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PÅ BALKAN MØDTE JEG DE SANDE EUROPÆERE
ET UDVIDET EU KAN HJÆLPE OS MED AT HUSKE VORES FÆLLES EUROPÆISKE FORTID.
Vi har glemt, hvem vi er. Vi har glemt den europæiske historie og de kampe, der har skabt os. Vi
har glemt fortællingen om os selv. Det er en fortælling om at sikre frihed, demokrati og stabilitet i
et område, der har lagt scene til nogle af historiens værste krige. Det er i denne fortælling, at den
europæiske kerne ligger. EU’s største problem er hverken økonomisk krise, bureaukrati eller
konkurrencetruslen fra udlandet. Det egentlige spøgelse, der går gennem Europa, er den
dundrende depression, som har indtaget unionen – vi har mistet troen på en fælles europæisk
fremtid.
Jeg havde også glemt fortællingen om EU. Som mange andre forbandt jeg i højere grad Unionen
med lakridspiber og kemikalieregler end med menneskerettigheder og fred. For mig
repræsenterede EU først og fremmest et kompliceret bureaukrati, der hvert femte år slugte endnu
et hold af folkevalgte i det bruxelleske ocean.
Jeg havde formentlig stadig haft dette syn på EU, hvis det ikke var fordi, at jeg i en alder af 20 år
valgte at bosætte mig i Serbien. Det var her, at jeg blev mindet om, hvem vi er som EU-borgere.
Fra oktober 2013 til juni 2014 arbejdede jeg frivilligt gennem European Voluntary
Serviceprogrammet ved en lokal Roma-organisation i Beograd i Serbien.
Takket være mit netværk af unge frivillige og et yderst velfungerede bussystem på Balkan fik jeg i
min tid på den anden side af Donaufloden rig mulighed for at møde unge stemmer fra
Balkanlandende.

Unge, der alle er børn af den væbnede konflikt, der blev enden på Jugoslavien i 1990’erne. Unge,
som modsat størstedelen af EU-borgerne reelt har haft krig inde på livet. De var alle så forskellige.
Albanske Bujar, serbiske Miroslava, kroatiske Zvonimir og Blerta fra Kosovo havde forskellige
religioner, forskellige historier og forskellige minder fra krigen, der opløste deres fælles hjemland.
Men samtidig var de også ens. De havde alle et ønske om at hele fortidens sår, og de anså alle EUmedlemskab som den manglende brik i puslespillet om stabilitet og heling på Balkan. De ville alle
så gerne være europæiske. At være europæisk betød for dem, at i stedet for kun at være bosnier,
kroat, eller serber ville man være forenet i en europæisk identitet. Denne overnationale identitet
ville være begyndelsen på en ny æra på Balkan.
Jeg syntes, at de var naive. At de havde et romantiseret syn på EU, og at de var ude af trit med
virkeligheden. I mødet med deres EU-optimisme, var det svært ikke at dele ud af den EU-skepsis,
som de fleste af os inden for Schengen-murene er plaget af. Men hvis krig og konflikt var en del af
vuggevisen til ens barndom, er det egentlig så mærkeligt, at man har et ønske om at opnå
forsoning? EU begyndte som et fredsprojekt med præcis dette formål. Måske er det de unge på
Balkan, der ser EU’s sande farver, og os der i vores skepsis er blevet farveblinde. Og måske er det

netop derfor, at et udvidet EU er vigtigt. Hvis vi ikke kan huske vores fælles fortid, er det svært at
forestille sig en fælles fremtid. Hvis vi ikke kan forestille os en fælles fremtid, hvordan bliver EU’s
nutidige udfordringer så løst?
For hvordan man end drejer det, så ligger der mange udfordringer i horisonten, mange flere end et
udvidet EU ville kunne bidrage til at løse. Stigende nationalisme og økonomisk ustabilitet er bare
nogle af de problemstillinger, som det europæiske projekt anno 2015 skal forholde sig til.
Men uden troen kan vi ikke flytte de nødvendige bjerge. Det var Miroslava, Zvonimir, Bujar og
Blerta, der huskede mig på, hvorfor jeg stadig skal tro på EU. De blev mine læremestre i min egen
historie, og med deres fortællinger om Balkan-krigene mindede de mig om, at fortællingen om EU
handler om mere end agurkekrumninger og landbrugsstøtte.
De lærte mig også, at det at være europæiske ikke betyder at være ens. At vi skal huske på og stå
ved, at vi er forskellige i vores kultur, vores sprog og vores daglige liv. Det, der binder os sammen
og gør os ens, er troen på en bedre fremtid for alle europæere. Det er den tro på den europæiske
fortælling, som vi skal have tilbage. Den tro fandt jeg på Balkan.

