспирно
за обединението на Европа. Като член на Европейската комисия и депутат в
първия демократично избран парламент той популяризира федералистките
идеи. През 1980 г. заедно с други евродепутати основава „Клуб Крокодил“,
който призовава за институционална реформа и създаването на „Европейски
съюз“, водейки до предложението на Европейския парламент за Договор
за федерален европейски съюз, т. нар. план „Спинели“. Главната сграда на
парламента в Брюксел носи неговото име.

Александър
Марк
(роден
Александр
Маркович Липиански в Одеса, Украйна)
е френски философ и писател, лидер и
теоретик на Европейския федерализъм.
Участва в създаването на групата „La
Federation“и е президент на Съюза на
европейски
федералисти,
лидер
на
Европейското федералистко движение и
основател на журнала „L’Europe en formation’.
През 1954 г. основава Centre International de
Formation Européenne (CIFE). Марк посвещава
целия си професионален живот на
популяризирането на федералистките идеи.
Докато работи като професор в няколко
международни университета
издава
редица книги, описващи концепцията му за
федерализма.

Роден на 13 декември 1913 г. в Амстердам,
Нидерландия, Брюхманс става свидетел
на бързата промяна на света след 1914
г. Политическата му активност започва
към края на следването му, когато той
се присъединява към Фламандското
движение. През 1947 г. той става първият
председател на Съюза на
европейските
федералисти.
Брухманс
опринася
за
създаването на Коледжа на Европа в
Брюж, Белгия и става първият му ректор
в периода 1950-1972 г. През 1951 г. му
е присъдена наградата Карл Велики,
която отличава личности, допринесли
за разпространяването на европейските
идеали и ценности и
работили за
европейско единство.

С приближаването на края на войната в
Европа се надигат множество гласове за
европейско обединение, особено сред
участвалите в съпротивата. Федералистки
групи възникват най-вече във Франция,
Германия и Швейцария. Спинели и другите
се обръщат към тях с цел създаване на ново
европейско движение. През септември
1946 г. се провежда среща в Хертенщайн,
Швейцария,
целяща
разработването
на обща политическа платформа и
проправяне на пътя към създаването
на ново паневропейско федералистко
движение. Седемдесет и двама делегати
от
четиринадесет
държави
постигат
съгласие по Програмата от Хертенщайн,
в която се призовава за създаването
на „Европейски съюз“ „в съответствие с
федералистки принципи, които приканват
към демократична структура, започваща
от основата“, и за прехвърляне на част от
суверенните права на държавите членки –
икономически, политически и военни.
По едно съвпадение на 19 септември
1946 г., точно по същото време, когато
федералистите се срещат в Хертенщайн,

Уинстън Чърчил също е в Швейцария, за
да изнесе реч в Цюрихския университет.
Чърчил пледира за създаването на
„Съединени европейски щати“, за да се
гарантират мирът и благосъстоянието в
Европа, въпреки че по това време той не
вижда Великобритания като част от проекта.
В Хертенщайн е взето решение за среща
в Париж по-късно същата година. Ето как
в една студена зимна вечер Съюзът на
европейските федералисти е официално
учреден на 15 декември 1946 г. Новата
организация провежда първия си европейски
конгрес в Монтрьо, Швейцария, от 27 до 31
август 1947 г., успоредно с учредителния
конгрес на Световното федералистко
движение. Александър Марк (1904 – 2000
г.), френски журналист, става първият
генерален секретар на организацията, а
холандецът Хендрик Брюхманс (1906 – 1997
г.), бъдещ декан на Колежа на Европа –
нейният първи председател. Организацията
обединява около петдесет клуба, кръжока и
движения от около десет държави, от които
поне петнадесет само във Франция и около
дванадесет в Белгия.

На Конгреса в Хага, проведен от 7 до 11 май
1948 г., присъстват стотици делегати от цяла
Европа, в това число множество водещи
по това време политически фигури като
Конрад Аденауер, Уинстън Чърчил, Харълд
Макмилан, сър Дейвид Максуел-Файф, ПиерАнри Тетжен и Франсоа Митеран. Конгресът
е специален момент в историята на
Европа и приема декларация, признаваща
„неотложния дълг на нациите от Европа да
създадат икономически и политически съюз,
за да гарантират сигурността и социалния
прогрес“ и призоваваща за създаването на
Европейска асамблея и Харта на правата на
човека.
Италианската делегация на 1-ия Конгрес на СЕФ в Монтрьо,
Швейцария през 1947 г., в чийто състав влизат Густаво Малан,
Гулиелмо Уселини, Ернесто Роси, Алтиеро Спинели и Алберто Кабела.

Рицарската зала по време на Европейския конгрес в Хага на 9 май 1948
г. Повече от 750 делегати се събират под флага със зеленото „Е“.

През
първите
години
германските
федералисти не могат да участват в
заседанията на СЕФ, защото властите в
окупирана Германия не им разрешават
да пътуват. Въпреки тези ограничения
в Германия през този период възникват
федералистки групи. С подкрепата на
германски федералисти, които се намират в
изгнание в Швейцария, на 9 декември 1946
г. най-значимите германски групи се сливат
в една организация. Новата организация
се нарича „Съюз Европа“ (Europa-Union).
Първите митинги на германския Съюз на
европейските федералисти (Europa-Union
Deutschland, EUD) се провеждат в Дуисбург,
Кьолн, Кил и Любек. Първият конгрес на EUD
се провежда в Ойтин, Шлезвиг-Холщайн,
Германия, през 1947 г. През ноември 1947
г., след присъединяването на допълнителни
федералистки групи, „Съюз Европа“ става
германската секция на СЕФ.

трябва да включват не само единици с
териториален характер (от общини до
държави), но също така и с функционален и
професионален характер. За разлика от това
институционалният федерализъм счита,
че съставните части на една федерална
система могат да бъдат само териториални
институции и че политическият приоритет
на Европа е по-скоро да обедини всички
онези, които са за европейска федерация,
дори да имат различна идеологическа
насоченост, отколкото да разделя силите
с предложения как да се преструктурира
европейското и националното общество.

Новата организация съумява да помири
т.нар. „интегрално“ и „институционално“
течение на федерализма. Интегралният
федерализъм произтича от идеите на
Пиер-Жозеф Прудон и негов най-голям
поддръжник в СЕФ е Александър Марк.
Институционалният
федерализъм
се
основава на идеите на Александър
Хамилтън и образуването на Съединените
американски щати и в СЕФ е подкрепен
от
Алтиеро
Спинели.
Интегралният
федерализъм, който има значителна тежест
през първите години на СЕФ, разглежда
федерализма като начин за организиране на
обществото като цяло и счита, че основните
компоненти на една федерална система
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Новата организация се обединява около
идеята, че необратимо и демократично
европейско единство може да бъде
постигнато само чрез изграждането на
европейска федерална държава и че
европейското единство ще бъде основен
етап и решителен тласък за световен мир
и интеграция. Организацията е убедена,
че една обединена Европа ще играе
ролята на посредник между САЩ и СССР в
момент, когато съществува непосредствена
опасност от разделение на Европа на
противопоставящи се блокове и от студена
война, но тя счита, че обединението на
Европа е възможно да започне само в
зоната на западно влияние, подкрепена
от Съединените щати и плана „Маршал“,
предвид събитията в Централна и Източна
Европа.
Под ръководството на Брюхманс СЕФ
основава
Международен
комитет
на
движенията за европейско единство заедно
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Към края на десетилетието, на 5 май 1949 г.,
е създаден Съветът на Европа като първата
организация за европейско сътрудничество
с целта да се постигне „по-голямо единство
сред членовете за целите на запазването и
осъществяването на идеалите и принципите,
които са тяхно общо наследство, и да се
улесни техният икономически и социален
напредък“. Но ограничените цели и
структура на Съвета на Европа са далеч от
федералистките искания за политическо
единство.
На 31 октомври 1949 г., на извънредно общо
събрание в Париж, СЕФ стартира първата
си голяма кампания с искане за „Федерален
пакт“. Той призовава за учредително
събрание, което да изработи пакт за
създаване на европейска федерация по
модела на Филаделфийския конвент, довел
до приемане на конституцията, с която се
създават Съединените американски щати.

