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Европейските ценности и идеали 

Европа дава. Европейският съюз помага. На теб, на мен, на близките ни, на 

малките и големите, на тези, чиито корени са европейски, на онези, които идват от 

далеч. Европа ни е дала райското кътче, където да устройваме живота си – континент 

нито малък, нито голям, парче земя, разположено между полярните студове и 

тропическите горещини и суши, природата е разнообразна, а хора още повече. Но нещо 

ни обединява. Не е езикът, на който говорим и пишем, нито религията, която 

изповядваме, не са цветът на кожата или многото традиции и обичаи, заложени от 

древни времена в културите, различни на всяка крачка от площта на Европа. 

Европейските ценности и идеали ни събират, когато всичко друга ни разграничава. Те 

са тези, които сплотяват хората живеещи в държавите членки, защото не се интересуват 

от къде идваш, на кой бог се молиш, какъв е жизненият ти стандарт - дали си безкрайно 

богат, или живееш скромно. „Единни в многообразието“ живеем заедно и се 

подкрепяме, уповаваме се на ценности и идеали, съхраняващи европейската 

идентичност на всяка страна и насърчаващи отделните личности към развитие в 

условията на европейската пъстрота. Достойно можем да се наречем европейски 

граждани, разпознаваемите споделени символи – европейското знаме и химн, 

празничната дата 9 май, допринасят за чувството на принадлежност към една общност, 

обединяваща хора, а не държави. Знаем ли обаче достатъчно за Европейския съюз, към 

който се присъединихме през 2007 година? Осведомени ли сме към какво принадлежим 

и какви са демократичните, политическите и икономическите критерии, на които 

отговаряме като страна членка? 

Да си сътрудничим и с общи усилия да достигнем до общите си цели, заедно, 

като общност е от изключително значение за съюза, за да разширяваме перспективите, 

да се справяме с предизвикателствата, да взимаме заедно решения, изразявайки правото 

си на глас и бъдейки активни граждани. Но сътрудничество не означава заличаване на 

културната и езикова идентичност на отделните държави, напротив насърчаване 

запазването на богатото разнообразие от традиции – кулинарни, исторически или 

битови, популяризиране на туризма и изкуствата. Всички обичат наследството си от 

ценности, а в новия модерен свят Европейският съюз ни учи да съчетаваме традицията 

с прогреса. „Съединението прави силата“ и осигурява стабилност, поддържаща 

установения мир между държавите членки и останалите съседни страни. 

Европа и създаденият през 1993 година съюз са едно семейство и всеки негов 

член живее според утвърдени ценности и идеали. Наше задължение е да зачитаме 

човешките права и свободи, всички ние сме равни, независимо мъже или жени, имаме 

право да изразяваме свободно мнението си, демокрацията ни позволява да взимаме 

активно участие в различни житейски и публични сфери, да излагаме възгледите и 

разбиранията си, предоставена ни е сцена и имаме възможност за изява, да се развиваме 

и доказваме. Длъжни сме да правим всичко възможно за продължаване на мирната 

атмосфера, да спазваме правилата и принципите – както правните, така и моралните, 

зачитайки върховенството на закона. Европейските страни активно оказват помощ на 

други държави, осигурявайки парична помощ, храна, лекарства. Хуманитарните ни 

идеали са в помощ и на мнозина бежанци, имигрирали на нашия континент, бягащи от 



опасности. Да сме солидарни и да помагаме безвъзмездно на всички, които имат нужда 

е човешко, а преди да претендираме че сме всичко останало, ние сме хора и трябва да 

да се подкрепяме и зажитаваме, да зачитаме собственото и чуждото достойнство. 

Съюзът е установил външна и вътрешна политика със силно влияние в световен мащаб, 

изразяващо се в единна позиция по международни въпроси. Можем свободно да 

пътуваме, живеем, работим и получаваме образование навсякъде в Европейския съюз. 

Това носи много предимства за личностното ни развитие, дава възможност за 

опознаването на нови страни и хората, живеещи там, както и тяхната култура. 

Обединява всички нас и задълбочава европейската интеграция, сплотява ни, но 

пострпенно. 

Пълното обединение на Европа не може да се постигне изведнъж, нито има 

точен план и създадена стратегия за тази цел. Изграждането му минава през конкретни 

постижения, благодарение на усилията, които всеки един от нас полага. Те създават 

чувство за солидарност и ни водят устремено по път, осеян с нови предизвикателства в 

непрекъснато променящия се свят. Но едно не бива да се променя – равенството ни. Не 

на всички ни е даден равен старт в живота, но всички сме с равни права, и това е 

принцип, към който трябва да се придържаме независимо в каква държава сме родени, 

израснали или живеем, малка или голяма, богата и силна, или слабо развита, ние като 

хора трябва да зачитаме и малцинствата. 

Бъдещето на нашия континент и на Европейския съюз зависият от нас, ние ще 

имаме възможност да реализираме целите си, да станем свидетели на конкретни 

резултати, разпространявайки идеалите, даващи положителен пример и 

разпространяващи стремежите ни и отвъд границите на съюза. Именно всеки от нас ги 

носи и подпомага поддържането на една устойчива и организирана рамка. Ние сме 

европейските ценности и идеали, изразени в нашето многообразие, нашият глас и 

сутрудничество. Съвместната ни работа днес, мотивацията и общите мечти ни дават 

тласъка, без който не бихме могли да основем общото ни бъдеще утре. 

 

 