Извадка от книжката “От безсилната Консултативна асамблея към
Европейски пакт “(1949 г.)

с други организации, заинтересовани
от насърчаването на обединена, макар
и не непременно федерална Европа.
Впоследствие тази организация ще се
превърне в т.нар. Европейско движение,
организация шапка на проевропейски
организации, която съществува и до днес и в
която СЕФ продължава да членува. През 1948
г. Международният комитет на движенията
за европейско единство организира първото
си важно събитие – Конгреса на Европа в
Хага.

През тези първи години след войната
федералистите се надяват, че реакцията
на ужаса и на причинените от конфликта
разрушения,
както
и
сривът
на
политическите системи в победените
държави, ще предоставят възможност
за изграждане на Европа наново и на
различна основа. При все това, независимо
от проевропейските настроения на много
от политическите лидери по това време, се
налага, най-малкото в краткосрочен план,
подход на възстановяване на националните
политически системи само с ограничени
форми на сътрудничество на европейско
равнище.

50-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

РАННИ КАМПАНИИ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ
Икономическата
и
политическа
реконструкция
на
европейските национални държави в годините след Втората
световна война попарва надеждите на федералистите за
незабавното създаване на европейска федерация. Въпреки
това, войната е толкова опустошителна, че възниква нов дух
на сътрудничество между държавите и народите на Европа.

В началото на 50-те години на двадесети
век СЕФ продължава кампанията си за
Федерален пакт. Една петиция събира само
в Италия 500 000 подписа, а през ноември
1950 г. 5 000 членове на новосъздаденото
движение „Млади европейски федералисти“
(Junge Europäische Föderalisten, JEF) участват
в марш в Страсбург в подкрепа на Пакта.
При все че Пактът така и не успява да
постигне своята най-важна цел да се
създаде европейска федерация, кампанията
разкрива ограниченията на Съвета на
Европа за постигане на крайната цел –
политически съюз за континента.
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АНРИ ФРЕНЕ
1905-1988 г.
Председател на СЕФ 1950-1952 г.

ОЙГЕН КОГОН
1903-1987 г.
Председател на СЕФ 1950-1952 г.

Анри Френе е политик и военен офицер, роден в Лион, Франция на 11
ноември 1905 г. Учи в Центъра по германистика в Страсбург преди да
постъпи във френската армия. През февруари 1941 г. се присъединява
към френската съпротива и участва в публикуването на няколко
нелегални вестника като Les Petities Ailes, Vérités и Combat. През ноември
1943 г. среща бъдещия френски президент Шарл дьо Гол, който покъсно го назначава за министър. Неговата вяра в изграждането на
Европа го мотивира да участва в Конгреса на Европа в Хага през 1948
г. През 1950 г. става президент на СЕФ и работи неуморно, за да убеди
правителствата да загърбят рамката на националните държави, да
създадат единна европейска валута и да изградят европейска армия.

Ойген Когон е немски журналист, социолог и политик. В редица
случаи опозицията му спрямо нацизма е довела до арести от Гестапо
и той в крайна сметка бива депортиран в концентрационния лагер в
Бухенвалд през 1939. С такъв брутален опит от войната той отхвърля
международната система на национални държави и пледира за
създаването на Европейска Република. Когон е първият председател
на германския „Съюз Европа“ от 1949 до 1954 г. Между 1950 и 1952 г. е
президент на Централния комитет на СЕФ.

По това време СЕФ се ръководи от три
ключови фигури: французина Анри Френе
(1905 – 1988 г.), германеца Ойген Когон
(1903 – 1987 г.) и Алтиеро Спинели – които
ще продължат да играят важна роля в
организацията и за каузата на федерализма
още много години. Създават се групи на
местно равнище и се набират нови членове,
особено от трите най-големи организации
по това време в Италия, Германия и
Франция. СЕФ има секции в Австрия, Белгия,
България,
Великобритания,
Германия,
Дания, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция,
Швейцария и Югославия.

френски и германски студенти се срещат
на митническия пункт при Вейлер и
Санкт Германсхоф и прекъсват границата,
разделяща техните държави, и на 28
декември 1952 г., когато хиляди френски и
италиански активисти се събират в Понте
Сан Луиджи. В Понте Сан Луиджи героят от
италианската съпротива и бъдещ изтъкнат
политик Паоло Емилио Тавиани (1912 –
2001 г.) и бъдещият белгийски министърпредседател Пол-Анри Спаак (1899 – 1972 г.)
произнасят реч пред събраното множество,
след като тълпите със сила са пресекли
границата, за да прегърнат европейските
си братя от другата ѝ страна. Ще минат
повече от три десетилетия, преди да бъде
подписано Шенгенското споразумение,
премахващо граничните проверки между
държавите членки.

създадена през 1951 г. В своята декларация
от 9 май 1950 г. тогавашният френски
министър на външните работи Робер Шуман
(1886 – 1963 г.) предлага Европейската
общност за въглища и стомана като начин
войната да стане „не просто немислима, но
и практически невъзможна“, и да се направи
„първа стъпка към европейска федерация“.
Неговата инициатива е вдъхновена и
изготвена съвместно с другия „основател на
Европа“ – Жан Моне (1888 – 1979 г.), който ще
стане първият председател на Върховния
орган – изпълнителния орган на Общността,
предшественик на Европейската комисия.

През 50-те години на двадесети век
федералистите непрекъснато призовават
за Европа без граници. Важни протести
се провеждат на 24 август 1950 г., когато

Междувременно първият елемент от това,
което по-късно ще стане Европейски съюз,
вече прохожда под формата на Европейската
общност за въглища и стомана (ЕОВС),
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Скоро след подписването на Договора за
ЕОВС европейските правителства трябва да
се изправят пред въпроса за германското
превъоръжаване. „Европейската общност
за отбрана“ е предложена като алтернатива
и през 1952 г. е подписан договор между
Западна Германия, Франция, Италия и
държавите от Бенелюкс, който включва
разпоредби за европейска армия с

Въпреки че целта за европейска федерация
не е включена в Римските договори (както
е включена в декларацията на Шуман от
9 май 1950 г.), убеждението, ръководещо
някои от вдъхновителите ѝ, и особено Жан
Моне и Пол-Анри Спаак, е, че развитието
на икономическа интеграция постепенно
ще доведе до политическа интеграция.
Те считат, че в Римските договори се
съдържат зародишите на политически съюз
(независима от националните правителства
Комисия, общностно право, ролята на
Съда и асамблея, за която се предвиждат
преки избори в бъдеще). Те са убедени, че
политическата интеграция ще е неизбежна
последица от развитието на тези зародиши.
Пол-Анри Спаак, един от бащите основатели на Европейския съюз,
изнася реч по време на протеста “Европа без граници” в Понт Сан
Луиджи, Италия през 1952 г

Ликуващи активисти преминават италианската граница по време на
кампанията “Европа без граници” в Понте Сан Луиджи, Италия през
1952 г.

демократично избран парламент: „Асамблея
на Европейската общност за отбрана“.

Европейска
общност
за
отбрана.
Сериозната криза в резултат на провала
на Европейската общност за отбрана не
отслабва волята на правителствата на
шестте държави, участващи в ЕОВС, да
постигнат някаква форма на европейска
интеграция. Спомените за войната и
структурната неспособност на европейските
национални държави да противодействат
на някои основни проблеми на времето
са ясни за мнозина. Но привързаността
към националния суверенитет се оказва
твърде силна и правителствата считат за
възможна единствено интеграцията на
икономическо равнище. За разлика от
политическата и военната интеграция,
предлагана
от
федералистите,
тя
не би означавала да се прехвърли
непосредствено
на
наднационални
институции това, което се разглежда като
основни аспекти на суверенитета. В крайна
сметка решение за повторното стартиране
на проекта за европейска интеграция е
взето в Месина през юни 1955 г. То се
основава на предложенията на Жан Моне
и на правителствата на държавите от
Бенелюкс и води до подписването на
договорите за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом) и на
Европейската икономическа общност (ЕИО)
на 25 март 1957 г. в Рим. ЕИО има за цел да
насърчи икономическата интеграция чрез
създаване на митнически съюз и общ пазар
между шестте си държави членки (Белгия,
Западна Германия, Италия, Люксембург,
Нидерландия и Франция).

Федералистите,
с
подкрепата
на
правителствени
фигури
като
Робер
Шуман, Конрад Аденауер (1876 – 1967 г.) и
Алчиде де Гаспери (1881 – 1954 г.), виждат
в предложението за Европейска общност
за отбрана възможност за създаване на
Европейска политическа общност, като
твърдят, че създаването на европейска
армия без политически контрол на
европейско равнище е немислимо. През
септември 1952 г., по вдъхновено от
Спинели предложение на италианското
правителство, Специалният съвет на
министрите на Европейската общност за
въглища и стомана взема решение да се
създаде специална асамблея за изготвяне
на договор за Европейска политическа
общност (ЕПО). Такава политическа общност
би поставила Европейската общност за
въглища и стомана, Европейската общност
за отбрана и проекта за икономическа
интеграция в единна рамка със силни, макар
и не напълно федерални характеристики.
Следователно приемането ѝ би положило
особено здрави основи за бърз напредък
към европейска федерална държава.
При все това, тъй като създаването на
Европейската политическа общност е
неразривно свързано с Европейската
общност за отбрана, и двете идеи замират,
когато на 30 август 1954 г.
Националното събрание на Франция
отхвърля договора за създаване на
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В началото на тази нова фаза на процеса
на европейска интеграция федералистите
се
оказват
разединени.
По-голямата
част от нидерландските и германските
федералисти, ръководени от Хендрик
Брюхманс и Ернст Фридлендер (1895 –
1973 г.), както и френското движение „Ла
федерасион“ под ръководството на Андре
Воазен (1918 – 1999 г.), поддържат, че е
необходимо да се използва динамиката,
породена от новите общности, и най-вече
Европейската икономическа общност. Те
считат, че федералистите трябва да приемат
постепенно осъществяване на визията си и
поради това трябва активно да подкрепят
икономическата интеграция и да се
ангажират с укрепването на съществуващите
в зародиш в Общностната система
федерални принципи, с убеждението, че
те ще доведат до по-напреднала фаза на
политическа интеграция.
Алтиеро Спинели, от друга страна, подкрепян
от по-голямата част от италианските,
френските и белгийските федералисти,
е убеден, че Европейските общности не
са променили драматично европейския
порядък и че техният подход не е в състояние
да доведе до значителен напредък към
европейска интеграция. Поради това
те считат, че федералистите следва да
критикуват сурово тези инициативи на
правителствата и да се противопоставят
на постепенния подход, вдъхновен от Жан
Моне. Спинели напада общия пазар като
„измама“. Неубедени от политиката на „малки
стъпки“ и от логиката на икономическата
интеграция, защитавана от Моне по това
време, те твърдят, че е трябвало да бъде
даден мандат за изготвяне на Европейска
конституция за политическо единство на

асамблея от избрани представители, тъй
като представителите на националните
правителства и техните дипломати са се
оказали неспособни да постигнат съгласие
по този въпрос.
Това разминаване, не по отношение
на крайните същностни цели, а на
стратегическия подход, води до разпадането
на СЕФ и до образуването на две
организации, които следват свой отделен
път до 1973 г.
През 1956 г. поддръжниците на подхода
Брюхманс – Фридлендер основават нова
организация „Действие за европейски
федерализъм“ (Action européenne fédéraliste,
AEF), която е координационна структура,
обединяваща германския „Съюз Европа“,
Холандското
федералистко
движение,
френското движение „Ла федерасион“,
Британския съюз на федералистите и
други малки федералистки групи в Белгия,
Люксембург, Дания и Италия. Фракцията на
Спинели предизвиква трансформирането
на СЕФ в „Наднационално движение на
европейските
федералисти“
(Mouvement
Fédéraliste Européen Supranational, MFES) през
1959 г. Тази група е организирана като
паневропейско наднационално движение,
а не като структура, съставена от отделни
организации (въпреки че най-големите
организации поддържат свои национални
структури, ръководени от „национални
комитети“). По това време излиза списанието
„Европейски народ“, издавано на италиански,
френски, немски и холандски език.
През тези години основната дейност на
„федералистите на Спинели“, участващи в
MFES, се състои в организирането между
1957 и 1962 г. на симулирани избори в
редица европейски градове с цел избиране
на представители в символичен „Конгрес
на европейския народ“ – вдъхновен от
водения от Махатма Ганди „Индийски
национален конгрес“ – който да действа
като самопровъзгласило се европейско
учредително
събрание.
Избирателни
секции се организират в Италия (в частност
в Милано и Торино), Франция (по-специално
в Лион и Страсбург), Белгия (по-конкретно
в Антверпен и Остенде) и Германия, като в
подкрепа на Конгреса на европейския народ
са събрани „гласовете“ на около 640 000
граждани.

Събота следобед на Площада на Републиката, Лион, Франция през
1960 г. Поставена е кабина за гласуване, приканваща гражданите да
изберат свои представители в символичен “Конгрес на Европейските
народи”.

Г-н Лоде Крайбекс, кмет на Антверпен, Белгия, участва в изборите за
“Конгрес на Европейските народи“ през 1961 г.

При все че действието не постига целите си,
то спомага за повишаване на обществената
осведоменост в много европейски градове
и формира поколение убедени активисти
и лидери, които в продължение на
десетилетия ще играят ключови роли в СЕФ.

истински политически съюз под формата
на европейска федерация. От друга страна,
правителствата на Франция, Германия,
Италия и страните от Бенелюкс предприемат
огромни и исторически стъпки за укрепване
на помирението на европейския континент
с общи институции чрез създаването
на Европейската общност за въглища и
стомана, Европейската общност за атомна
енергия и Европейската икономическа
общност (ЕИО). Ясно е обаче, че целта за
политически съюз трябва да бъде отложена
за далечното бъдеще.

Краят на десетилетието носи успехи,
примесени с горчивина, в историята
на СЕФ. От една страна, движението на
федералистите остава разединено по
въпроса
за
стратегията,
необходима
за придвижване на Европа напред към
тяхната споделена цел: създаването на

Публикацията на Наднационалното движение на европейските федералисти (MFES) “Европейски народи“ издадени на италиански, френски,
холандски и немски
Демонстрация на СЕФ в Люксембург през май 1953 г
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60-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА
ПОЛИТИКАТА НА „МАЛКИ
СТЪПКИ“ И НА ПО-РАДИКАЛНИТЕ
ИНИЦИАТИВИ СА РАЗДЕЛЕНИ,
НО ЗАПАЗВАТ ОБЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
60-те години на двадесети век са белязани от големи социални
промени и Студената война, която разделя континента.
Европейските федералисти, макар и разделени между
Наднационалното движение на европейските федералисти
(MFES) и „Действие за европейски федерализъм“ (Action
européenne fédéraliste, AEF), запазват общата визия за
бъдещето на Европа и на федералистките движения. Тези
общи цели водят до все по-интензивно сътрудничество между
организациите. В основата на този процес е еволюцията във
възгледите на двете организации за Европейската общност.
Икономическата интеграция, стимулирана
от Европейската икономическа общност,
започва
да
доказва
ценността
си.
Федералистите от MFES вече се убеждават,
че системата на Европейската икономическа
общност е по-солидна, отколкото те са
считали първоначално. Поради това те
приемат, че федералистката алтернатива
следва да се преследва чрез развитието на
Европейската икономическа общност, а не
чрез събарянето ѝ. Въпреки това те остават
убедени, че подобна еволюция няма да бъде
резултат от чисто автоматични събития. С
цел да се преодолее изключително силната
тенденция на запазване на националния
суверенитет, те считат, че федералистите
трябва да осъществяват последователни
и систематични кампании за обществено
осведомяване, разкриващи и използващи
противоречията и недостатъците на ЕИО и
запазващи целта за европейска федерация
в политическия дебат.
Междувременно федералистите от AEF
губят вярата си в идеята за повече или
по-малко автоматично преминаване от
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Европейски федералисти от Флоренция, Венеция, Марсилия и много други градове, демонстриращи по време на среща на върха на държавните и
правителствени ръководители в Хага, Нидерландия, 1 декември 1969 г.

икономически към политически съюз и
постепенно се отдалечават от сравнително
безкритичната си подкрепа за Европейската
икономическа общност и инициативите
на правителствата. Те започват да се
убеждават в необходимостта да се допълнят
консултациите и застъпничеството сред
политическите класи с по-войнствен подход
в полза на федералистките принципи и
със сериозни усилия за мобилизиране на
общественото мнение.
Към средата на 60-те години на двадесети
век усилията и на двете групи вече са
насочени към кампании за преки избори
за Европейски парламент. Институцията
става известна като „парламент“ едва
през 1962 г., като дотогава е наричана
„консултативна
асамблея“.
Въпреки
промяната в наименованието тя все още е
съставена от представители, определяни от
националните правителства, често измежду
политици с нисък ранг. Европейските
избори, предвидени в Римския договор,
имат за цел да ангажират европейските
граждани в процеса на интеграция, който
дотогава протича по технократски начин и
следователно повдига въпроси, свързани с
демократичната легитимност.
На този етап призивът на федералистите
за преки избори не е придружен от
призиви за увеличаване на правомощията

на Европейския парламент. Всеобщото
мнение е, че такава стратегия би улеснила
преодоляването на съпротивата и че
увеличената отговорност, предоставена
от преките избори, би спомогнала за
прехвърляне на допълнителни правомощия
на Европейския парламент. Този резултат
е считан за особено вероятен, в случай
че
в
контекста
на
предизборната
кампания възникне европейска партийнополитическа система. Убеждението е, че
европейските избори биха проправили пътя
за федерално развитие чрез поемането от
Европейския парламент на постоянна роля
на „учредителен орган“.
Кампанията за европейски избори –
проведена в тясно сътрудничество с
Европейското движение – се води без
прекъсване от 1967 г. до първите преки
избори през 1979 г. Съпровождат я различни
инициативи и кампании за повишаване
на обществената осведоменост относно
необходимостта от европейско политическо
единство и мобилизиране на силите
около стратегическата цел за изборите за
Европейски парламент.
Най-важната от тези инициативи е
поредицата
„погранични
действия“,
насърчавани от германските федералисти
от германския Съюз на европейските
федералисти (Europa-Union Deutschland) с

Федералистка кампания в Италия за събиране на 50 000 подписа в
подкрепа на провеждането на избори за Европейски парламент през
1968 г.

МАРИО АЛБЕРТИНИ
1919-1997 г.
Председател на СЕФ 1975-1984 г.

Кампания „Европейско действие“ на германската граница, 1968 г.

призива за премахване на националните
граници, със символични действия най-вече
на френско-германската граница. Години
по-късно федералният канцлер Хелмут
Кол разказва как в младежките си години е
участвал в тези действия. В същото време
италианските федералисти от Европейското
федерално движение (Movimento Federalista
Europeo, MFE), водени от Марио Албертини
(1919 – 1997 г.), провеждат кампания за
„законопроект по гражданска инициатива“
(с подписите на 65 000 души) за преки
избори на италианските представители в
Европейския парламент, който е внесен в
Сената през 1969 г.
През цялото десетилетие се организират
улични
демонстрации,
особено
по
случай
срещите
на
държавните
и
правителствените
ръководители
на
държавите от Европейските общности.
В онези години такива срещи на високо
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равнище предизвикат малко или почти
никакъв интерес от страна на широката
общественост. Особено паметни с броя
на присъствалите са демонстрациите на
хиляди граждани, организирани съвместно
с Младите европейски федералисти в Рим
през юни 1967 г., в Хага през декември 1969
г. и в Париж през октомври 1972 г.
Десетилетието, започнало с разделението
на СЕФ по въпроса за стратегическата му
линия, завършва с повторното сближаване
на групите, тъй като те споделят идеята
за пряко избран Европейски парламент.
При все че европейските федералисти
призовават за тази основна демократична
институция още от първите си стъпки,
ще измине още едно десетилетие преди
провеждането на първите всеобщи преки
избори от европейските граждани през
1979 г.
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Философ, политолог и професор по политическа философия в
Университета Павия, той посвещава професионалния си живот
на популяризирането на федерализма. От 1966 г. до смъртта си е
председател на Европейското федерално движение (Movimento
Federalista Europeo, MFE). През 1959 г. става учредител и редактор
на изданието „The Federalists” (“Федералистите”), a от 1975 до 1984
г. е председател на Съюза на европейските федералисти. Чрез
своите книги и есета, той допринася изключително към теорията на
европейския федерализъм и федералисткото тълкуване на процеса на
европейска интеграция.

Европейска федералистка кампания по време на среща на върха на
държавните и правителствени ръководители през 1963 г. Отпред на
снимката генерал дьо Гол, президент на Френската република, заедно
с Конрад Аденауер, канцлер на Федерална Република Германия.

70-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

ФЕДЕРАЛИСТИТЕ СЕ
ОБЕДИНЯВАТ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ
През първата половина на 70-те години на двадесети век Европа
страда от петролната криза, напрежението в Близкия изток,
забавянето на икономическия растеж и широкото обществено
недоволство. По първия проект за икономически и паричен
съюз, така наречения план “Вернер”, предложен през 1972 г.,
националните правителства не успяват да постигнат консенсус. В
контекста на нарастваща парична нестабилност и икономическа
стагнация се оказва, че ползите от икономическата интеграция,
реализирани чрез Европейската икономическа общност, могат
да бъдат загубени.
Правителствата бавно започват да
осъзнават, че рискът от отстъпление
е реален и че единственият начин
за опазване на вече постигнатото
е
чрез
по-нататъшна
интеграция.
Подобна интеграция би трябвало да
бъде осъществена в условията на
демократична отговорност на европейско
равнище и да включва активното участие
на политическите партии и проучване
на общественото мнение. В този смисъл
именно борбата за преки избори за
Европейски парламент е това, който ще
даде окончателния тласък за повторното
обединение и възстановяване на СЕФ.
По
инициатива
на
италианското
Европейско движение на федералистите
и на германския Съюз на европейските
федералисти, най-големите организации
съответно в MFES и AEF, на конгреса в
Нанси през 1972 г. се формира съвместен
комитет и е сключено споразумение за
обединение. Успоредно с това се учредява
повторно младежката организация на
Младите европейски федералисти (JEF),
която провежда учредителния си конгрес
през март 1972 г. в Люксембург. Съюзът
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Демонстрация в Рим, декември 1975 г.

ЕТИЕН ИРШ
1901-1994 г.
Председател на СЕФ 1964-1972 г.
Етиен Хирш е френски инженер и близък сътрудник на Жан Моне,
когото среща през 1943 г. в Алжир. През 1950 г. той участва в
разработването на плана „Шуман“. През 1952 г. Хирш наследява
на поста генерален комисар Жан Моне. От 1959 до1962 г. работи
като председател на Комисията на европейската общност за атомна
енергия (ЕВРАТОМ). През 1963 г. Хирш става професор в Института за
европейски изследвания към Свободния университет в Брюксел. Той
е председател на Съюза на европейските федералисти между 1964 и
1972 г. Между 1966 и 1968 г. той отговаря за планирането като част
от “правителството в сянка”, ръководено от Франсоа Митеран (19661968 г.).

на европейските федералисти най-накрая
се обединява официално на VII-я конгрес
през април 1973 г. в Брюксел.
За разлика от MFES новият Съюз на
европейските федералисти е съставен от
национални групи. Той обаче няма за цел
да бъде просто международна платформа
за
координация
на
национални
организации, каквито първоначално са
били СЕФ и особено AEF, а организация
с по-силно изразен наднационален
характер. За председател е избран
французинът Етиен Ирш (1901 – 1994 г.),
който е и председател на Изпълнителния
комитет на Евратом до свалянето си
от френския президент Шарл дьо Гол
поради федералистките си позиции. Ирш
вече е бил председател на MFES през
1964 г. Италианката Катерина Кицола е
назначена за генерален секретар и остава
на този пост до 1990 г.

Демонстрация в Рим, декември 1975 г.

В преамбюла на устава на новия СЕФ се
споменават Имануел Кант, Александър
Хамилтън и Пиер-Жозеф Прудон като
бащите на федерализма и се изброяват
основни
референтни
документи,
включително директивите на Федералния
съюз (1939 г.), Манифеста от Вентотене
(1941 г.), Програмата от Хертенщайн (1946
г.) и декларацията на конгреса на СЕФ в
Монтрьо (1947 г.).
В средата на 70-те години на двадесети
век
федералистки
демонстрации
съпровождат основните заседания на
Европейския съвет. През декември 1975
г. се провежда особено широко отразена
демонстрация по време на Европейския
съвет в Рим, като натискът, оказан от
федералистките активисти, се увенчава
с успех, тъй като е взето решение за
провеждането на избори за Европейски
парламент. Първоначално Обединеното

Плакат за първите избори за Европейски парламент през 1979 г.

кралство и Дания, присъединили се към
Европейската общност през 1973 г., не
желаят да се ангажират, но в крайна
сметка вземат участие в изборите. През
1976 г. федералистите организират нова
демонстрация в Брюксел по времето,
когато
Европейският
съвет
взема
решение за броя на членовете на ЕП,
които да бъдат избрани.
През юни 1979 г., 33 години след
основаването на СЕФ, се провеждат
първите преки избори за Европейски
парламент. Това са първите международни
избори в историята и за първи път пряко
избраните членове на Европейския
парламент са групирани в съответствие с
европейските политически групи. Това е
паметен момент и по време на първото
заседание на новоизбрания парламент
на 17 юли 1979 г. 5 000 души провеждат
федералистки митинг в Страсбург. Идеята
за федерална Европа е с една важна
крачка по-близо до осъществяването си.
Положителните настроения и очакванията
за възобновяване на процеса на
европейска интеграция, породени от
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През юни 1977г. демонстранти в Брюксел показват своята подкрепа за единна валута и за всеобщи преки избори за Европейски парламент.

решението за преките избори, също
така дават тласък на предложенията
за засилване на сътрудничеството в
областта на паричната политика и
допринасят за създаването през 1979 г. на
Европейската парична система (ЕПС). Тази
нова институция е силно насърчавана
от френския президент Валери Жискар
д’Естен и от германския канцлер Хелмут
Шмит (1918 – 2015 г.) и с категоричната
подкрепа на федералистите, които
призовават за единна европейска валута:
един от лозунгите по онова време е
„Европейски
парламент,
европейска
валута, европейско правителство“. Една
от инициативите през този период
е петицията от 1978 г., призоваваща
за европейска валута и европейско
правителство, която е в основата на
редица действия на местно равнище в
цяла Европа.
В рамките на по-малко от десетилетие
федералистките групи, разделени в
продължение на повече от десет години,
отново се обединяват под знамето на СЕФ
и Европа има своя първи пряко избран
Парламент.
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Демонстрация за обща европейска валута по време на заседание на
Европейския съвет в Брюксел на 5 декември 1978 г.

Демонстрация за обща европейска валута по време на заседание на
Европейския съвет в Брюксел на 5 декември 1978 г.

80-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

ОТ ИЗБОРИ КЪМ
ДЕМОКРАЦИЯ
1980 бележи началото на прехода към демокрация в
Източна Европа, където движения, противопоставящи се на
комунистическите режими, набират сила. В Западна Европа
федералистите се опитват да надградят над постиженията
от миналото десетилетие. Те се заемат с развитието на
Европейските общности към една бъдеща федерална Европа,
към която се надяват, че бившите комунистически страни покъсно ще бъдат свободни да се присъединят.

През 80-те години на двадесети век СЕФ
насочва вниманието си към кампания за
европейска демокрация. Алтиеро Спинели,
който през първата половина на 70-те
години е член на Европейската комисия, е
избран в първия Европейски парламент
през юни 1979 г. СЕФ, под председателството
на италианеца Марио Албертини (от 1975 до
1984 г.), подкрепя работата на Спинели за
инициатива на Европейския парламент за
политически съюз, включващ Европейска
конституция. Спинели основава клуб
„Крокодил“, обединяващ федералистките
членове на ЕП, и постепенно осигурява
подкрепата на преобладаващото мнозинство
от Парламента за предложенията си.
Междувременно СЕФ ангажира граждани,
политически и социални организации и
местни органи в поредица от систематични
местни кампании.
Благодарение на дадения от Спинели
тласък Европейският парламент най-накрая
одобрява предложение за „Проект на
договор за създаване на Европейски съюз“
на 14 февруари 1984 г. Той на практика е
Европейска конституция и става известен
като
„Договора
Спинели“.
Проектът
представлява решителен напредък в посока
към федерализъм и се предвижда да влезе
в сила чрез ратифициране в повечето
държави членки.
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ДЖОН ПИНДЕР
1925-2015 г.
Председател на СЕФ 1984-1987 г.
Джон Пиндер е пионер в проучвания за обществена политика и виден британски защитник на европейския федерализъм. След като служи по време
на Втората световна война в Западната африканска артилерия, той става пресаташе на Федералния съюз през 1950 г.. Пиндер е бил председател на
Съюза на европейските федералисти от 1984 до 1987 г. и активно ангажиран в Европейското движение в Обединеното кралство и в международен
план. Той публикува обширно в сферата на политиката, икономиката и историята на ЕО / ЕС и на федерализма. Той е автор на множество книги,
включително “Изграждането на Европейския съюз” и “Европейски съюз: кратко въведение”.

Демонстрация по време на заседание на Европейския съвет в Брюксел
на 29 март 1985 г.

Хелмут Кол, германски федерален канцлер (в средата пред
фотографите) с демонстранти от Съюза на европейските федералисти
по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, 29-30 март
1985 г.

Плакат на холандски и френски език, призоваващ гражданите да се
присъединят към най-голямата демонстрация за “Европейски съюз
сега” в Милано, Италия, 1985 г.

Корицата на списание “Il Giorno” показва най-голямата федералистка
демонстрация в историята на организацията на Пиаца Дел Дуомо в
Милано, Италия, 1985 г.

Федералистка демонстрация по време на заседание на Европейския съвет. Страсбург, 6 декември 1989 г.

СЕФ, който е избрал за свой председател
британския
академик
и
пламенен
федералист Джон Пиндър (1924 – 2015 г.),
продължава да организира демонстрации
по време на заседанията на Европейския
съвет в подкрепа на Договора Спинели.
На 29 юни 1985 г., по повод на среща
в Милано, над 100 000 федералисти от
цяла Европа се събират на най-голямата
народна демонстрация в историята на
федералисткото движение, като минават
през центъра на града и накрая провеждат
митинг на Пиаца дел Дуомо. Голямото
участие се дължи на усилията на всички
членуващи организации и на коалиция от
политически и социални сили, обединени
от федералистите

жива перспективата за конституционна
инициатива на Европейския парламент, е
една конкретна кампания в Италия. MFE,
италианската секция на СЕФ, събира 120
000 подписа, за да насърчи италианския
парламент да приеме конституционен
закон за провеждането на консултативен
референдум относно това дали да даде
на Европейския парламент „мандат за
изготвяне на проект на конституция“.
Референдумът се провежда едновременно
с изборите за Европейски парламент
през юни 1989 г. и постига подкрепа от
88% при избирателна активност от 82%.
Обществената подкрепа е голяма и на други
места в Европа. Федералистите в Белгия
правят опит да демонстрират това с подобна
инициатива, но не успяват да проведат
национален референдум.

интеграция. Освен това той полага основите
за парична интеграция и открива етап на
институционални реформи, за да се отрази
фактът, че през предшестващите години
Европейските общности са станали все
по-интегрирани във външната политика,
сигурността и отбраната, вътрешните
работи и правосъдието.

Европейският съвет обаче пренебрегва
предложенията на Европейския парламент
и Договора Спинели и вместо това решава да
свика междуправителствена конференция,
която да преразгледа Договорите на
Общността с оглед на създаването на
единен пазар за стоки и услуги, което покъсно е постигнато с Единния европейски
акт (1986 г.).
Сред
най-радикалните
инициативи
на федералистите, целящи да запазят
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При все че на този етап Европейската
конституция не се реализира и че ново
официално предложение за такава се
внася чак 20 години по-късно, кампанията
е важен фактор в процеса, довел до
Единния европейски акт. Този акт, въпреки
тесния си обхват в сравнение с исканията
на федералистите и на Европейския
парламент, успява да постави отново
на дневен ред въпроса за европейската
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Активисти в Милано пускат федералистки балон! 29 юни 1985 г.

90-ТЕ ГОДИНИ НА
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА
ВАЛУТА
90-те на двадесети век протичат на фона на големи
трансформации на международната система, свързани с края
на Студената война и обединението на Германия. Ключови
фигури дават импулс на развитията на европейско ниво,
включително председателят на Европейската комисия Жак
Делор, френският президент Франсоа Митеран, германският
канцлер Хелмут Кол и италианският премиер Джулио
Андреоти, но тяхната визия никога не би могла да се реализира
без подкрепата на гражданите, намираща израз в действията
на СЕФ в подкрепа на интеграционния процес.
Демонстрация по време на заседание на Европейския съвет в Маастрихт, 8 декември 1991 г.

Големият
митинг,
организиран
от
федералисти в Маастрихт през декември
1991 г., привлича хиляди активисти,
като на последното събиране присъства
тогавашният председател на Комисията Жак
Делор, който се обръща към събралото се
множество с думите: „Думата „федерализъм“
не е срамна дума“. Нидерландският
министър-председател
Люберс
и
председателят на Европейския парламент
Енрике Барон Креспо също присъстват.
Договорът от Маастрихт, окончателно
ратифициран през 1993 г., представлява
почти пълно реализиране на единния
пазар и подготвя континента за раждането
на Европейския съюз и на една нова единна
валута, наречена „евро“, за което за първи
път е взето решение през декември 1995 г.
СЕФ продължава кампанията си за
европейска демокрация до 1996 г.
под председателството на италианеца
Франческо Росолило (1937 – 2005 г.) от
1990 г. до 1997 г., докато нидерландецът
Херард Виселс изпълнява длъжността
генерален секретар след Катерина Кицола.
Докато главната цел на тази кампания е,
както винаги, създаването на Европейска
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федерация
посредством
демократичен
учредителен процес, конкретните искания
на кампанията са: премахване на граничния
контрол между държавите от Европейския
съюз,
едновременно
разширяване
и
задълбочаване на Съюза, засилване на
изпълнителната роля на Европейската
комисия, увеличаване на правомощията
на Европейския парламент и разширяване
на обхвата на гласуването с мнозинство в
Съвета на министрите.
Тъй като въвеждането на еврото е
предвидено за 1999 г., федералистите
използват
годините
от
средата
на
десетилетието да настояват за ускоряване
на създаването на единната валута (тъй
като някои се опасяват, че дългият период,
необходим за изпълнението, би могъл да
смути изцяло процеса) и в същото време
полагат основите за следващите стъпки в
процеса на интеграция. Значителен дебат
сред федералистите поражда спорното
предложение, направено през 1994 г. от
германските политици християндемократи
Волфганг Шойбле и Карл Ламерс, за „основно
европейско ядро“ (Kerneuropa) от държавите,
които са в състояние да се присъединят

към еврото – въпрос, който ще доведе до
разделение дори сред федералистите през
следващите години.
С предстоящото и сигурно въвеждане на
еврото СЕФ се връща към първоначалните
си искания за Европейска конституция,
която да завърши политическия съюз
около бъдещата единна валута. По време
на европейската среща на високо равнище
в Брюксел през декември 1993 г. стотина
федералисти от СЕФ и JEF провеждат
действия в близост до мястото, където се
състои тя, под лозунга „Събуди се, време е
за конституция!“. По време на европейската
среща на високо равнище във Флоренция
през юни 1996 г. СЕФ и JEF събират хиляди
федералисти на публична демонстрация
на Пиаца дела Синьория и на поредица от
други мероприятия на открито и на закрито,
на които започват да се внасят предложения
за Европейска конституция.
На конгреса във Виена през 1997 г.,
когато германецът Йо Лайнен е избран
за председател, СЕФ официално започва
кампания за европейска конституционна
асамблея, скоро след това преименувана

В обръщение към група федералисти Жак Делор казва: “Федерализъм не е мръсна дума!”. Маастрихт, 8 декември 1991 г.

Европейски федералисти в Клагенфурт призовават за Европейска конституция по време на неофициално заседание на Европейския съвет в
Пьортшах, Австрия, 23-24 октомври 1998 г.

на „Кампания за Европейска конституция“.
През пролетта на 1998 г. СЕФ отправя призив
„За демократичен Европейския съюз, за
Европейска конституция“, в подкрепа на
който местните секции събират подписи
на гражданите. През април 1999 г. СЕФ
публикува предложение за „Дванадесет
насоки за Европейска конституция“, а през
септември същата година по инициатива на
СЕФ в Европейския парламент се формира
„Интергрупа за Европейска конституция“.
Групата обединява повечето членове на ЕП
федералисти и е подкрепена от тогавашния
генерален секретар на СЕФ, французина
Брюно Боасиер.

система предоставя ефективни отговори
на предизвикателствата, пред които е
изправена Европа. С приближаването на
разширяването постепенно се създават
секции на СЕФ в държавите, от които се
очаква да се присъединят или които очакват
да се присъединят. През 90-те години на
двадесети век СЕФ има над 20 национални
секции.

Кампанията стартира с
за предизвикателствата,
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ясно съзнание
пред които е

изправена Европа. Съществува неотложна
необходимост паричният съюз да се
съчетае с наднационално социално и
икономическо управление; ясно е също
така, че предстоящото разширяване на
ЕС с десет нови държави от Централна
и Източна Европа изисква по-силно
политическо сближаване, за да се избегне
разводняването, а може би и рухването на
целия европейски проект. От първостепенна
важност е освен това ЕС да бъде в състояние
да действа ефективно на международно
равнище с цел да допринася значително
за изграждането на по-справедлив и мирен
свят, а това би изисквало федерализиране
на политиките в областта на сигурността
и отбраната и на външната политика. За
много хора е ясно, че само федерална
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Това десетилетие, а с него и 20-и век,
приключва с обединяването на част от Европа
около нова единна валута. Еврото е нещо, за
което петдесет години по-рано мечтаят найголемите визионери сред федералистите и с
което федералистите от края на 20-и век се
ангажират, вярвайки, че единната валута ще
направи необходимостта от демократично

европейско
всякога.

правителство

по-спешна

от

На конгреса, проведен в Бон през април
1999 г., СЕФ потвърждава отново призивите
си за демократичен конституционен процес
и необходимостта от развитие на истинска
европейска
федерация
с
ефективно
федерално правителство. В една резолюция
изрично се предупреждава срещу „риска
за постиженията на ИПС, ако той не бъде
укрепен от политически съюз“. Десет
години по-късно, когато Европа водеше
тежка борба, за да преодолее кризата в
еврозоната, слабостта на валутата и липсата
на демократично и ефективно европейско
правителство ще започнат да се разкриват
пред широката европейска общественост.

ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК

БИТКАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА
КОНСТИТУЦИЯ
Новата година, новото десетилетие, новият век и новото
хилядолетие донасят нова надежда, че федералистките
искания в крайна сметка ще бъдат изпълнени. С
въвеждането на единната валута и разширяването на
съюза към страните от Централна и Източна Европа се
постига бърз напредък, но ограниченията на политическата
структура на Съюза ясно проличават и Европа най-накрая е
готова за Конституция.

Когато германският министър на външните
работи Йошка Фишер произнася реч в
Хумболтовия университет през май 2000
г., апелирайки за „федерален авангард“
от ядро от няколко държави, който да
създаде политическо единство успоредно
с разширяването на Европейския съюз с
нови държави, много от федералистите са
ентусиазирани. Делегация от федералисти
приветства и насърчава Фишер при
пристигането му в Европейския парламент
няколко седмици след спорното му
предложение. За да използват импулса,
породен от речта на Фишер, СЕФ и JEF
мобилизират и организират публична
демонстрация с над 10 000 души по време
на Европейския съвет през декември 2000 г.
в Ница, на която призовават за Европейска
конституция. След това се взема решение
за свикване на Европейски конвент под
председателството на Валери Жискар
д’Естен.
Някои федералисти са скептични за
резултата от Конвента, като твърдят, че е
необходима политическа инициатива на
избрана група държави членки, шестте
държави основателки или държавите,
използващи еврото. При все това СЕФ полага
всички усилия да лобира за възможно най-
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10 000 демонстранти призовават за Европейска конституция на заседание на Европейския съвет в Ница, Франция на 7 декември 2000 г.

напредничав резултат. Макар окончателните
предложения, изработени от Конвента, да
са счетени от мнозина за незадоволителни,
съдържащите се в тях важни крачки към
по-задълбочена интеграция и по-активно
демократично участие са оценени като
заслужаващи подкрепата на организацията.
Но решението проектът на конституция,
изработен от Конвента, да бъде отнесен
до междуправителствена конференция,
действаща на принципа на вземане
на решения с единодушие, както и
необходимостта
от
ратифициране
от
всички, се оказват фатални. През 2005 г.
референдумите във Франция и Нидерландия
отхвърлят
предложената
Европейска
конституция.

Под
ръководството
на
италианката
Мерседес Бресо и австриеца Фридхелм
Фришеншлагер, избрани за председател и
генерален секретар съответно през 2006
и 2005 г., СЕФ си поставя за цел проектът
на конституция да бъде преработен и
подобрен и след това да бъде подложен на
европейски консултативен референдум,
който да се проведе в същия ден заедно с
изборите за Европейски парламент през
2009 г. Този план е възпрепятстван от
подписването през 2007 г. на Договора от
Лисабон, който съдържа размита версия
на реформите, предложени от Договора
за създаване на Конституция за Европа.
Всички позовавания, дори символични, на
концепцията за конституция са заличени и
някои ключови институционални реформи
са изоставени с конкретното намерение да
се намалят всякакви очаквания, че процесът

Федералистки активист носи тениска с надпис „Кой е твоят кандидат?“ на конгреса на Партията на европейските социалисти в Мадрид, Испания, 1
декември 2008 г.

Кампанията „Кой е твоят кандидат?“ призовава европейските политически партии да номинират своя кандидат за председател на Европейската
комисия след изборите през 2009 г.

на институционална промяна в посока към
федерация може да бъде бързо възобновен.

на Комисията, в случай че тяхната партия
спечели най-голям брой места.

С наближаването на края на това
разочароващо десетилетие федералистите
продължават да бъдат изпълнени с
решимост. След избирането на члена на
ЕП от Обединеното кралство Андрю Дъф
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за председател на Европейския конгрес
в Париж през 2008 г. и на испанеца Жан
Марк Симон за генерален секретар година
преди това СЕФ стартира кампанията „Кой е
твоят кандидат?“ за изборите за Европейски
парламент през 2009 г. Европейските
политически партии са насърчавани да
издигнат своя кандидат за председател
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Този опит за политизиране на Комисията
и за постигане по този начин на по-голям
демократичен контрол по по-неформален
начин не остава незабелязан. Пет години
по-късно на изборите през 2014 г. партиите

се възползват от него; водещи кандидати са
издигнати от всяка от основните европейски
партии.

Второто десетилетие
на двадесет и първи век

ПРИЗИВИ ЗА ФЕДЕРАЛНА
ЕВРОПА
Финансовата криза, която започва през 2008 г. в САЩ се
разпространява и в Европа. Степента, в която няколко
страни от еврозоната и самото евро биват изложени на
риск, ясно демонстрира опасностите на валутния съюз без
фискален и политически гръбнак, за които федералистите
предупреждават отдавна.

През
първите
четири
години
на
десетилетието
германецът
Кристиян
Венинг е генерален секретар на СЕФ и
под неговото ръководство се провежда
кампанията
„Федерален
съюз
сега!“
Кампанията призовава за силно европейско
правителство, способно да се справи
с икономическата криза и да осигури
работни места и растеж за Европа, като
същевременно гарантира бъдещето на
единната валута. На конгрес в Берлин
през 2013 г. СЕФ лансира „Манифест за
федерална Европа“ в навечерието на
изборите за Европейски парламент през
2014 г. Дългогодишният член на ЕП и
германски федералист Елмар Брок е избран
за председател на организацията (към
момента на написването на статията той е
неин председател).
В навечерието на изборите за Европейски
парламент през 2014 г. СЕФ организира
кампанията „Към федерална Европа“,
като отправя искане към кандидатите да
декларират ангажимента си за изграждане
на европейска федерация и насърчава
гражданите да подкрепят тези кандидати.
Целта на кампанията е да се увеличи броят
на членовете на Европейския парламент,
които са федералисти.
Италианецът Паоло Вака, бивш председател
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на Младите европейски федералисти (JEF), е
избран за генерален секретар през юни 2014
г. и под негово ръководство установеният
в Брюксел секретариат се разраства в
последно време, увеличава се броят на
новите прояви и дейности в цяла Европа и се
засилва сътрудничеството с федералистката
група „Спинели“ на членове на ЕП.
„Манифестът за федерална Европа“ от 2013
г. е актуализиран през 2015 г. Оттогава СЕФ
продължава да призовава за съществени
стъпки към федерална Европа, включително
допълването на икономическия и паричен
съюз с фискален и икономически съюз.
Организацията също така многократно
настоява за укрепване на общите европейски
политики в няколко области, включително
социалната, миграционната, промишлената,
енергийната и вътрешната сигурност, както
и за федерализиране на европейската
външна политика и политика на сигурност и
отбрана. По отношение институционалната
реформа федералистите продължат да
оказват натиск Комисията да бъде избирана
от Европейския парламент и да притежава
пълни изпълнителни правомощия, което би
я превърнало във федерално правителство
за Европа, а Европейският парламент да бъде
избиран при по-голяма пропорционалност
и съобразно единна избирателна система
с регионални колегии и транснационални

листи. Това би следвало да се осъществява
успоредно с преобразуването на Съвета
на министрите в Камара на държавите или
Сенат, където членовете повече няма да
имат право на вето.
След изборите през 2014 г. инициативите
конкретно
се
съсредоточават
върху
насърчаването на Европейския парламент
да поеме водеща роля и да възобнови
дебата относно архитектурата на Съюза с
оглед на нова реформа на Договорите. СЕФ
се старае да оказва натиск за федерална
Европа с решения, които разглеждат
необходимостта
както
от
по-тясно
икономически и политически интегрирана
еврозона, така и от по-слаба интеграция
на държавите членки, които все още не са
готови да се присъединят към един истински
политически съюз.
През 2016 г. се отбелязва 70-та годишнина
на СЕФ. След 70 години водеща роля за
обединена и федерална Европа, СЕФ гледа
към бъдещето със същата визия и крайна
цел като първите европейски федералисти.
Днес, както и тогава, членовете на СЕФ
мечтаят за федерална Европа, политически
обединена и способна да осигури мир и
просперитет за бъдещите поколения, и
полагат усилия да обединяват гражданите
от цяла Европа около тази кауза.

Съюз на европейските
федералисти:
70 години кампании за
обединена и федерална Европа

Снимки: ©Европейски общности и
©Исторически архиви на Европейския
съюз
Въз основата на текст от
Серджио Пистоне
Редактори: Антон Лазарус,
Лаура Брингина, Паоло Вака
Графичен дизайн: Марис Бицковс,
www.bright.lv

Facebook: european.federalist
Twitter: @federalists
LinkedIn: uef
YouTube: EuropeanFederalists
UEF European Secretariat
Square de Meeûs 25
B-1000 Brussels
+32 (0) 2 508 30 30
contact@federalists.eu
www.federalists.eu
© Съюз на европейските федералисти 2016

СЕФ се съфинансира
от Европейския съюз

42

Съюз на европейските федералисти: 70 години кампании за обединена и федерална Европа

Facebook: european.federalist
Twitter: @federalists
LinkedIn: uef
YouTube: EuropeanFederalists
UEF European Secretariat
Square de Meeûs 25
B-1000 Brussels
+32 (0) 2 508 30 30
contact@federalists.eu
www.federalists.eu
© Съюз на европейските федералисти 2016
СЕФ се съфинансира
от Европейския съюз

44

Съюз на европейските федералисти: 70 години кампании за обединена и федерална Европа

